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ABSTRAK 

 

Al-Qosam, Mohammad Izzudin. 2022.  Tinjauan Psikologi Keluarga Islam 

Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, 

M.Pd. 

Kata Kunci: Psikologi, Keluarga, Anak. 

Dalam konteks keluarga, anak adalah amanah dari Allah SWT. Maka dari 

itu anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan asuhan dengan secara sebaik-

baiknya. Dalam aspek lahiriah orang tua dapat memberikan sandang, pangan, dan 

papan yang cukup, sedangkan dalam aspek rohaniah dan psikologi seorang anak 

juga memerlukan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dalam kegiatan 

belajarnya, sampai nanti anak tersebut benar-benar mampu untuk memikul 

tanggung jawabnya sendiri sebagai manusia. 

Dalam berbagai kasus tidak terjaminnya hak-hak anak terutama 

disebabkan oleh faktor orang tuanya, baik karena orang tua tidak bertanggung 

jawab, tidak terpenuhinya aspek ekonomi, tidak memadainya pola pikir orang tua 

dan lain sebagainya. Terlebih jika orang tua memutuskan untuk bercerai, maka 

potensi ketidak terjaminnya hak-hak anak akan semakin besar, terutama dalam 

hal-hal pemenuhan aspek psikologisnya. Dari latar belakang berikut maka 

penelitian ini mengacu pada pokok permasalahan: (1) Bagaimana Tinjauan 

Psikologi Keluarga Islam terhadap mental anak pasca perceraian di Desa Paringan 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan psikologi 

keluarga islam terhadap nilai agama dan moral anak di Desa Paringan  Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo?. 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

jenis penelitian Field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengolahan 

data dengan cara Editing, Organizing, dan Penemuan hasil riset.  

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1)  Menurut analisis 

Psikologi Keluarga Islam menunjukan bahwa perceraian yang terjadi di Desa 

Paringan Kecamatan Jenangan tidak memberi dampak terhadap mental anak 

secara signifikan. Teruma pada anak yang berusia 3-12 Tahun di Desa Paringan 

Kecamatan Jenangan. (2) Menurut analisis Psikologi Keluarga Islam menunjukan 

bahwa perceraian yang terjadi di Desa Paringan tidak memberi dampak terhadap 

tumbuh kembang anak secara signifikan. Hal ini dikarenakan pola asuh dan 

pemenuhan nafkah yang dilakukan tetap berjalan. Sehingga faktor pendukung 

kesehatan mental dan tumbuh kembang anak dalam segi moral dan nilai agama 

terpenuhi.  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam konteks keluarga, anak adalah amanah dari Allah SWT. Maka 

dari itu anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan asuhan dengan secara 

sebaik-baiknya. Pola pengasuhan orang  tua bukanlah hanya terpaku pada 

aspek lahiriah dan badaniah saja, akan tetapi juga teramat penting untuk 

memperhatikan aspek rohaniah atau psikologisnya. Dalam aspek lahiriah 

orang tua dapat memberikan sandang, pangan, dan papan yang cukup, 

sedangkan dalam aspek rohaniah dan psikologi seorang anak juga 

memerlukan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dalam kegiatan 

belajarnya, sampai nanti anak tersebut benar-benar mampu untuk memikul 

tanggung jawabnya sendiri sebagai manusia. Dalam Hadits Riwayat Thabrani 

dan baihaqi, dalam Aljami’ Ash-Shaghir halaman 287, hadits nomor 2386 

dijelaskan bahwa: 

َسانِهِ َمْولُْوٍد يُْولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ، فَأَبََواهُ يَُهِو  ُكلُّ  َرانِِه أَْو يَُمِج    دَانِِه أَْو يُنَِص 

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang 

tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”1 

Maka dalam hal ini perlu bagi setiap orang tua untuk mendidik anak 

dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan tumbuh dan berkembang anak 

baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia bergantung pada pola 

asuh orang tua itu sendiri. Maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan 

serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.  

Dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan aspek-aspek 

perkembangan anak yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 yakni Nilai Agama 

dan Moral, Fisik-Motorik, Kognitif, Bahasa, Sosial-Emosional, dan Seni. 

Tentu, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak-hak anak harus melibatkan 

berbagai pihak, terutama dari pihak orang tua itu sendiri. Selain itu, dari lini 

masyarakat dan pemerintah juga harus turut serta dalam upaya menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak tersebut. 

Dalam berbagai kasus salah satu faktor yang menyebabkan tidak 

terjaminnya hak-hak anak adalah dari orang tua, baik karena orang tua tidak 

bertanggung jawab, tidak mapunya orangtua dalam pemenuhan aspek 

ekonomi, tidak memadainya pola pikir orang tua, dan lain sebagainya. 

Terlebih jika orang tua memutuskan untuk bercerai, maka potensi tidak 

                                                             
1 Aljami’ Ash-Shaghir halaman 287, hadits nomor 2386 



 

terjaminnya hak-hak anak akan semakin besar. Meskipun sebenarnya, Jika 

memang harus terjadi perceraian tentunya hubungan antara orang tua dan 

anak tidak akan putus dan orang tua tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan 

anak baik kebutuhan jasmani materi maupun non-materi seperti anak-anak 

pada umumnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua. 

Akan tetapi tidak semua orang tua mempunyai kesadaran akan 

tanggung jawab akan adanya hak-hak anak tersebut, beberapa fenomena 

menunjukan bahwa sebagian dari orang tua lebih sibuk dengan kehidupan 

keluarganya yang baru, dan melupakan hak-hak anak yang menjadi korban 

perceraian, terutama pada aspek kerohanian dan psikologisnya. Sebagian 

orang tua memang telah memenuhi kebutuhan anak secara lahiriah, namun 

sering kali mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak 

secara rohaniah dan psikologis. Hal inilah yang kemudian akan membuat 

anak terjerumus pada akibat-akibat buruk setelahnya, seperti kenakalan 

remaja, pergaulan bebas, depresi dan lain sebagainya. 

Fenomena ini sebetulnya juga telah mendapat perhatian serius dari 

pemerintah, yang dalam hal ini juga mempunyai tanggung jawab menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak. Upaya ini dilakukan dengan mengeluarkan 

beberapa regulasi seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut tercermin upaya 

pemerintah dalam mengatur terpenuhinya hak anak, seperti setiap anak setiap 

anak sedapat mungkin harus mendapat asuhan dari orang tuanya. Selain itu, 

dalam peraturan tersebut juga terlihat bahwa pemerintah memiliki beberapa 

kewajiban terkait pemenuhan hak anak, seperti pemerintah memiliki 

kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Pemerintah juga 

bertanggung jawab memastikan semua hak anak terlindungi sebagaimana 

dicantumkan di dalam konvensi hak-hak anak dan undang-undang 

perlindungan anak. 

Pada regulasi lain juga menjelaskan bahwa Anak harus dipersiapkan 

untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan 

dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan. Maka dalam hal 

ini, jika terjadi perceraian, apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh 

memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut. Meskipun 

pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak 

tersebut, biaya pemeliharaanya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. 

Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.  

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ayah diberi tanggung 

jawab untuk memeberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai 21 tahun berdasarkan kemampuannya. Bila terjadi perselisihan atas 



 

hak hadanah (memelihara dan mengasuh) anak maka hakim akan 

memberikan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwa 

sebelum berumur 21 tahun, anak membutuhkan pemeliharaan dan 

pengasuhan dari kedua orang tuanya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan 

jasmani, rohani, dan psikologisnya. 

Sejak ditambahkannya elemen spiritual (agama) sebagai batasan sehat 

oleh WHO, perhatian para ilmuan pada bidang kedokteran dan psikologi 

terhadap agama semakin besar. Sehingga setandarisasi kesehatan saat ini 

tidak hanya sehat dalam segi fisik, psikologis, dan sosial tetapi juga sehat 

dalam arti spiritual/agama. 

Sedangkan pada fakta yang ada, kasus perceraian yang terjadi di 

Kabupaten Ponorogo, semakin hari semakin meningkat. Dilansir dari salah 

satu website berita online dikatakan bahwa “Pengadilan Agama (PA) 

Ponorogo menerima 1.990 perkara perceraian yang masuk selama tahun 

2021. Hasilnya 1.919 perkara yang berhasil diputus. Angka tersebut 

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, hanya ada 1.910 perkara 

masuk dan 1.769 perkara diputus.”2 Sedangkan pada berita tersebut juga 

dituliskan bahwa rata-rata yang mengajukan perceraian tergolong masih 

dalam usia produktif, yakni 30 sampai 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

juga meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban dari perceraian yang 

terjadi. 

Sedangkan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, 

selain Kecamatan Ngrayun dan Pulung, Kecamatan Jenangan tergolong 

Kecamatan dengan jumlah kasus perceraian terbanyak di Kabupaten 

Ponorogo.3 Kemudian dari 15 Desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan 

Jenangan, Desa Paringan merupakan Desa dengan jumlah kasus perceraian 

tertinggi, yang kurang lebih ada 18 kasus perceraian dalam kurun waktu satu 

tahun.4 Hal ini mendorong penulis untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak-

hak dan pengasuhan anak-anak sebagai korban dari perceraian tersebut. 

Karena tentu pemebuhan hak dan pengasuhan anak sangat berkaitan dengan 

kondisi mental dan tumbuh kembang seorang anak. 

Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan berbagai kasus perceraian 

terjadi pada pasangan suami-istri, terutama yang sering terjadi adalah ketika 

sang ibu menjadi Tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Kemudian hal 

                                                             
2 Charolin Pebrianti, “Kasus Perceraian di Ponorogo Capai 1.990, Didominasi Para 

TKW” https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-

1990-didominasi-para-tkw., (diakses pada tanggal 11 Maret 2022, jam 00.15) 
3 Wawancara dengan Sindi Kartika, tanggal 7 Maret 2022 di LKBH Ponorogo. 
4 Wawancara dengan H. Samuri, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Jenangan, tanggal 7 

Juni 2022 di KUA Kecamatan Jenangan. 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw


 

itu memicu keretakan rumah tangga dan berujung perceraian. Anak yang 

sebelumnya diasuh oleh ayah dan neneknya, karena dampak perceraian 

tersebut kemudian hanya diasuh oleh neneknya saja, sedangkan sang ibu tetap 

di negara asing untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal itulah yang 

kemudian menuntut ibu menjadi orang tua tunggal yang harus berusaha keras 

untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Pada tahap itu anak akan kurang dalam 

hal pengasuhan secara psikologis dari sosok ayah maupun ibu. 

Dari permasalahan diatas penulis tertarik dan terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA 

ISLAM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA 

PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO” 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Mental Anak 

Pasca Perceraian di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Nilai Agama 

Dan Moral di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan  masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk Menjelaskan Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap 

Mental Anak Pasca Perceraian di Desa Paringan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Nilai 

Agama Dan Moral di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat 

terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi tambahan 

referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema sejenis dan untuk 

mendukung serta mengemukakan bahwa apakah perceraian selalu 



 

berdampak buruk bagi perkembangan mental dan tumbuh kembang anak. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan wacana pengetahuan atau 

informasi bagi masyarakat tentang perceraian. 

2. Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang 

berhubungan erat dengan masalah keluarga ataupun perkawinan seperti 

lembaga perkawinan Kantor Urusan Agama terutama untuk penyuluh 

keluarga sakinah sehingga dapat diimplementasikan kepada seluruh 

masyarakat. 

b. Sebagai upaya pengembangan wawasan kelimuan secara empiris, 

sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengasuhan anak 

dan pemenuhan anak pasca perceraian di Desa Paringan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogoo. 

c. Untuk praktisi mediasi hukum keluarga yaitu hakim dan mediator, 

sebagai masukan khususnya tentang dampak perceraian dalam proses 

mediasi terhadap perkara perceraian. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan 

antara lain:  

Pertama, Luluk Amelia, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca 

Perceraaian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur)”. Masalah penelitian ini memfokuskan 

kajiannya terhadap masalah Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca 

Perceraian, Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya 

kelalaian dalam memberikan nafkah anak adalah Tidak adanya upaya pihak 

ayah untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang 

ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian.5 

Kedua, Shafira Tsany Tsamara, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca 

Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten”. Masalah penelitian ini 

memfokuskan kajiannya terhadap implementasi pemenuhan nafkah anak 

setelah adanya perceraian orang tua di Kabupaten Klaten, Hasil penelitian ini 

adalah Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten 

Klaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik, serta Pada kenyataannya 

                                                             
5 Luluk Amelia, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraaian (Studi Kasus 

Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi (Metro: IAIN 

Metro, 2019), 53. 



 

tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan 

pengadilan dengan baik.6 

Ketiga, Umi Rohmawati, “Analisis Psikologi Keluarga Islam terhadap 

Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo”. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap analisis 

psikologi keluarga Islam terhadap pola komunikasi keluarga TKW di Desa 

Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogodan analisis psikologi keluarga 

Islam terhadap resolusi konflik dalam keluarga TKW di Desa Gajah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

F. Kerangka Teori 

Untuk membantu memahami dan menafsirkan data/gejala sosial yang 

diteliti, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan psikologi keluarga 

islam. Dan untuk masuk dalam permasalahan guna menjajaki, 

menggambarkan, memahami, menafsirkan, atau meramalkan gejala sosial 

yang menjadi fokus penulis, penulis akan menggunakan dasar hukum hak 

anak, dan perkembangan mental serta tumbuh kembang anak pada nilai 

agama dan moral pasca perceraian. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research) 

dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. 

Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan pendekatan empiris 

adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 

kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.7 

Pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan untuk menelusuri dan 

mendapatkan gambaran mengenai perkembangan anak pasca perceraian 

dengan beberapa pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif ini bersifat 

luwes, tidak terlalu mendalam, tidak terlalau lazim dalam mendefinisikan 

suatu konsep, serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan 

                                                             
6 Shafira Tsany Tsamara, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di 

Kabupaten Klaten”, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2020), 69. 
7 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 6. 



 

manakala ditemukan fakta baru yang lebih mendasar, unik, dan bermakna 

di lapangan.8 

Penulis menggunakan pendekatan empirik karena penelitian ini 

menggunakan teori psikologi keluarga. Pendekatan empirik adalah suatu 

pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi 

yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan ini diambil karena 

didasarkan pada obyek penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian yaitu hak asuh anak pasca perceraian. Data tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa ahli, dan beberapa 

elemen masyarakat di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia 

sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek 

lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-

kenyataan di lapangan. Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperanserta, namun penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.9 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Paringan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan cukup 

tingginya angka perceraian yang terjadi pada Desa tersebut. 

Meskipun belum menemukan data yang lebih terperinci, menurut 

salah satu pegawai LKBH Ponorogo kasus perceraian yang terjadi di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo termasuk tinggi dibandingkan 

dengan kecamatan kecamatan yang lain.  

Sedangkan Desa Paringan merupakan Desa dengan angka 

perceraian tertinggi hingga 18 kasus dalam kurun waktu satu tahun (April 

2021 sampai dengan April 2022) dibandingkan dengan Desa dan 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Jenangan yang berkisar pada angka 2 

hingga 10 kasus. 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data   

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.10 

Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah 

                                                             
8 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2003), 39. 
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10Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-format Kuantitatif 

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 
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menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun 

data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi 

perkembangan mental anak pasca perceraian, dan tumbuh kembang 

anak pasca perceraian. 

b. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.11 Peneliti memperoleh data langsung dengan 

cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatatan 

lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan keluarga pasca 

perceraian yang berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

dan data dari PA Kabupaten Ponorogo, serta KUA Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

c. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah jenis data dalam penelitian 

berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian 

yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung 

melainkan dengan pihak lain.12 Sumber data sekunder yang 

mendukung penelitian ini adalah, buku-buku pendukung, hasil 

penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang 

berkaitan dengan permaslahan yang diangkat serta dapat membantu 

mengembangkan penelitian ini. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Selain dari pengumpulan data dengan cara observasi atau 

pengamatan, dapat juga diperoleh dengan mengadakan interview atau 

wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi.13 Metode wawancara ini 

menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan 

untuk diajukan kepada informan melalui media whatsApp dan dengan 

cara mengunjungi rumah informan untuk melakukan wawancara. 

Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, 

dengan menfokuskan narasumber utama pada keluarga yang telah 

bercerai di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara, peneliti gunakan untuk 
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membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang 

pertama dan kedua. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.14 Dokumen 

utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data 

perceraian dari KUA Kecamatan Jenangan dan LKBH Ponorogo. 

 

6. Analisis Data  

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, 

data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa 

disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.15 Miles dan 

Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisis data penelitin kualitatif, yaitu: reduksi data, paparan data dan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.16 

a. Reduksi Data  

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan 

polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih 

jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.17  

 

b. Paparan Data  

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman kasus sebagai acuan mengambil tindakan 

berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.18 
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c. Penarikan Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan 

disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan 

berpedoman pada kajian penelitian.19 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan waktu perpanjangan keikutsertaan pada latar 

penelitian.20 

 

b. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis. 

Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang 

dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan.21 

 

c. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pegecekanatau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber data, metode dan teori.22 

Penelitian ini menggunakan tahapan triangulasi sumber data. 

Triangulasi sumber data melalui berbagai metode dan sumber untuk 

data.23 Selain melalui wawancara, peneliti juga menggunakan 

dokumen tertulis. 
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H. Sistematika Pembahasan  

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang gambaran umum 

dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar 

belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang 

terjadi di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tentang 

pekembangan mental dan tumbuh kembang anak pasca perceraian. Rumusan 

masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar 

belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian 

yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. 

Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai 

bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti 

memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam 

melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan 

bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk 

mempermudah pembaca dalam membaca penelitian. 

Bab II: Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Anak Pasca 

Perceraian. Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan 

konsep-konsep sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. 

Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapaun teori yang penelit i 

gunakan adalah teori tentang psikologi keluarga Islam, mental dan tumbuh 

kembang anak, dan hak anak pasca perceraian. 

Pada teori psikologi keluarga islam meliputi; Pengertian, Ruang 

lingkup, dan Tujuan dan manfaat Psikologi Keluarga Islam. Sedangkan teori 

mental dan tumbuh kembang anak meliputi; Pengertian, Pola Perkembangan, 

dan Faktor-faktor yang mempengaruhi mental dan tumbuh kembang anak. 

Juga pada teori hak anak yang meliputi; Dasar hukum, Macam-macam, dan 

Pemeliharaan anak pasca perceraian. 

Bab III Kondisi Anak Pasca Perceraian Di Desa Paringan Kecamatan 

Jenangan. Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh 

berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai 

bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan 

menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu 

gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, yaitu di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selain 

gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan 

hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi hak asuh anak pasca 

perceraian dan resolusi konflik keluarga pada keluarga di Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 



 

Bab IV: Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Anak Pasca 

Percerain Di Desa Paringan  Kecamatan Jenangan. Bab ini merupakan inti 

dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang 

diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan psikologi keluarga Islam terhadap pola komunikasi 

keluarga dan psikologi keluarga Islam terhadap resolusi konflik dalam 

keluarga.  

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat 

atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan 

analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-

saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan 

penelitian.



 

BAB II 

TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK 

PASCA PERCERAIAN 

 

A.  Psikologi Keluarga Islam 

1. Pengertian 

Psikologi (ilmu jiwa) mestinya dikatakan sebagai ilmu yang 

berbicara tentang jiwa sebagaimana lazimnya definisi ilmu pengetahuan, 

tetapi psikologi tidak berbicara tentang jiwa. Sebelum membahas lebih 

lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan psikologi, dahulu psikologi 

didefinisikan oleh para ahli sebagai ilmu jiwa, namun sekarang definisi 

tersebut sudah tak terpakai lagi. Sebab jiwa itu tidak dapat dibuktikan di 

mana adanya dan bagaimana bentuknya. Ia berbicara tentang tingkah laku 

manusia dengan lingkungan di sekitarnya yang diasumsikan sebagai gejala 

jiwa.24  

Pada setiap penelitian psikologi, tidak pernah sedikitpun 

melakukan penelitian tentang jiwa manusia, melainkan yang diteliti adalah 

tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan, dan laboratorium, 

yang kemudian dari beberapa tingkah laku yang ada dihubungkan 

sehingga terumuskannya hukum-hukum kejiwaan manusia.  

Hal ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh individu, bagaimana 

melakukan sebuah perilaku, dan bagaimana membina perilaku tersebut ke 

arah yang memiliki daya guna. Perilaku dalam hal ini mengandung makna 

yang luas, yaitu sebagai manifestasi hayati yang nampak maupun yang 

tidak nampak, baik perilaku yang tersurat maupun yang tersirat, perilaku 

yang sadar maupun tidak sadar, seperti halnya proses berpikir, lupa, 

motivasi, bernafas, konflik, stres, dan lain sebagainya. Justru perilaku-

perilaku inilah yang seyogyanya kita pahami dan kita ketahui untuk 

akhirnya dapat kita arahkan dengan baik. 

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari 

kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi 

hidup baik interpersonal maupun antar personal. Adapun pengertian 

keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari Ayah, ibu, dan 

anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang hanya terdiri dari 5 sampai 

6 orang yaitu Ayah, ibu, dan dua sampai tiga orang anak yang belum 

menikah disebut keluarga inti. sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari 6 

orang yaitu ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek, Paman bibi, 

keponakan, dan sanak keluarga lain disebut keluarga besar. 
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Sedangkan Psikologi Keluarga Islam adalah studi yang 

mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia 

pada kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran Islam. Psikologi 

keluarga Islam sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penanganan terapi 

keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor Urusan Agama 

(KUA), BKKBN, bahkan para hakim di Pengadilan Agama. Tujuan yang 

dicapai dari psikologi keluarga Islam adalah sebagai upaya untuk 

menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.25 

Psikologi keluarga Islam merupakan kajian baru dalam studi 

keislaman yang muncul di akhir abad 20. Pengkajian terma ini dilatar-

belakangi oleh perkembangan studi psikologi keluarga di Barat yang 

semakin meluas hingga mewarnai pemikiran akademisi muslim di dunia 

Islam. Hal ini memicu sejumlah ulama dan sarjanawan muslim untuk 

melakukan konseptualisasi kajian psikologi keluarga dalam perspektif 

Islam.26 

Sehingga dapat disimpulkan pada hakekatnya keluarga merupakan 

satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. 

Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio sebagai 

unsur sistem sosial manusia. Suasana keluarga yang kondusif akan 

menghasilkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah 

seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat. 

Demikian yang dimaksud dengan psikologi keluarga Islam adalah ilmu 

yang membicarakan tentang psiko-dinamika keluarga yang mencakup 

dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota 

keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk 

mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada 

pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah 

Rasulullah. 

 

2. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam 

Kajian psikologi tentang manusia secara integral meliputi beberapa 

dimensi yaitu Bio-Psiko-Sosio-Spiritual sebagai penentu utama perilaku 

dan kepribadian manusia.27 Kesehatan manusia secara biologis berarti 

terbebasnya jisim atau badan dari penyakit, sedangkan secara mental 

berarti baiknya kemampuan diri untuk melakukan penyesuaian-

penyesuaian yang disertai dengan suatu keadaan sebyektif dari kesehatan 
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dan kesejahtraan, penuh semangat hidup, dan berkeyakinan bahwa setiap 

manusia mampu menggunakan bakat dan kemampuannya. Selain itu 

dalam sosial mampu bergaul dengan baik, mampu menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan, dan dalam spiritual mampu memposisikan diri 

sebagai hamba yang Maha Kuasa. 

Sejak ditambahkannya elemen spiritual (agama) sebagai batasan 

sehat oleh WHO, perhatian para ilmuan pada bidang kedokteran dan 

psikologi terhadap agama semakin besar. Sehingga setandarisasi kesehatan 

saat ini tidak hanya sehat dalam segi fisik, psikologis, dan sosial tetapi 

juga sehat dalam arti spiritual/agama. 

Setiap ada manusia, di situlah psikologi ada. Bidang-bidang 

psikologi cukup luas, diantaranya adalah psikologi perkembangan, 

psikologi sosial dan kepribadian, psikologi klinis, psikologi sekolah dan 

pendidikan, serta psikologi organisasi dan industri. Sedangkan psikologi 

keluarga merupakan bagian dari psikologi sosial.28 

Dalam dunia pendidikan telah lama dikenal psikologi pendidikan, 

dan seolah menjadi sebuah keharusan bagi setiap sekolah untuk 

memfasilitasi siswa dengan keberadaan guru Bimbingan Konseling (BK). 

Tugas guru BK adalah memberikan konseling pendidikan kepada siswa-

siswanya. Sedangangkan pada kenyataan-nya kehidupan yang berlangsung 

pada keluarga lebih kompleks jika dibandingkan dengan dunia pendidikan, 

sehingga keberadaan konseling dalam dunia keluarga lebih dibutuhkan. 

Ruang lingkup psikologi keluarga islam mencakup profil keluarga 

sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar-anggota keluarga, 

pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan 

penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang 

berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai islam 

dalam keluarga.29 

 

3. Tujuan dan manfaat Psikologi Keluarga Islam 

Untuk mengantarkan menuju keluarga sakinah, pengetahuan 

tentang psikologi keluarga sangat diperlukan bagi calon mempelai, suami 

istri, ayah ibu, kakek dan nenek yaitu: 

1. Sebagai bekal untuk memahami, mempre-diksi, dan mengendalikan 

tingkah laku bagi anggota keluarga 

2. Untuk memudahkan dalam membangun relasi antar anggota keluarga 

3. Memahami karakteristik masing-masing tiap anggota keluarga 
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4. Menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda 

5. Mempengaruhi perilaku atau pola pikir anggota keluarga dengan 

memberikan sudut pandang yang lebih positif.30 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Mental Dan Tumbuh Kembang Anak 

1. Pengertian Mental Dan Tumbuh Kembang Anak 

Menurut beberapa ahli, mental yang sehat adalah pengetahuan dan 

perbuatan yang bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan potensi, 

bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa 

kebahagiaan diri dan orang lain,serta terhindar dari gangguan dan penyakit 

jiwa. Atau dengan kata lain penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial.31 

Dalam buku  yang berjudul Islam dan Kesehatan Mental, Zakiah 

Daradjat mengemukakan: 

‘’Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan 

penyakit kejiwaan,mampu menyesuaikan diri,serta sanggup menyelesaikan 

masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa, adanya keserasian 

fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik)dan merasa bahwa dirinya berharga 

dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padannya seoptimal 

mungkin.” 

Menurut M. Buchori, kesehatan mental (mental hygiene) adalah ilmu 

yang meliputi system prinsip, peraturan serta prosedur untuk mempertinggi 

kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam 

rohaninnya ataupun hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. 

Jalaluddin dengan mengutip H.C. Witherington menambahkan, 

permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-

prinsip yang terdapat lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, 

sosiologi, dan agama. 

Kesehatan mental bukan sekadar tidak hadirnya gangguan kejiwaan 

dalam diri seseorang, tapi juga kemampuan untuk bisa mengatasi stres dan 

masalah dalam hidup. Gangguan kejiwaan tersebut tidak sama artinya 

dengan sakit jiwa (gila). Jika tidak dipedulikan, kesehatan mental yang 

terganggu akan berakhir kepada permasalahan belajar, perkembangan, 

kepribadian, dan masalah kesehatan fisik remaja.32 

Berdasarkan teori diatas dapat dipahami bahwa kesehatan mental 

adalah terhindarnya seseorang dari gangguan ataupun penyakit kejiwaan, 

mampu menyesuaikan diri,sanggup menghadapi masalah-masalah dan 
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kegoncangan-kegoncangan biasa, sehingga mendapatkan keserasian fungsi-

fungsi jiwa dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna, dan bahagia, serta 

bermanfaat dan mampu berbuat baik untuk orang lain atau dirinya sendiri, 

serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin baik 

secara psikologi, sosiologi, dan agama. 

Sedangkan tumbuh kembang merupakan manifestasi yang kompleks 

dari perubahan morfologi, biokimia, dan fisiologi yang terjadi sejak 

konsepsi sampai maturitas/dewasa. Pertumbuhan (growth) adalah perubahan 

yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumalah, ukuran, dimensi pada 

tingkat sel, organ, maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar 

secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan 

otak. 

Sedangkan perkembangan (development) adalah bertambahnya yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan adalah bertambahnya 

kemampuan (skill) struktur dan hasil dari proses pematangan/maturitas. 

Perkembangan menyangkut berkembang sedemikian rupa sehingga masing-

masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan kognitif, 

bahasa, motorik, emosi dan perkembangan prilaku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Perkembangan merupakan progresif, terarah, dan 

terpadu/koheren. Progresif mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi 

mempunyai arah tertentu dan cenderung maju ke depan, tidak mundur 

kebelakang. Terarah dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang pasti antara perubahan yang terjadi saat ini, sebelumnya dan 

berikutnya. 

 

2. Ciri-Ciri Mental Yang Sehat Dan Tumbuh Kembang Yang Baik  

Mental mempunyai pengertian yang sama dengan jiwa, nyawa, 

sukma, roh, dan semangat. Ilmu kesehatan mental merupakan ilmu 

kesehatan jiwa yang memasalahkan kehidupan rohani yang sehat, dengan 

memandang pribadi manusia sebagai satu totalitas psikofisik yang 

kompleks. Pada abad kedua puluh,ilmu ini berkembang dengan pesat sejalan 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Kesehatan mental dipandang 

sebagai ilmu praktis yang banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-

hari,baik dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan yang dilaksananakan di 

rumah tangga, sekolah, kantor dan lembaga –lembaga maupun dalam 

kehidupan masyarakat. 

Sesuai dengan ilmu pengetahuan, pengertian terhadap kesehatan 

mental juga mengalami kemajuan. Sebelumnya pengertian manusia tentang 

kesehatan mental bersifat terbatas dan sempit, terbatas pada pengertian 

gangguan dan penyakit jiwa. Dengan pengertian ini, kesehatan metal hanya 



 

dianggap perlu bagi orang yang mengalami gangguan dan penyakit jiwa 

saja. Padahal, kesehatan mental tersebut diperlukan bagi setiap orang yang 

merindukan ketentraman dan kebahagiaan. 

Marie Jahoda memberikan batasan yang agak luas tentang kesehatan 

mental. Kesehatan mental tidak hanya terbatas pada absennya seseorang dari 

gangguan kejiwanaan dan penyakitnya. Akan tetapi orang yang sehat 

mentalnya memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut: 

a. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat 

mengenal diri sendiri dengan baik. 

b. Pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik. 

c. Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, 

dan tahan terhadap tekanan–tekanan yang terjadi. 

d. Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam 

atau kelakuan-kelakuan bebas 

e. Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta 

memiliki empati dan kepekaan sosial. 

f. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya 

secara baik.33 

Adapun ciri-ciri kesehatan mental jika dilihat dari faktor-faktor 

meliputi, pertama, perasaan yaitu dalam perasaan yangselamanya terganggu 

(tertekan), tidak tenteram, rasagelisah tidak menentu, tidak bisa pula 

mengatasinya, berperasaan takut yang tidak masuk akal atau tidakjelas apa 

yang ditakuti, merasa iri, rasa sombong, sukabergantung kepada orang lain, 

tidak mau bertanggung jawab dan lain-lain. Kedua, pikiran memiliki 

perananpenting dalam menggangu kesehatan mental,demikian pula mental 

dapat mempengaruhi pikiran.Ketiga, kelakuan yaitu terganggunya 

kesehatan mentalbiasanya ditandai dengan senangnya berkelakuan tidak 

baik, seperti; kenakalan, keras kepala, sukaberdusta, menipu, 

menyeleweng, mencuri, menyiksa orang lain, dan lain-lain. Keempat, 

kesehatan jasmani juga dapat terganggu, hal ini terjadi bukan 

karenafisiknya langsung, akan tetapi perasaannya akibat dari jiwa yang 

tidak tenteram.34 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa cirri-ciri 

mental yang sehat adalah memiliki kepribadian yang baik, mampu 

megembangkan dan menumbuhkan dirinya sendiri, mampu mengatasi 
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segala bentuk tekanan dan masalah, memiliki integrasi diri, sifat empati dan 

kepekaan social, serta mudah menyesuaikan lingkungan dengan baik. 

 

3. Upaya Mencapai Mental Yang Sehat Dan Tumbuh Kembang Yang 

Baik 

Menurut Zakiah Daradjat secara garis besar ada dua peran yang 

sangat penting dalam mencapai kesehatan mental, peran agama dan peran 

pendidikan. Jika seseorang telah menerapkan peran ini, berarti dia telah 

melakukan upaya mencapai kesehatan mental yang sehat. 

a. Peran agama  

Ibadah sebagai psikoterapi kejiwaan: 

1) Shalat 

2) Zikir 

3) Membaca Al Quran 

4) Puasa 

5) Haji 

b. Peran pendidikan 

Peran pendidikan terhadap kesehatan mental dan tumbuh kembang: 

1) Memberikan bimbingan dalam kehidupan. 

2) Penolong dalam kesukaran. 

3) Menentramkan batin. 

4) Pengendali moral. 

5) Terapi terhadap gangguan mental.35 

Berangkat dari penjelasan kesehatan mental dan tumbuh kembang 

yang berbeda-beda sesuai dengan bidang dan pandangan masing-masing, 

maka upaya pencapaiannya juga beragam. Ada tiga prinsip pokok untuk 

mendapatkan kesehatan mental, yaitu: 

Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok. Setiap individu selalu 

memiliki dorongan-dorongan dan kebutuhan kebutuhan pokok yang bersifat 

organis (fisik dan psikis) dan yang bersifat sosial. Kebutuhan-kebutuhan dan 

dorongan-dorongan itu menuntut pemuasan, timbul ketegangan-ketegangan 

dalam usaha pencapaiannya. Ketegangan cenderung menurun jika 

kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dan cenderung naik/makin banyak, jika 

mengalami frustasi atau hambatan-hambatan. 

Kedua, kepuasan yaitu setiap orang menginginkan kepuasan, baik 

yang bersifat jasmaniah maupun yang bersifat psikis. Individu ingin merasa 

kenyang, aman terlindungi, ingin puas, ingin mendapat simpati, dan diakui 

harkatnya. Pendeknya ingin puas disegala bidang, lalu timbullah sense of 
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importancy dan sense of mastery (kesadaran nilai dirinya dan kesadaran 

penguasaan) yang memberi rasa senang, puas dan bahagia. 

Ketiga, posisi dan status sosial yaitu setiap individu selalu berusaha 

mencari posisi sosial dan status sosial dalam lingkungannya. Tiap manusia 

membutuhkan cinta kasih dan simpati, karena cinta, kasih, dan simpati 

menumbuhkan rasa diriaman/assurance, keberanian dan harapan-harapan 

dimasa mendatang. Orang lalu menjadi optimis dan bergairah. Individu-

individu yang mengalami gangguan mental, biasanya mersa dirinya tidak 

aman. Mereka senantiasa dikejar-kejar dan selalu dalam kondisi ketakutan. 

Mereka tidak mempunyaikepercayaan pada diri sendiri, jiwanya 

senantiasabimbang, dan tidak imbang.36 

 

4. Kesehatan Mental dan Tumbuh kembang Dalam Islam 

Dalam Islam pengembangan kesehatan jiwa terintegrasi dalam 

pengembangan pribadi pada umumnya. Dalam artian ini kondisi kejiwaan 

yang sehat merupakan hasil dari kondisi pribadi yang matang secara 

emosional, intelektual, dan sosial, serta terutama matang pula terhadap 

ketuhanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian dalam islam dinyatakan betapa pentingnya 

pengembangan pribadi-pribadi meraih kwalitas “insan paripurna”. Yang 

otaknya, saraf, dan ilmunya bermanfaat, bersemayam di dalam kalbu. Iman 

dan taqwa kepada Tuhan, sikap dan tingkah laku nya benar-benar 

mencerminkan nilai-nilai keislaman yang mantap dan tanguh. Otak terpuji 

dan bimbingannya melalui masyarakat membuahkan ketuhanan, 

rasakesatuan, kemandirian, semangat kerja tinggi, kedamaian, dan kasih 

sayang. Kesan dari hal diatas pasti jiwanyapun sehat.  

Suatu tipe manusia yang ideal, dengan kualitas-kualitasnya mungkin 

sulit di capai. Namun dapat diraih melalui berbagai upaya yang dilakukan 

secara sadar, aktif, serta terencana sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

terungkap dalam firman Allah SWT ( QS. Ar –Ra’d ayat 11). 
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Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan  yang ada pada diri mereka sendiri. 

dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.” 

Ayat ini menunjukan bahwa islam mengakui kebebasan 

berkehendak dan menghargai pilihan pribadi untuk menentukan apa yang 

terbaik baginya. 

Dalam hal ini manusia diberi kebebasan untuk secara sadar aktif 

melakukan lebih dahulu segala upaya untuk meningkatkan diri serta 

merubah nasib sendiri dan barulah Allah memberikan hidayah yang 

tercurah kepada nya. Sudah tentu upaya-upaya yang dapat meraih hidayah 

Allah SWT itu harus sesuai dengan Al-Qur’an dan Al- Hadits. Selain itu 

dalam islam kebebasan bukan kebebasan tak terbatas. Karena niat ,tujuan 

dan cara-caranya pun harus sesuai dengan niali-nilai agama dan norma-

norma yang berlaku. 

Kedudukan, fungsi, dan peranan kesehatan mental lebih tampak 

jelas di dunia Islam. Maksud dan tujuan Allah SWT menciptakan manusia 

di muka bumi adalah untuk beribadah dalam pengertian luas. Pengertian 

ibadah secara luas adalah pengembangan sifat-sifat Allah dalam diri 

manusia untuk menumbuh kembangkan potensi diri yang telah diberikan 

Allah SWT kepada manusia berupa potensi-potensi dalam nama nama 

Allah SWT yang agung (Al asma Al husna), seperti potensi ilmu, kuasa, 

sosial, kekayaan, pendengaran, penglihatan, dan pemikiran serta potensi-

potensi lainnya. Kesehatan mental dalam Islam adalah ibadah dalam 

pengertian luas atau pengembangan potensi diri yang dimiliki manusia 

dalam rangka pengabdian kepada Allah dan agama.37 

 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK PASCA PERCERAIAN 

1. Pengertian Hak Anak 

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

                                                             
37 Noor Fuát Aristiana, Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Meningkatkan 

Kesehatan Mental Pasien HIV/AIDS Di Klinik VCT Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, 

UIN Walisongo Semarang, 53-54. 



 

pemerintah, dan negara.38 Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam 

kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk 

kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan 

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.39 Penjelasan 

mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah 

bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai 

kewajiban untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan 

menghormati (to respect).40 Sehingga negara diharapkan memiliki peran 

aktif dalam hal pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat 

yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu 

bagian integral dari Hak Asasi Manusia. 

Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan 

keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memeliharanya. Pemenuhan 

hak anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses 

tumbuh kembang anak tersebut. Apabila anak dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya berjalan secara baik dan maksimal, maka pada saat ia 

dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik. 

 

2. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian 

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, 

kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun 

setelah anak tersebut dilahirkan.41 Oleh karena itu, apabila ada anak yang 

mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah 

menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum 

terhadap anak. 

Di Indonesia yang menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak 

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi 

Hak Anak. Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok 

masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran 
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sekunder hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka 

yang dilanggar.42 

Pengakuan hak asasi bagi anak merupakan suatu proses yang terjadi 

dalam dua bagian, yaitu pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi 

manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang 

tua atau wali mereka, dan pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan 

tambahan.43 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga 

mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh anak yang disebutkan pada Pasal 

28 B ayat (2), yaitu bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan 

kelangsungan hidup, untuk tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.44 Agar terpenuhinya hak anak 

tersebut, maka orang tua atau wali merupakan “pemeran” utama yang wajib 

memenuhi apa yang menjadi hak anak tersebut.  

Indonesia telah melakukan peratifikasian atas Konvensi Hak Anak 

yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka 

Indonesia sebagai negara peserta (state party) mendapatkan kewajiban untuk 

mengimplementasi-kan hak-hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak juga 

ditegaskan dan dibentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas 

empat macam, yaitu45: 

a. Hak atas Kelangsungan Hidup (survival rights) 

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak 

untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya. Selain itu anak juga 

berhak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan 

yang sebaik-baiknya. 

b. Hak terhadap Perlindungan (protection rights) 

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak 

untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, 

dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-

anak pengungsi. 

c. Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights) 

Hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, baik 

pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk mencapai 

standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, 

moral, dan sosial anak. 
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d. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights) 

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak 

untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi 

anak. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

juga disebutkan mengenai hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 9 ayat 

(1). Isi dari pasal tersebut yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan 

dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.46 

Dari penjelasan mengenai hak-hak anak di atas, sudah jelas bahwa 

pemenuhan hak anak sangatlah penting. Karena hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap mental proses tumbuh kembang anak. Apabila anak 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka pada saat dewasa ia 

dapat menjadi seseorang yang baik dan tidak menyimpang. Begitu pula 

sebaliknya, apabila dalam proses tumbuh dan berkembangnya tidak baik, 

maka pada saat dewasa ia menjadi seseorang yang kurang baik dan 

mungkin saja menyimpang. Namun, tumbuh dan berkembangnya tiap anak 

tidaklah sama prosesnya. 

Sedangkan Suatu pekawinan yang telah putus karena perceraian, 

pasti akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru, salah satunya yaitu 

mengenai 32 pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

bahwa baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.47 

Hal tersebut berarti, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan 

dan didikan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya tersebut telah 

bercerai. 

Menurut Soemiyati, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan 

yang telah memiliki anak, maka ibu yang memiliki hak untuk mengasuh 

anak tersebut. Sedangkan untuk memenuhi biaya hidup anak, termasuk 

biaya pendidikan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab bapaknya.48 
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Sehingga pada saat perceraian berlangsung, hakim harus menentukan 

mengenai siapa yang diberi kewajiban untuk memelihara anak-anaknya, 

serta menentukan berapa jumlah uang yang wajib diberikan oleh bapak 

atau ibu setiap bulannya kepada anak-anak sebagai biaya 

pemeliharaannya.49 

Kedudukan anak dalam perkawinan secara yuridis diatur dalam 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam 

perkawinan yang sah. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 43 ayat (1) pada 

Undang-Undang yang sama, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah, maka hubungan keperdataannya hanya terdapat pada ibunya dan 

keluarga ibunya. 

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak membernarkan pengakuan terhadap 

anak yang lahir di luar pekawinan yang sah. 

Selain itu, mengenai kekuasaan anak yang belum berumur 18 tahun 

atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama 

kekuasaan tersebut tidak dicabut dari orang tuanya.50 Sehingga dapat 

diartikan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak saja mengatur tentang hubungan perkawinan, tetapi juga 

mengatur tentang hak anak dan pemeliharaan anak, serta terdapat peran 

negara untuk melindungi anak dan hak anak. 

Mengenai pemeliharaan anak, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam memberikan prioritas utama kepada ibu sebagai pemegang hak 

hadhanah anaknya sampai anak tersebut berusia 12 tahun. Namun, apabila 

pada saat kedua orang tuanya resmi bercerai, anak tersebut telah berusia 

lebih dari 12 tahun, maka ia diberikan hak untuk memilih apakah ia akan 

hidup bersama ibu atau bapaknya. 

Akan tetapi, dalam hal pemberian nafkah untuk biaya pemeliharaan 

anak tetap menjadi tanggung jawab seorang bapak, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun, mengenai besar 

kecilnya jumlah nafkah yang diberikan tetap harus memperhatikan jumlah 

penghasilan yang diperoleh bapak tersebut setiap bulannya.51 

 

3. Macam-Macam Hak Anak Pasca Perceraian 
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Beberapa pengaturan mengenai hak-hak anak, terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:52 

a. Setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang yang didapatkan baik dalam 

keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar; 

b. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan 

kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; 

c. Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik 

selama di dalam kandungan maupun setelah ia dilahirkan; 

d. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan 

hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya; 

e. Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan 

yang pertama, pada saat dalam keadaan yang membahayakan; 

f. Setiap anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak mendapatkan 

asuhan oleh negara atau orang atau badan; 

g. Setiap anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam lingkungan keluarganya; 

h. Setiap anak yang mengalami masalah kelakuan berhak diberi pelayanan 

dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya; 

i. Setiap anak yang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus untuk 

mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut; dan 

j.  Setiap anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang bertujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak. 

Dalam Hukum Internasional, peraturan mengenai hak anak terdapat 

pada Konvensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child). Konvensi 

Hak Anak sendiri disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa 

(PBB) pada tanggal 20 November 1989. Sebelum Konvensi Hak Anak 

disahkan oleh PBB, seorang pendiri Save the Children Fund yang bernama 

Mrs. Eglantynee Jebb mengemukakan gagasan tentang hak-hak anak yang 

berisi sebagai berikut:53 

a. setiap anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai 

ras kebangsaan dan kepercayaan; 

b. setiap anak harus dipelihara dan menghargai keutuhan keluarga; 
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c. anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk menunjang 

perkembangannya secara normal; 

d. setiap anak yang lapar harus diberi makan, setiap anak yang sakit harus 

dirawat, setiap anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, 

serta setiap anak yatim piatu dan terlantar harus diurus atau diberi 

perumahan; 

e. anak  merupakan orang pertama yang harus mendapatkan bantuan atau 

pertolongan ketika ada mengalami kesengsaraan; 

f. setiap anak harus menikmati dan mendapat manfaat dari program 

kesejahteraan dan jaminan sosial, serta mendapatkan pelatihan supaya 

pada suatu saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari 

nafkah, dan setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; 

dan 

g. setiap anak harus diasuh dan dididik serta diberikan pemahaman 

kepadanya bahwa bakatnya suatu saat dibutuhkan untuk mengabdi pada 

sesama. 

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Anak juga terdapat bentuk hak-hak anak yang diberikan pada 

negara dan pemerintah. Hak-hak anak tersebut dibebankan pada negara dan 

pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap anak di 

Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak tersebut, tentunya 

negara dan pemerintah tidak diperkenankan untuk membedakan anak-anak 

berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, 

status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental anak. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa baik dari peraturan 

dalam hukum nasional dan hukum internasional memiliki kesamaan bahwa 

mengenai hak anak merupakan hal yang penting dan sangat dilindungi. Oleh 

karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengupayakan apa yang menjadi hak-hak anak tersebut. 

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan adalah hal yang diinginkan 

oleh setiap pasangan suami istri. Bagi mereka anak merupakan karunia luar 

biasa yang diberikan oleh Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat dengan 

sebaikbaiknya. Di kala perkawinan yang telah terjalin tersebut putus dengan 

berbagai alasan yang pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Putusnya 

perkawinan karenan perceraian, mengakibatkan anak yang tidak terlibat di 

dalamnya menjadi pihak yang paling terdampak karena berpisahnya kedua 

orang tuanya.54 

                                                             
54 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang 

Palembang, Palembang, 2008, 129. 



 

Setelah terjadinya perceraian, anak tetap berhak untuk mendapatkan 

kasih sayang dari bapak dan ibunya. Anak tetap memiliki hak untuk 

bertemu dengan bapak maupun ibunya. Orang tua merupakan pihak pertama 

yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, maka dari itu hak-hak 

anak tetap harus dipenuhi selama anak tersebut belum dewasa atau belum 

menikah. 

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut 

menikah atau dapat menafkahi dirinya sendiri. Kewajiban tersebut tetap 

berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.55 Sehingga cukup 

jelas bahwa yang menjadi hak-hak anak semestinya tetap diberikan oleh 

orang tuanya, meskipun keduanya telah putus perkawinannya. 

Mengenai hak anak, sudah cukup jelas ditegaskan dalam berbagai 

peraturan perundangan yang ada di Indonesia, baik dari hukum positif 

maupun hukum agama. Anak yang belum dewasa atau belum mampu 

berdiri sendri, berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, 

pendidikan, serta perawatan langsung dari orang tuanya. Meskipun orang 

tuanya telah bercerai, namun diharapkan mereka tetap berperan menjadi 

orang tua yang baik untuk anak-anaknya, karena dalam sebuah keluarga 

mungkin saja ada istilah mantan suami atau mantan istri, tetapi tidak ada 

istilah untuk mantan anak, sehingga dalam kondisi seperti apapun, 

kesejahteraan anak tetap harus menjadi tanggung jawab utama bagi orang 

tua. 

Kesejahteraan anak merupakan hal yang penting dalam proses 

tumbuh dan berkembang anak. Oleh karena itu, orang tua adalah pihak 

pertama yang memiliki tanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan bagi 

anak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hal tersebut juga terdapat 

pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. Adanya peraturan perundang-undangan ini, semakin 

menguatkan kita bahwa permasalahan anak, perlindungan anak, dan segala 

macam mengenai anak benar-benar dilindungi oleh negara dan pemerintah 

Indonesia. Sehingga, perlu adanya sanksi yang tegas bagi siapapun yang 

tidak mengidahkannya. Karena bagaimanapun juga, anak merupakan 

generasi penerus yang akan menggantikan kita kelak, maka harus dijaga, 

dirawat, dan dididik dengan baik, agar pada saat yang akan datang anak-

anak tersebut menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi-

generasi sebelumnya. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak-hak anak pasca 

perceraian orang tua yang terdapat pada Pasal 105. Pasal tersebut 

menjelaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan 

dari bapaknya, serta ia berhak dipelihara oleh ibunya, apabila anak belum 

berusia 12 tahun. Apabila telah berusia 12 tahun, maka anak berhak untuk 

memilih dengan siapa ia akan dipelihara selanjutnya. Biaya pemeliharaan 

anak meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan-

kebutuhan penunjang lain dalam kehidupan anak.56 

Selanjutnya Pasal 106 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban 

merawat dan mengembang-kan harta anaknya yang belum dewasa atau yang 

masih di bawah pengampuan.57 Hal tersebut berarti, anak memilik hak 

untuk mendapatkan pengampuan atas harta-hartanya. 

 

4. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam 

Bahwa apabila pasangan suami yang telah memiliki keturunan atau 

telah dikaruniai anak yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan 

perceraian, maka yang berhak untuk mengasuh anak-anak tersebut adalah 

ibunya apabila anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum 

mumayyiz sedangkan apabila ibunya telah meninggal dunia, maka yang 

berhak mengasuhnya adalah neneknya (ibu dari ibu anak) dan seterusnya ke 

atas. Apabila tidak ada, maka beralih pada ibu dari bapaknya. Apabila 

keluarga pada garis ke atas tidak ada, maka anak tersebut berhak diasuh oleh 

kerabat pada garis ke samping.58 

Sedangkan mengenai hak asuh anak-anak yang telah dewasa atau 

sudah berumur lebih dari 12 tahun , diserahkan kepada anak-anak tersebut 

mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Karena anak yang sudah dewasa 

atau sudah berumur lebih dari 12 tahun dianggap telah mampu mengambil 

keputusan dan antisipasi serta sudah mulai merencanakan masa depannya 

sendiri. 

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban ibu dan bapaknya, 

meskipun keduanya telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban atas 

pemeliharaan anak-anaknya. Tetapi, mengenai hak asuh atau hadhanah, 

telah dijelaskan dalam Al- Qur’an Surah Al Baqarah ayat 233, yang 

berbunyi: 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 
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tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 

anaknya…”59 

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dimaknai bahwa seorang anak hak 

asuhnya ada pada ibunya, sedangkan bapaknya berkewajiban untuk 

memberikan nafkah kepadanya. Makna dari ayat tersebut, kemudian 

dituangkan dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, 

yaitu Kompilasi Hukum Islam. Khususnya pada Pasal 105 yang mengatur 

mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya, yaitu anak 

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak 

ibunya, sedangkan mengenai biaya pemeliharaannya wajib ditanggung oleh 

bapaknya.60 

Menurut Muhammad Thalib dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Keluarga Sakinah”, hadhanah atau pengasuhan adalah hak 

bagi anak, karena anak tersebut masih membutuhkan pengawasan, 

penjagaan, pelaksana urusan, dan orang lain untuk mendidiknya. Rasulullah 

SAW bersabda: “engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak)”.61 Hal 

tersebut dimaksudkan supaya hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan 

dan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. Namun untuk mengasuh anak 

(hadhanah), ibu atau penggantinya akan dinyatakan lebih berhak untuk 

mendapatkan hak asuh anak, maka terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu:62 

a. memiliki akal yang sehat; 

b. sudah baligh; 

c. mampu mendidik; 

d. dapat dipercaya dan memiliki akhlak yang mulia; 

e. beragama Islam; dan 

f. belum menikah dengan laki-laki lain. 

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapak yaitu berupa segala 

sesuatu yang diperlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak 

masih dalam masa menyusu, maka bapak wajib memberikan makanan sehat, 

obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan 

baik. Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup 

berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan harus 

tetap dipenuhi oleh bapaknya.63 

Hak anak yang wajib dipenuhi meskipun kedua orang tuanya telah 

bercerai yaitu mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dalam 

memberikan kasih sayang kepada anak, orang tua harus memperhatikan 

beberapa hal. Pertama, orang tua wajib memberikan anak nafkah yang halal, 
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kedua, orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya, ketiga, orang tua 

harus memberikan pendidikan agama kepada anak. Orang tua wajib 

memberikan ketiga hal tersebut secara maksimal dan diupayakan dengan 

sebaik-baiknya, karena secara tidak langsung tiga hal tersebut dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak.



 

BAB III 

KONDISI ANAK PASSCA PERCERAIAN DI DESA PARINGAN  

KECAMATAN JENANGAN 

 

A.  Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Kondisi Geografis Dan Demografis 

Secara geografis Desa Paringan terletak paling timur di Kecamatan 

Jenangan yang berbatasan dengan sebelah timur Desa Pomahan 

Kecamatan Pulung, dengan luas wilayah 688,525 Ha. Topografi 

ketinggian Desa ini adalah berupa daratan Lereng - lereng yaitu sekitar 

700 M di atas permukaan air laut. 

Secara administratif, Desa Paringan terletak di wilayah Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-

desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngrogung Kec. 

Ngebel dan Desa Wates Kecamatan Jenangan Di sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Tanjungsari dan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Di sisi 

Selatan berbatasan dengan Perhutani Sukun sedangkan di sisi timur 

berbatasan dengan Desa Pomahan Kecamatan Pulung. 

Jarak tempuh Desa Paringan ke ibu kota kecamatan ( Kec. 

Jenangan ) adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 

menit dengan kendaraan bermontor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota 

kabupaten adalah 19 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 

menit.64  

 

2. Gambaran Umum Perceraian Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan 

Pada umumnya, angka perceraian di Tanah Air cenderung 

mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, 

berdasarkan catatan Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, 

angka itu saat ini sebanyak 1.170 kasus per hari, atau sekitar 49 hingga 50 

kasus per jamnya.  

Begitupun jumlah kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo yang 

semakin hari semakin meningkat.  Dilansir dari salah satu website berita 

online dikatakan bahwa “Pengadilan Agama (PA) Ponorogo menerima 

1.990 perkara perceraian yang masuk selama tahun 2021. Hasilnya 1.919 

perkara yang berhasil diputus.65 Angka tersebut mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2020, hanya ada 1.910 perkara masuk dan 1.769 
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perkara diputus.”  Sedangkan pada berita tersebut juga dituliskan bahwa 

rata-rata yang mengajukan perceraian tergolong masih dalam usia 

produktif, yakni 30 sampai 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa juga 

meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban dari perceraian yang 

terjadi. 

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, 

sebagian kalangan masyarakat sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata 

sosial yang sakral, begitupun yang terjadi di Desa Paringan Kecamatan 

Jenangan. Tentunya banyak penyebab dan faktor-faktor yang melatar 

belakangi permasalahan tersebut. Dari hasil wawancara secara mendalam 

dengan sebagian pejabat dan masyarakat Desa Paringan Kecamatan 

Jenangan mengenai penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan 

Jenangan adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.66 

Dari tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut ada 

beberapa faktor penyebabnya yaitu karena ekonomi, pertengkaran dan 

perselisihan, tempat tinggal yang berjauhan, adanya pihak ketiga, dan lain 

sebagainya. 

Salah satu penyebab terjadinya perceraian ialah kondisi tempat 

tinggal yang berjauhan, hal ini terjadi karena salah satu dari suami-istri 

memutuskan untuk mencari penghidupan di perantauan. Kebanyakan dari 

kejadian tersebut pihak yang berkenan adalah istri, sehingga 

ketenagakerjaan wanita lebih mendominasi.67 Wilayah tempat perantauan 

yang didatangipun tidak hanya berada di dalam negeri, tapi juga di luar 

negeri, sehingga banyak sekali yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW).  

Fenomena maraknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa 

Paringan Kecamatan Jenangan ternyata tidak selalu berdampak positif bagi 

keluarganya. Tekat awal yang dibangun mengharapkan penghidupan 

ekonomi yang baik, justru berdampak negatif pada keluarga, seperti 

munculnya problem-problem pernikahan yang tidak jarang berujung pada 

gugatan perceraian. Dari pekara cerai gugat Tenaga Kerja Wanita di Desa 

Paringan Kecamatan Jenangan diketahui bahwa yang menyebabkan 

terjadinya perceraian  adalah pihak ketiga (selingkuh), tidak ada tanggung 

jawab terhadap ekonomi keluarga, dan terus menerus terjadi perselisihan 

serta pertengkaran.68 
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Meski pemerintahan desa telah melakukan upaya mediasi yang 

maksimal terhadap warganya yang akan melakukan perceraian, dan 

menghasilkan batalnya keinginan warga yang bercerai, kasus perceraian 

yang terjadi pada tiap tahunnya tetap saja mengalami kenaikan jumlah 

yang cukup signifikan. Naiknya angka perceraian yang ada ini, faktanya 

disebabkan oleh banyaknya kasus perceraian pada keluarga TKW.  

Pada sebuah wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala 

KUA kecamatan Jenangan, ditemukan bahwa dari 15 desa dan 2 

kelurahan, desa paringan merupakan desa dengan angka perceraian paling 

tinggi. Terhitung sejak April 2021 sampai dengan April 2022 terdapat 18 

kasus perceraian yang tercatat. Sangat jauh berbeda dengan desa dan 

kelurahan lain yang ada di Kecamatan Jenangan, yaitu berkisar pada angka 

2 sampai 10 kasus.69 

Dalam perjalanannya berkeluarga, keluarga TKW sangat rentan 

mengalami ketidakharmonisan didalam rumah tangganya. Adanya hal ini 

seolah menjadi sebuah ujian tersendiri bagi para keluarga TKW. 

 

B. Gambaran Umum Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Jenangan 

1. Kondisi mental anak pasca perceraian  

Mental yang sehat adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat, dan pembawaan yang 

ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kebahagiaan diri dan orang 

lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Atau dengan kata lain 

kemampuan seorang untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan 

sosial dapat dilakukan dengan baik.  

Anggapan masyarakat umum tentang dampak perceraian selalu 

mengarah kepada anak yang menjadi korban. Kondisi kejiwaan anak tentu 

akan terganggu. Seperti yang telah diterangkan oleh bapak H. Samuri, kepala 

KUA Kecamatan Jenangan tentang kondisi anak pasca perceraian,  menurut 

beliau setiap anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami 

penurunan kodisi mental.70 Entah natinya anak akan malu, minder, atau 

merasa rendah diri dengan lingkungan karena perceraian orang tuanya. 

 Namun pada kenyataan lapangan yang ada, anak-anak yang menjadi 

korban perceraian di Desa Paringan Kecamatan Jenangan justru tidak 
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mengalami gangguan secara mental yang berarti.71 Penyesuaian pada tahun 

pertama terhadap kondisi orang tua yang berpisah karena perceraian tetap 

dialami oleh anak. Hal ini barang tentu sudah menjadi kewajaran bagi anak 

karena membutuhkan waktu untuk bisa menerima dan menyesuaikan 

keadaan baru yang dialami.72 Namun lambat laun anak terbiasa dengan hal 

tersebut. 

Jika dikatakan orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam 

rohaninnya ataupun hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram, maka 

anak-anak yang menjadi korban perceraian di Desa Paringan dapat 

dikategorikan sebagai anak dengan kondisi mental yang sehat. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara beberapa informan yang akan peneliti 

paparkan sebagai berikut: 

Informan pertama yaitu Bapak Suwendi, SH., dimana perceraian 

tidak berdampak pada kondisi mental anak: 

Perceraian yang terjadi di sini sepertinya tidak begitu berdampak 

apa-apa mas, tetap baik baik saja sepengetahuan saya. Anak juga 

tidak ada masalah, tiap hari juga tetap rajin sekolah, sorenya juga 

ikut ngaji di madrasah diniyah sini. Hubungan keluarga pihak suami 

atau istri juga baik-baik saja kok. 

 

Kedua, Muhammad Muzakki yang juga menjelaskan perceraian 

tidak berdampak pada kondisi mental anak: 

Secara mental anak di sini itu dibina.  Dari masyarakat ada 

keperdulian tidak dikucilkan. Jadi tidak ada minder, tidak sampai 

menyimpang mengarah ke hal negatif. 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kondisi 

mental anak tidak begitu terganggu dengan perceraian yang terjadi.  Dan 

anakpun terbiasa dengan hal demikian, sehingga anak merasa tidak ada 

sesuatu yang disesali. Dan dapat dikatakan ciri-ciri mental yang sehat yang 

meliputi kepribadian yang baik, mampu megembangkan dan menumbuhkan 

dirinya sendiri, mampu mengatasi segala bentuk tekanan dan masalah, 

memiliki integrasi diri, sifat empati dan kepekaan social, serta mudah 

menyesuaikan lingkungan dengan baik, tergambarkan pada anak korban 

perceraian di Desa Jenangan. 
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2. Kondisi Tumbuh Kembang Anak Pasca Perceraian  

Tumbuh kembang merupakan manifestasi yang kompleks dari 

perubahan morfologi, biokimia, dan fisiologi yang terjadi sejak konsepsi 

sampai maturitas/dewasa. Jika pertumbuhan (growth) diartikan sebagai 

perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu berarti bertambahnya jumlah, 

ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu, maka barang 

tentu hal ini sangat berkaitan dengan pengasuhan dan pemenuhan nafkah 

yang diberikan orang tua kepada anak. 

Sedangkan pada kenyataan lapangan yang ada, anak-anak yang 

menjadi korban perceraian di Desa Paringan Kecamatan Jenangan 

mendapatkan penafkahan dan pengasuhan yang baik. Hal ini dikuatkan 

dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di Desa 

Paringan seperti yang diterangkan Bapak Suwendi, SH.: 

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh  pihak pengasuh dilakukan 

oleh salah satu pihak pastinya mas, tapi kebanyakan kalau usia 

sekolah itu disini diasuh ibunya, kalau ibunya yang di luar negeri, ya 

yang ngasuh neneknya, nenek dari ibu. Kalau sudah besar seperti 

usia anak SMA misalnya mas, kadang-kadang ikut bapaknya. Lalu 

kalau soal penjagaan yang dilakukan juga sama saja seperti yang 

dilakukan orang tua sebelumnya. Meskipun kadang-kadang yang 

mengasuh memiliki kerepotan dan kepentingan yang lain, tapi anak 

ya tetap jadi prioritas mas, ya meskipun  dalam bimbingan yang 

dilakukan pengasuh terbatas pada pengetahuan dan pemahaman yang 

terbatas. Sehingga pencapaian pengasuhan yang bertujuan untuk 

merawat dan mendidik anak tidak maksimal. Sedangkan Pemenuhan 

nafkah biasanya itu bapaknya tetap memberi mas. Biasanya waktu 

ada tagihan SPP sekolah, pas ada iuran rutin, atau juga membelikan 

keperluan anak sekolah. 

Pada wawancara lain Bapah Heru setyawan juga memaparkan pengasuhan 

dan pemenuhan nafkah kepada anak dilakukan dengan baik: 

Kebanyakan kalau usia sekolah itu disini diasuh ibunya, kalau 

ibunya yang di luar negeri, ya yang ngasuh neneknya, nenek dari 

ibu. Kalau sudah besar seperti usia anak SMA misalnya mas, 

kadang-kadang ikut bapaknya. Jadi yang ngasuh anak dilakukan oleh 

salah satu pihak pastinya mas, ya tiap hari diasuh seperti apa yang 

dilakukan sebelumnya, anak ya tetap sekolah, tetap ikut mengaji, 

tetap bermain sama teman-temannya. Sedangkan Pemenuhan nafkah 

biasanya itu bapaknya tetap memberi mas. Biasanya waktu ada 

tagihan SPP sekolah, pas ada iuran rutin, atau juga membelikan 

keperluan anak sekolah. Ya selama ini yang saya tahu tidak ada itu 

yang disebut bekas anak, kalau bekas istri mungkin banyak. 

Sedangkan Perkembangan diartikan dengan bertambahnya 

kemampuan (skill) struktur dan hasil dari proses pematangan/maturitas, 



 

maka kondisi tumbuh kembang anak pasca perceraian di Desa Paringan 

dapat dikatakan baik. Hal ini didukung dengan keterangan-keterangan 

beberapa informan yang diwawancarai peneliti, yang  pertama adalah 

keterangan dari Ahmad Rifai: 

Secara tumbuh kembang anak yang orang tuanya cerai terutama anak 

di bawah umur terutama yang masih sekolah itu ya dibimbing. Di 

sini kepemudaannya hidup mas. Jadi penyaluran bakat anak 

tersalurkan. Seperti perkumpulan olahraga, kepemudaan desa, 

organisasi masyarakat seperti remas dan organisasi kepemudaan NU, 

dan lain lain. Ya intinya anak-anak itu dibimbing agar tidak 

menyimpang ke hal yang negatif. 

 

Eko nur pranoto juga menuturkan bahwa sebisa mungkin 

lingkungan malah merangkul bagaimana agar anak tetap baik-baik saja. 

Kegiatan anak sekolah, ikut ngaji di madrasah, bermain sama teman juga 

seperti biasa.73 
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BAB IV 

ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK PASCA 

PERCERAIN DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN 

 

A. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Mental Anak Pasca 

Perceraian Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan 

Pada bab ini penulis melakukan analisis psikologi keluarga Islam 

terhadap mental anak pasca perceraian menggunakan teori psikologi keluarga 

Islam. Pemilihan teori ini dikarenakan psikologi keluarga Islam adalah bagian 

penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam psikologi 

keluarga islam mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses 

kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran 

Islam, sehingga apabila diterapkan dengan benar maka keluarga akan 

terjamin keharmonisannya.  

Kajian psikologi tentang manusia secara integral meliputi beberapa 

dimensi yaitu Bio-Psiko-Sosio-Spiritual sebagai penentu utama perilaku dan 

kepribadian manusia.74 Kesehatan manusia secara biologis berarti 

terbebasnya jisim atau badan dari penyakit, sedangkan secara mental berarti 

baiknya kemampuan diri untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang 

disertai dengan suatu keadaan sebyektif dari kesehatan dan kesejahtraan, 

penuh semangat hidup, dan berkeyakinan bahwa setiap manusia mampu 

menggunakan bakat dan kemampuannya. Selain itu dalam sosial mampu 

bergaul dengan baik, mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan 

dalam spiritual mampu memposisikan diri sebagai hamba yang Maha Kuasa. 

Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan 

perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial maupun emosional anak. 

Keluarga memliliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan 

kepribadian anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan 

pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya 

yang diberikan merupakan faktor yang sangat mendukung untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik.75 

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana 

orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju 

kedewasaan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk mengembangkan aspek 

mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. Pendidikan keluarga 

Islam didasarkan pada QS. Al-Tahrim ayat 6: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.76 

Lebih jauh mengenai ruang lingkup psikologi keluarga Islam 

mencangkup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi 

antar-anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi 

mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab 

anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi 

nilai-nilai islam dalam keluarga.77  Kaitannya dengan penelitian ini, konflik 

yang terjadi pada keluarga serta akibatnya terhadap anak juga termasuk kajian 

yang berada pada ruang lingkup psikologi keluarga.  

Sedangkan dalam buku yang berjudul Islam dan Kesehatan Mental, 

Zakiah Daradjat juga menyatakan bahwa Kesehatan mental adalah 

terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu 

menyesuaikan diri, serta sanggup menyelesaikan masalah-masalah serta  

adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa 

dirinya berharga dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada 

padannya seoptimal mungkin. 

Dapat dipahami bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya 

seseorang dari gangguan ataupun penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan 

diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan 

biasa, sehingga mendapatkan keserasian fungsi-fungsi jiwa dan merasa bahwa 

dirinya berharga, berguna, dan bahagia, serta bermanfaat dan mampu berbuat 

baik untuk orang lain atau dirinya sendiri, serta dapat menggunakan potensi 

yang ada padanya seoptimal mungkin baik secara psikologi, sosiologi, dan 

agama. 

Perceraian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tentu membawa 

dampak yang sangat besar. Bukan hanya putusnya hubungan antara suami 

dan isrtri tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Salah satu dampak yang 

amat nampak dirasakan anak ada pada perkembangan psikologisnya. Anak-

anak mendapati fakta bahwa orangtuanya telah berpisah, ada perubahan dari 

lingkungan yang ditempatinya tinggal selama ini. 

Perceraian telah menjadi gerbang awal perubahan psikologis dalam 

diri anak. Mereka tidak lagi mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua 

orangtuanya. Padahal dalam perkembangan psikologisnya mereka sangat 
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membutuhkan dukungan penuh dari kedua orangtua. Namun fakta yang ada 

di lapangan justru berbeda, pada kasus pertama, jika dilihat dari segi perilaku, 

fungsi mental, dan proses kejiwaan anak pada kehidupan keluarga, mental 

anak baik-baik saja. Hal ini dikarenakan sang anak  sudah terbiasa tidak 

mendapatkan pola asuh keluarga sesungguhnya, yang merupakan miniatur 

dan embrio sebagai unsur sistem sosial manusia yang didasarkan kepada 

ajaran Islam.78 

Kemudian pada variabel yang lain, meskipun secara psikologis 

perceraian berdampak terhadap anak, namun dengan adanya support 

systemdari lingkungan tempat anak tinggal, meminimalisir adanya gangguan 

mentalitas. Dan pada variabel yang terakhir, secara mental anak mengalami 

degradasi. Meskipun tidak bengitu berarti dalam perilaku keseharian sang 

anak, namun beban mental masih tetap nampak pada anak. Sehingga dalam 

sosial anak kurang mampu bergaul dengan baik, kurang mampu 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan kurangnya kemampuan dalam 

memposisikan diri sebagai hamba yang Maha Kuasa. 

 

B. Analisa Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Nilai Agama Dan 

Moral Anak Pasca Perceraian Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan 

Perkembangan (development) adalah bertambahnya yang bersifat 

kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan juga berarti bertambahnya 

kemampuan (skill) struktur dan hasil dari rangkaian proses 

pematangan/maturitas. Perkembangan di sini menyangkut berkembang 

sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi segala fungsinya. 

Termasuk juga perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi dan 

perkembangan prilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan di 

sekitarnya. Perkembangan yang dimaksud merupakan progresif, terarah, dan 

terpadu/koheren. 

Progresif mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi mempunyai 

arah tertentu dan cenderung maju ke depan, tidak mundur kebelakang. 

Terarah dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang pasti antara 

perubahan yang terjadi saat ini, sebelumnya dan berikutnya. 

Dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Setiap individu selalu memiliki 

dorongan-dorongan dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang bersifat organis 

(fisik dan psikis) dan yang bersifat sosial. Kebutuhan-kebutuhan dan 

dorongan-dorongan itu menuntut pemuasan, timbul ketegangan-ketegangan 

dalam usaha pencapaiannya. Ketegangan cenderung menurun jika kebutuhan-
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kebutuhan terpenuhi dan cenderung naik/makin banyak, jika mengalami 

frustasi atau hambatan-hambatan. 

Pada tiap anak yang menjadi korban perceraian. Pemenuhan nafkah 

yang seharusnya diberikan rutin dalam jangka waktu tertentu, pada 

kenyataannya sering terjadi keterlambatan atau tenggang waktu. Selain itu, 

mengetahui tumbuh kembang anak merupakan amanah untuk mendidik anak. 

Meskipun dalam kondisi jarak jauh mengontrol anak juga dapat dilakukan oleh 

orangtua Kedua, tidak melakukan dusta.  

Kepuasan yaitu setiap orang menginginkan kepuasan, baik yang 

bersifat jasmaniah maupun yang bersifat psikis. Individu ingin merasa 

kenyang, aman terlindungi, ingin puas dalam hubungan seks, ingin mendapat 

simpati, dan diakuiharkatnya.Pendeknya ingin puas disegala bidang, lalu 

timbullah sense of importancy dan sense of mastery (kesadaran nilai dirinya 

dan kesadaran penguasaan) yang memberi rasa senang, puas dan bahagia. 

Ketiga, posisi dan status sosial yaitu setiap individu selalu berusaha 

mencari posisi sosial dan status sosial dalam lingkungannya. Tiap manusia 

membutuhkan cinta kasih dan simpati, karena cinta, kasih, dan simpati 

menumbuhkan rasa diriaman/ assurance, keberanian dan harapanharapan 

dimasa mendatang. Orang lalu menjadi optimis dan bergairah. Individu-

individu yang mengalami gangguan mental, biasanya mersa dirinya tidak 

aman. Mereka senantiasa dikejar-kejar dan selalu dalam kondisi ketakutan. 

Mereka tidak mempunyaikepercayaan pada diri sendiri, jiwanya senantiasa 

bimbang, dan tidak imbang.79 

Pada fariabel yang ditemui oleh peneliti menghasilkan temuan fakta 

bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian di Desa Paringan 

Kecamatan Jenangan tidak mengalami gangguan terhadap tumbuh kembang. 

Hal ini bukan tanpa alasan, selain pemenuhan nafkah dan pengasuhan yang 

dilakukan pihak pengasuh terpenuhi, lingkungan yang ada juga menjadi 

support system bagi minat, bakat, dan kemampuan anak. Sehingga minat, 

bakat, dan kemampuan anak dalam suatu hal tertentu dapat tersalurkan. Hal 

ini tentu berpengaruh baik pada kondisi anak pra perceraian dalam hal 

tumbuh kembang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dan analisis yang telah 

berhasil dihimpun, maka peneliti menyimpulkan: 

1. Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan 

perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial maupun emosional 

anak. Keluarga memliliki peran yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan kepribadian anak. Perawatan orang tua yang penuh 

kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik 

agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang 

sangat mendukung untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat yang baik. Keluarga merupakan tempat 

pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran 

yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan 

jasmani dan rohani dengan tujuan untuk mengembangkan aspek 

mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. 

2. Pada tiap anak yang menjadi korban perceraian. Pemenuhan nafkah 

yang diberikan rutin dalam jangka waktu tertentu, pada kenyataannya 

meski orang tua telah memutuskan untuk bercerai tapi penafkaha dan 

pengasuhan anak yang akan berdampak pada tumbuh kembang anak 

dilakukan dengan baik. Selain itu, mengetahui tumbuh kembang anak 

merupakan amanah untuk mendidik anak. Meskipun dalam kondisi 

jarak jauh mengontrol anak juga dapat dilakukan oleh orangtua. 

Kepuasan yaitu setiap orang menginginkan kepuasan, baik yang 

bersifat jasmaniah maupun yang bersifat psikis. Individu ingin merasa 

kenyang, aman terlindungi, ingin puas dalam hubungan seks, ingin 

mendapat simpati, dan diakuiharkatnya.Pendeknya ingin puas disegala 

bidang, lalu timbullah sense of importancy dan sense of mastery 

(kesadaran nilai dirinya dan kesadaran penguasaan) yang memberi 

rasa senang, puas dan bahagia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sebagai pertimbangan kepada 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana 

orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak 



 

menuju kedewasaan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk 

mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan 

profesional. Oleh sebab itu penting bagi orang tua untuk 

mempertimbangkan kembali segala keputusan yang diambil demi 

keberlangsungan sehatnya mental dan tumbuh kembang anak yang lebih 

baik. 
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