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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat yang 

memiliki ikatan pertalian darah di bawah suatu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan. Sebuah keluarga terdiri atas bermacam-macam orang dengan 

banyak keinginan. Dalam satu rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, bahkan 

mungkin pula ada pembantu rumah tangga. Daftar penghuni rumah ini bisa 

ditambah misalnya dengan kehadiran paman, bibi atau kakek dan nenek. Dalam 

sebuah keluarga, rumah harus menjadi surga bagi orang-orang yang menghuni di 

dalamnya. Artinya, keluarga yang ideal itu ditandai dengan bentuk suasana yang 

harmonis serta tidak banyak ditandai pertikaian. 

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Henry Murray (dalam jurnal 

Kompas Cyber Media, 2006: 2), ”Keluarga harmonis ditandai oleh adanya relasi 

yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, 

dorongan yang menguatkan dan perlindungan bagi setiap anggotanya”. 

Namun dalam kenyataan sehari-hari, tidak semua keluarga dapat mencapai 

keluarga yang harmonis. Ada diantara keluarga yang mengalami banyak masalah. 

Saat terjadi pertengkaran atau percekcokan diantara anggota keluarga, jika sudah 

tidak ada kecocokan diantara kedua belah pihak terutama antara suami dan istri, 

dampaknya kehidupan keluarga tidak akan ada kedamaian dan ketentraman yang 
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bisa berujung pada perceraian. “Dalam kasus perceraian, tidak hanya orang tua 

yang menanggung kepedihan, tapi yang lebih merasakan beratnya perceraian 

adalah anak” (www.indoskripsi.com., 11 Oktober 2009). Dengan demikian untuk 

mencapai kehidupan keluarga yang harmonis tidaklah mudah. 

Biasanya, setelah terjadinya perceraian, kebanyakan anak-anak tinggal 

dengan salah satu dari kedua orangtuanya. Ketika anak menginjak usia remaja, 

anak sudah mulai memahami seluk-beluk arti perceraian. Mereka memahami apa 

akibatnya yang bakal terjadi dari peristiwa itu. Salah satu dampak dari perceraian 

orangtua adalah sikap diri remaja terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kehidupan remaja merupakan masa transisi antara kehidupan anak-anak 

menuju ke kehidupan dewasa. Peralihan itu ditandai oleh perubahan-perubahan 

secara fisik dan psikologis. Dari semua perubahan yang terjadi dalam sikap dan 

perilaku sosial pada masa remaja, yang paling menonjol terjadi adalah dalam hal 

hubungan dengan lawan jenis (Hurlock, 1993: 227). Pada masa remaja, terjadi 

perubahan bentuk persahabatan antara sesama jenis ke persahabatan dengan lawan 

jenis atau disebut juga dengan intimate-relationship. 

Sikap remaja terhadap lawan jenisnya ada yang menyenangkan dan ada pula 

yang tidak menyenangkan. Sikap yang menyenangkan akan mengarah pada 

hubungan yang baik dan sikap yang tidak menyenangkan akan mengarah pada 

hubungan yang buruk dengan lawan jenisnya. Sikap remaja ini dibentuk oleh 

keluarga. “Keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk sikap dan 

merupakan pengaruh yang paling dominan bagi anak” (Ahmadi, 2002: 170). 
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Peranan keluarga terutama tingkah laku dan sikap orangtua, sangat penting 

bagi perkembangan anak, terutama pada tahun-tahun pertama dalam masa 

kehidupannya. Besar kecilnya pengaruh keluarga tergantung dari hubungan 

emosional antara anggota keluarga dengan anak. Melalui keluargalah anak 

memperoleh bimbingan, pendidikan, dan pengarahan untuk mengembangkan diri 

sesuai dengan kapasitasnya. Interaksi dengan anggota keluarga akan membentuk 

kematangan sikap dan kepribadian remaja. 

”Sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan yaitu komponen 

kognitif berupa dimensi informasi, afektif berupa dimensi emosional, dan konatif 

berupa kemungkinan perilaku yang muncul pada remaja” (Travers, Gagne dan 

Cronbach, 1977 dalam Ahmadi, 2002: 164-165). 

Hubungan antara anggota keluarga yang harmonis dan interaksi antara 

anggota keluarga yang mendukung keberadaan remaja sebagai seorang individu, 

kemungkinan akan memberikan kepuasan, perasaan aman pada remaja dan 

perasaan percaya diri, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan 

sekitarnya. Suasana yang menyenangkan dalam lingkungan keluarga, 

kemungkinan akan dibawa oleh remaja ke luar lingkungan keluarganya, terutama 

dalam pembentukan hubungan yang baru dengan lawan jenis dan mendorong 

mereka untuk dapat bergaul dan menerima lawan jenis sebagai temannya. 

Suatu keluarga, ada yang masih utuh anggota keluarganya, ada pula yang 

sudah tidak utuh lagi. Salah satu sebabnya karena terjadinya perceraian. 

Perceraian adalah perwujudan ketidakserasian kehidupan antar anggota 

masyarakat di lembaga sosial terkecil yang bernama keluarga. Kasus perceraian 
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dianggap sebagai suatu peristiwa yang menegangkan dalam kehidupan keluarga. 

Kasus ini dapat menimbulkan stress, perubahan fisik, dan tekanan mental. 

Keadaan ini akan dialami oleh semua anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak. 

Peristiwa seperti ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. 

”Perceraian keluarga merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan 

yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi 

mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak” 

(Hurlock, 1993: 307). Perceraian dan perpisahan orangtua menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak yang 

memaksa anak untuk membuat pilihan tinggal dengan salah satu dari orangtuanya, 

dan membentuk kondisi kehidupan baru bagi keluarga tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mohamad Arif Julianto (2008) dalam 

artikelnya yang berjudul “Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia” bahwa: 

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat 
Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Jumlah perceraian di 
Indonesia telah mencapai angka yang sangat fantastis. Tercatat, pada tahun 
2007, sedikitnya kurang lebih 200 ribu pasangan melakukan pisah ranjang alias 
cerai. 

 
Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh peneliti dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI : 

 

 

 

 
 

Gambar 1 
Grafik Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2007 
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Berdasarkan gambar di atas, saat ini begitu mudah pasangan suami-istri 

yang memilih perceraian dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah perceraian, maka jumlah anak-anak yang 

orangtuanya bercerai pun semakin besar. Sejumlah referensi sumber bacaan 

memperlihatkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga berorangtua tunggal 

mempunyai banyak masalah psikososial daripada yang berasal dari keluarga utuh. 

Perceraian yang terjadi pada suatu keluarga, akan memberikan dampak 

tertentu pada anak-anaknya seperti pendapat yang diungkapkan oleh (Laswell dan 

Laswell, 1987: 442) sebagai berikut: 

Pada saat anak berusia 10 sampai 12 tahun, mereka memberikan reaksi 
terhadap perceraian tersebut berdasarkan pada bagaimana orangtua 
memberikan respon terhadap pertanyaan mereka sebagai anak mengenai 
perceraian dan bagaimana cara orangtuanya menyelesaikan konfliknya. 
Beberapa anak memiliki permasalahan mengenai kepercayaan yang 
berhubungan langsung dengan perceraian orangtuanya. 

 
Konflik setelah perceraian mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidak 

menyenangkan. Remaja yang orangtuanya bercerai menunjukkan bahwa kasus 

tersebut membawa trauma pada setiap tingkatan dan dengan kadar yang berbeda 

seperti yang dijelaskan oleh Dagun (2002: 115) sebagai berikut: 

Umumnya dalam kasus perceraian kecenderungan untuk mempersalahkan 
dirinya sangat besar. Remaja akan menangisi diri sendiri, tidak merasa betah 
atau tidak menerima cara hidupnya yang baru. Tidak akrab dengan 
orangtuanya dan akan dibayangi rasa cemas dan selalu ingin mencari 
ketenangan, baik pada teman sekolah ataupun tetangga. 

 
Disamping itu, menurut penelitian yang dilakukan Rascke (dalam Laswell 

dan Laswell, 1987: 443) pada anak-anak sekolah, menunjukkan bahwa ”problem 

emosional yang dialami oleh anak-anak tergantung pada jumlah terjadinya konflik 

yang dialami di rumah, tanpa memperhatikan keadaan orangtua, apakah bercerai, 

masih menikah atau menikah kembali”. 
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Bagaimanapun kasus perceraian jelas membawa resiko yang berantai. Dan 

akan terlihat dampaknya dalam diri anak ketika beranjak remaja. Remaja tersebut 

harus bisa beradaptasi dan siap menerima perubahan status keluarganya terutama 

saat berada di lingkungan sekolah. 

Banyak permasalahan yang bisa membawa dampak negatif terhadap 

perkembangan mental remaja dari efek sebuah perceraian keluarga. Untuk 

mencegah dan meminimalisir perilaku yang bermasalah tersebut di lingkungan 

sekolah, perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan siswa, siswa 

dengan guru BP atau pihak sekolah, dan guru BP atau pihak sekolah dengan orang 

tua siswa. 

Fungsi BP yaitu membantu siswa dalam pengembangan kehidupan pribadi, 

kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir 

siswa. Selain itu, BP memiliki peranan dalam membantu mengatasi kelemahan 

dan hambatan serta masalah yang dihadapi siswa di sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, sesungguhnya guru BP tidak hanya 

memiliki fungsi sebagai fasilitas curhat para siswanya saja, melainkan bisa juga 

berkonsultasi masalah apa saja yang bisa menghambat pelajaran guna 

menyelesaikan studi siswanya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru BP 

kelas II pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 di SMA ANGKASA Bandung, 

diperoleh informasi bahwa remaja yang berada pada usia 15-18 tahun, salah satu 

diantara permasalahan yang muncul dari siswa keluarga bercerai di sekolah ini 

berdasarkan observasi dan wawancara antara konselor dan siswa-siswanya, 

beberapa siswa merasa kurang percaya diri bila berhadapan dengan lawan 

jenisnya dan menganggap bahwa berhubungan dengan lawan jenisnya adalah 
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suatu hal yang tidak menyenangkan. Meskipun terdapat kegiatan ekstra-kurikuler 

di sekolah, mereka cenderung memilih kegiatan yang lebih banyak teman 

sejenisnya. Beberapa siswa dari keluarga bercerai memiliki permasalahan. Siswa-

siswa tersebut mengatakan bahwa mereka enggan untuk berhubungan dengan 

teman-temannya terutama dengan lawan jenisnya karena orangtuanya bercerai dan 

merasa berbeda dengan teman lainnya yang berasal dari keluarga utuh. Di 

samping itu, bentuk perilaku yang ditampilkan oleh mereka sering berlebihan 

dalam bercanda dan berteriak di dalam maupun di luar kelas untuk mendapatkan 

perhatian dari teman-temannya. 

Permasalahan yang di kemukakan diatas menunjukkan tidak adanya 

kesesuaian dengan pernyataan dari Hurlock (1993: 227). ”Hurlock mengatakan 

bahwa salah satu tugas perkembangan remaja adalah mereka harus menyesuaikan 

diri dengan lawan jenis dalam suatu hubungan yang baru yaitu menyukai lawan 

jenis sebagai temannya”. Ketika secara seksual mereka sudah matang, laki-laki 

maupun perempuan mulai mengembangkan sikap yang baru terhadap lawan 

jenisnya. Mereka menyukai berbagai kegiatan yang melibatkan kedua jenis 

kelamin, yang mencapai puncaknya selama tahun-tahun di tingkat SMA. 

Keinginan untuk memperoleh dukungan dari teman sejenis digantikan oleh 

keinginan untuk memperoleh dukungan dari lawan jenisnya. 

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka 

Yulianti (2004) dengan judul PERBANDINGAN PERILAKU AGRESIF 

ANTARA REMAJA YANG BERASAL DARI KELUARGA BERCERAI 

DENGAN KELUARGA UTUH. 
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Fenomena timbulnya perilaku agresif pada remaja bisa terjadi karena 

berbagai faktor. Faktor keluarga merupakan salah satu aspek penting yang 

disinyalir terkait dengan pola perilaku agresif remaja. Penelitian ini mengkaji 

mengenai perbandingan perilaku agresif remaja yang tumbuh dan dibesarkan pada 

keluarga bercerai dengan keluarga utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan perilaku agresif antara remaja yang tumbuh dan 

dibesarkan dari keluarga bercerai dengan keluarga yang utuh? Alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur perilaku agresif adalah berupa kuesioner. Sampel 

yang diperoleh berjumlah 212 subyek yang berada di wilayah Jakarta Utara. 

Masing-masing kelompok terbagi atas 28 subyek dari keluarga bercerai dan 184 

subyek dari keluarga utuh. Kemudian dengan bantuan SPSS versi 11.00. data 

diolah menggunakan Independent T-test. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

ada perbedaan perilaku agresif antara remaja yang berasal dari keluarga bercerai 

dengan keluarga utuh. Remaja yang berasal dari keluarga bercerai lebih agresif 

dibandingkan dengan remaja dari keluarga utuh. Ditinjau dari segi dimensi 

agresivitas, remaja yang berasal dari keluarga bercerai juga lebih agresif secara 

fisik maupun verbal. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis dengan berbagai 

pertimbangan menganggap perlu melakukan suatu penelitian dengan mengangkat 

judul: ”Perbedaan Sikap Remaja Dari Keluarga Utuh dan Bercerai Terhadap 

Lawan Jenis Dalam Menjalin Intimate-Relationship”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, perbedaan status keluarga 

kemungkinan akan mempengaruhi sikap remaja, karena keluarga membentuk 

sikap remaja terhadap lingkungannya. Sikap remaja terhadap lawan jenis dalam 

menjalin intimate-relationship antara remaja yang berasal dari keluarga utuh dan 

remaja yang berasal dari keluarga bercerai, mungkin terdapat perbedaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti: 

“Apakah terdapat perbedaan sikap terhadap lawan jenis dalam menjalin intimate-

relationship antara remaja yang berasal dari keluarga utuh dibandingkan remaja 

dari keluarga yang bercerai?“ 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi 

secara empiris mengenai perbedaan sikap terhadap lawan jenis dalam menjalin 

intimate-relationship antara remaja dari keluarga utuh dan remaja dari keluarga 

bercerai pada siswa kelas XI SMA ANGKASA Bandung. 

 
D. Asumsi 

Asumsi dari penelitian ini adalah: 

Perbedaan sikap remaja terhadap lawan jenis dalam menjalin intimate-

relationship dilihat dari perbedaan status keluarga. 

 
E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoritisnya adalah sebagai sumber informasi serta sebagai 

masukan bagi penelitian selanjutnya mengenai perbedaan sikap terhadap 

lawan jenis dalam menjalin intimate-relationship antara remaja dari 

keluarga utuh dan remaja dari keluarga bercerai pada siswa kelas XI SMA 

ANGKASA Bandung. 
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2. Kegunaan Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi 

bagi orangtua, guru BP, dan remaja dalam membina sikap yang positif 

terhadap lawan jenis dalam menjalin intimate-relationship. 

 
F. Hipotesis 

Hipotesis dijadikan dasar berpijak bagi peneliti sebagai jawaban sementara 

yang akan dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 64) bahwa: "Hipotesis dapat 

diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbuka melalui data yang terkumpul”. 

Selanjutnya  Komaruddin dan Yooke Tjuparmah (2002: 81) mengemukakan 

bahwa: 

Hipotesis adalah kesimpulan atau perkiraan yang cermat dan tajam yang 
dirumuskan dan untuk sementara diterima sebagai kebenaran untuk 
menjelaskan kenyataan, peristiwa, kondisi yang diamati dan untuk 
membimbing penelitian lebih jauh. 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: “Ada perbedaan sikap remaja dari keluarga utuh 

dan bercerai terhadap lawan jenis dalam menjalin intimate-relationship” . 

Remaja dari keluarga utuh mempunyai sikap yang lebih positif terhadap lawan 

jenis dalam menjalin intimate-relationship dibandingkan dengan remaja dari 

keluarga bercerai. 
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G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Jenis 

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif (Ngadiman, 2002: 3). Penelitian ini termasuk kategori penelitian 

komparatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah stratified 

random sampling dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner. 

Mengenai metode penelitian deskriptif Nazir (2005: 54) mengemukakan 

bahwa: “Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”. 

Menurut Winarno Surakhmad (1998: 140) metode deskriptif mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan 
pada masalah-masalah yang aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 
dianalisa. 
  

H. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

Lokasi Penelitian dilakukan di SMA ANGKASA Jl. Terusan Kopo Km. 10 

Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMA ANGKASA 

Bandung. Menurut Arikunto (2002: 108), “Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian”. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 

orang siswa dari 80 orang jumlah siswa kelas IX dengan karakteristik sampelnya 

remaja usia 15-18 tahun di sekolah tersebut. 


