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Abstrak 

 

Khoirudin, Aris, 2019, Dampak Perceraian Orang Tua 

Terhadap Perkembangan Emosional Dan Perilaku Sosial 

Anak Usia Sekolah Menengah Di Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Dosen Pembimbing Ika Rusdiana, M.A. 

Kata Kunci : Perceraian, Perkembangan Emosional, Perilaku 

Sosial Anak Usia Sekolah 

Peran keluarga sangat fundamental dalam proses 

pembentukan karakter anak, sebab orangtua sebagai manajer yang 

terus mengontrol perkembangan anak baik secara afektif.Akan 

tetapi melihat fenomena yang terjadi masih terdapat kesenjangan 

dalam rumah tangga salah satunya adalah perceraian atau juga 

disebut Broken home. Perceraian tidak hanya berdampak bagi 

yang bersangkutan (suami-isteri), namunjuga berdampak anak 

khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian 

merupakanbeban tersendiri bagi anak sehingga berdampak 

terhadap perkembangan emosional dan perilaku sosial. 

Penelitian ini akan membahas tiga pembahasan yang 

menjadi titik fokus peneliti yaitu: Bagaimana gambaran kasus 

perceraian orang tua di Kecamatan Babadan, Bagaimana dampak 

perceraian orang tua terhadap perkembangan emosional dan 

perilaku sosial anak usia sekolah di Kecamatan Babadan, 

Bagaimana upaya penanganan perkembangan emosional dan 

perilaku sosial anak usia sekolah menengah dalam masalah 

perceraian orang tua di Kecamatan Babadan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dimana informan anak yang menjadi korban perceraian serta dan 

tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai 
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perceraian dan dampak terhadap perkembangan emosional dan 

perilaku sosial anak di kecamatan babadan kabupaten ponorogo. 

Dan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 

melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perceraian yang ada di kecamatan ponorogo memiliki latar 

belakang yang berbeda beda. Perceraian yang terjadi disebabkan 

faktor ekonomi serta Kekerasan dalam Rumah Tanggasehingga 

dalam perceraian tentu akan menimbulkan dampak terhadap anak 

dari segi perkembangan emosionalnya serta perilaku sosialnya. 

Perkembangan perkembangan emosional anak seperti anak 

tersebut memiliki rasa malu, rasa bersalah karena orang tuanya 

bercerai orang tuanya dan dari perilaku sosialnya anak tersebut 

merasa dalam pergaulan sehari-harinya cenderung menyendiri 

dari orang-orang yang disekitarnya karena khawatir orang 

disekitarnya mengejeknya. Dampak lainnya seperti anak, suka 

marah-marah, merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan suatu anugrah yang diberikan 

Allah SWT untuk menjadi generasi penerus kedua 

orang tuanya oleh sebab itu anak juga menjadi amanah 

bagi kedua orang tuanya yang harus senantiasa dijaga 

dan dirawat serta menumbuh kembangkan segala 

potensi yang ada pada diri anak tersebut agar menjadi 

manusia yang insan kᾱmil melalui pendidikan yang 

baik. 

Persoalan anak menjadi bagian dari tangung 

jawab orang tua karena orang tua mempunyai peran 

penting dalam membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. Agar anak tumbuh secara maksimal atau 

disebut sebagai insan kᾱmiltersebut. 

Keluarga sebagai institusi terkecil di masyarakat 

yang berfungsi sebagai wahana untuk memujudkan 

kehidupan yang tentram, aman, damai, sejahtera 

suasana cinta kasih dan sayang diantaranya 

anggotanya.
1
 Oleh sebab itu keluarga adalah tempat 

yang paling nyaman bagi anak untuk menumbuh 

kembangkan segala potensi yang ada dalam diri anak, 

karena pendidikan keluarga bagi anak adalah 

pendidikan yang pertama dan utama. Peran keluarga 

                                                           
1
Sri Lestari, Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai Dan 

Penanganan Konflik Keluarga,( Jakarta: kencana, 2012), 3. 
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sangat fundamental dalam proses pembentukan karakter 

anak, sebab orangtua sebagai manajer yang terus 

mengontrol perkembangan anak baik secara fisik, 

kognitif, maupun, psikomotorik. 

Akan tetapi melihat fenomena yang terjadi anak 

justru sulit untuk menumbuh kembangkan segala 

potensi yang dimilikinya karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satunya faktor 

keluargaapabila dalam keluarga mengalami masalah 

maka anak secara tidak langsung akan mengalami 

kesulitan untuk mengembangkan potensinya. Terlebih 

lagi apabila orang tuanya mengalami masalah 

perceraian. Hal tentu akan menimbulkan masalah baik 

orangtua dari kedua belah pihak itu sendiri ataupun 

anak yang menjadi korban dari orangtuanya. Sebagian 

besar peneliti sepakat, dan menyatakan bahwa anak-

anak dan remaja korban perceraian oaring tau bercerai 

memperlihatkan penyesuian diri yang lebih buruk 

dibandingkan rekan-rekannya yang berasal dari 

keluarga yang utuh (Harvey & Fine).
2
 

Dengan adanya perceraian tersebut maka akan 

timbulnya suatu pola asuh yang tunggal, hal ini tentu 

akan membuat anak akan mengalami adabtasi yang 

begitu berat. pada dasarnya pola asuh tunggal yaitu 

konsep yang dibuat karena dalam Yang dimaksud 

dengan Orang tua tunggal dalam bahasan ini ialah orang 

tua dalam satu keluarga yang tinggal sendiri yaitu ayah 

                                                           
2
 Jhon W. Santrock, Remaja Jilid Ke 11,Terj. Benedictin 

Widyasinta,(Jakarta:Erlangga,2007), 32.  
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saja atau ibu saja. Orang tua tunggal dapat terjadi 

karena perceraian, atau karena salah satu meninggalkan 

keluarga, atau karena salah satu meninggal dunia.
3
 

Anak remaja yang berasal dari keluarga dengan 

perceraian orang tua memperlihatkan masalah 

akademis, masalah yang bersifat eksternalisasi (seperti 

bertingkah dan kenakalaan remaja) serta masalah 

internalisasi(kecemasan dan depresi), kurang memiliki 

tangung jawab sosial, kurang kompeten dalam relasi, 

putus sekolah, aktif secara seksual, mengonsumsi obat 

terlarang, bergabung dengan kawan-kawan yang anti 

sosial, memiliki harga yang rendah (Conger & Chao).
4
 

Pada fase ini, perilaku remaja mendadak menjadi sulit 

diduga dan cenderung melawan norma sosial yang 

berlaku.Bentuk-bentuk emosi yang sering Nampak 

dalam masa remaja seperti marah, malu, takut, cemas, 

cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih sayang, dan rasa 

ingin tahu. Remaja yang mampu mengendalikan 

emosinya dapat mendatangkan kebahagiaan, sedangkan 

remaja yang belum dapat mengontrol emosi negatif 

dengan baik dapat mengakibatkan remaja dalam 

bertingkah laku sangat dikuasai oleh emosinya. Hal ini 

dapat mengakibatkan remaja dalam menghadapi 

masalahnya merasa tidak aman, tidak senang, khawatir, 

dan kesepian. Dan dari sudut keagamaan anak yang 

menjadi korban perceraian sering kali berbohong 

                                                           
3
Mohamad Surya, Bina Keluarga, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 

2003), 230. 
4
 Jhon W. Santrock, Remaja Jilid Ke 11..32. 
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kepada orang lain serta sering kali mengabaikan 

perintah orang tuannya maupun orang lain. 

Kabupaten Ponorogo, menurut Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo terjadi kasus perceraian sebanyak 

2.004 permohonan perceraiaan baik dari gugat cerai 

maupun cerai talak ditahun 2017 dan di tahun 2018 

terjadi 2.131 permohonan perceraian baik dari gugat 

cerai maupun cerai talak, yang menyebar di 21 

kecamatan di Kabupaten Ponorogo. 

Kecamatan Babadan merupakan salah satu 

kecamatan yang sangat luas dan menurut data dari 

Pengadilan Agama yaitu kasus perceraianya yang rata-

rata stabil salah satunya terjadi di Kecaamatan Babadan 

dengan tingkat prosentasi 23,3% sampai 26% di tahun 

2016 sampai 2018 hal ini kemungkinan didasari dengan 

faktor utama yaitu ekonomi. Kemudian jika ditinjau 

dari sudut ekonomi banyak orang yang memilih 

menjadi TKW ataupun TKI, oleh sebab itu anak-anak 

yang ditinggal bekerja salah satu orang tuanya diluar 

negeri semakin minim kasih sayang dan Kontrol dari 

orang tuanya, hal ini mengakibatkan anak juga yang 

ditinggal baik suami/istri yang dirumah terbiasa dengan 

minim komunikasi dan pada akhirnya timbul godaan-

godaan untuk bercerai meskipun banyak sekali factor 

yang mempengaruhinya. Namun hal ini yang sanat 

disayangkan karena niat awal ingin membangun 

ekonomi keluarga akan tetapi pada akhirnya berujung 

pada perceraian. 
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Dan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di 

Kecamaatan Babadan Kabupaten Ponorogo, ada 

beberapa anak usia sekolah menengah yang berasal dari 

keluarga yang tidak utuh atau dalam hal ini anak dari 

korban perceraian orang tua, hasil pengamatan awal 

juga menunjukkan kecenderungan yang tidak dapat 

mengendalikan emosinya serta prilaku sosialnya.  

Ciri atau karakteristik, yakni mereka ada 

cenderung tidak dapat menerima keadan yang dialami, 

mereka sering tergesa-gesa dalam bertindak, mereka 

cenderung tidak bisa mengatur emosi atau kemarahan 

yang diungkapkan, mereka kurang bertangung jawab, 

mereka cenderung krang mandiri atau bergantung 

kepada orang lain, mereka cenderung bersikap tidak 

sabar dan acuh dengan lingkungan disekitarnya, 

temannya sering kali menampakkan wajah yang frustasi 

serta suka menyendiri. 

Dengan uraian diatas, maka peneliti memilih 

untuk meneliti atau membahas tentang” Dampak 

Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Emosional dan Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah 

Menengah di Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo” 
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B. Fokus Penelitian  

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan 

lainnya, peneliti harus menfokuskan penelitiannya pada 

satu fenomena yang akan diteliti secara mendalam 

yaitu: Dampak Dari Perceraian Terhadap 

Perkembangan Emosional Dan Perilaku Sosial 

Anak.Usia Sekolah Menegah. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari penjelasan diatas peneliti merumuskan 

beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu: 

1. Bagaimana gambaran umum pada kasus perceraian 

orang tua di Kecamatan Babadan? 

2. Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap 

perkembangan emosional dan perilaku sosial anak 

usia sekolah menengah di Kecamatan Babadan? 

3. Bagaimana upaya penanganan bagi keluraga dan 

lingkungan pada perkembangan emosional dan 

perilaku sosial anak usia sekolah menengah yang 

menjadikorban perceraian orang tua di Kecamatan 

Babadan?  
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D. Tujuan Penelitian  

Peneliti dalam melakukan penelitianya 

menentukan tujuan dari apa yang diteliti yaitu : 

1. Mengetahui gambaran kasus perceraian orang tua 

di Kecamatan Babadan. 

2. Menegetahui dampak perceraian orang tua terhadap 

perkembangan emosional dan perilaku sosial anak 

usia sekolah di Kecamatan Babadan. 

3. Mengetahui upaya penanganan bagi keluraga dan 

lingkungan pada perkembangan emosional dan 

perilaku sosial anak usia sekolah menengah dalam 

perceraian orang tua di Kecamatan Babadan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian Dampak Perceraian 

Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional dan 

Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Menengah Di 

Kecamatan Babadan diharapkan mendapatkan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara akademis penelitian ini akan menambah 

khazanah keilmuan di bidang pendidikan anak serta 

referensi selanjutnya dalam bidang penelitian 

kualitatif 

2. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan 

bagi pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun 

keluarga serta masyarakat luas serta bagi orang tua 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

suatu keputusan untuk berceraian. 
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F. Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif 

ini terdiri dari enam bab yang berisi : 

 

BAB I : PENDAHULUAN. 

yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori, metode penelitian, jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data serta 

sistematika pembahasan.   

 

BABII: TELAAH HASIL PENELITIAN  

TERDAHULUDAN KAJIAN TEORI. 

yaitu berisi landasan teori sebagai pedoman umum 

yang digunakan untuk landasan dalam melakukan 

penelitian, yang terdiri dari : pengertian perceraian 

orang tua , perekembangan emosional serta prilaku 

sosial anak usia menengah. 

 

BAB III:METODE PENELITIAN. 

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

tahapan-tahapan penelitian. 
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BAB IV :TEMUAN PENELITIAN. 

Pada bab ini membahas mengenai temuan penelitian, 

yang berisi tentang deskripsi data umum dan 

deskripsi data khusus.  

 

BAB V: PEMBAHASAN. 

berisi pembahsan hasil penelitian yang meliputi 

temuan-temuan dari latar belakang budaya yang 

tejadi dalam masayarakat di kecematan babadan. 

 

BAB VI : PENUTUP. 

Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Terdahulu 

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data 

yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. 

Maka peneliti temukan beberapa kajian di antaranya: 

Pertama,Skripsi dari Haris Yuli Aji, Universitas 

Sanata Dharma tahun 2018 yang berjudul “Dampak 

Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Kematangan 

Emosi Anak (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang 

Menjadi Korban Perceraian)”. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa dampak perceraian orangtua 

terhadap kondisi emosi anak dapat berdampak negatif. 

Dampak negaif banyak ditampakkan olek ekspresi yang 

berlebihan, tidak terkontrol, rasa frustasi menghadapi 

masa depan serta tidak mampu bersikap rasional.
5
 

Kedua, Skripsi dari A. Besse Suci Rezki Kasih, 

UIN Alauddin Makassar tahun 2017 yang berjudul 

“Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologis 

Anak di Kecamatan Lababata Kabupaten Soppeng”. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perceraian 

                                                           
5
Haris Yuli Aji, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi 

Kematangan Emosi Anak (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang 

Menjadi Korban Perceraian),Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata 

Dharma , 2018 ), viii. 

10 
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dan implikasinya terhadap psikologis anak begitu 

banyak dampaknya terhadap perkembangan psikologis 

anak seperti anak tersebut memiliki rasa malu , ia malu 

karena orang tuanya bercerai ia tak bisa seperti anak-

anak lain yang masih utuh orang tuanya dan ia merasa 

dalam pergaulan sehari-harinya pun merasa orang-

orang di sekitarnya mengejek ia .anak pun merasaka 

kesedihan yang begitu mendalam di karenakan mereka 

merasa kehilangan kehangatan kasih sayang orangtua 

yang lengkap. Serta anak pun berubah menjadi pendiam 

disebabkan dia jarang bergaul dengan teman-temannya 

karena dia merasa malu akan keadaan keluarganya, 

setiap ada kegiatan ia lebih memilih berdiam diri di 

rumah dan selalu melamun.serta anak bias membenci 

salah satu orangtua mereka. Adapun upaya mengatasi 

dampak perceraian pada anak seperti orangtua tidak 

mengungkapkan hal-hal buruk tentang mantan 

pasangan, tidak saling mengkritik atau menjelekkan 

salah satu mantan pasangannya di depan anak, tetap 

mengasuh anak bersama-sama dengan menyampingkan 

perselisihan, berusaha mengenali teman-teman dekat 

tempat anak biasa mengadu dan bercerita karena remaja 

lebih percaya perkataan temannya ketimbang orangtua 

yang dianggap bermasalah. Dampak lainnya seperti 

anak tidak mau sekolah, suka marah-marah, merasa 

bersalah dan menyalahkan diri sendiri, suka 

memberontak tak mau terima kenyataan kalau 

orangtuanya telah bercerai.
6
 

                                                           
6
A. Besse Suci Rezki Kasih, “Perceraian dan Implikasinya 
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Ketiga, Skripsi dari Hanifa Nur Auliya, UIN 

Syarif Hidyatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul 

“Perilaku Sosial dan Gaya Hidup Remaja (Studi Kasus: 

Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Tangerang 

Selatan)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

terdapat beberapa perilaku sosial yang biasa dilakukan 

oleh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Tangerang 

Selatan, yaitu berkelompok (genk), berbagi, berpacaran, 

dan bergaul. Peneliti juga mendapatkan hasil mengenai 

macam-macam gaya hidup siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 6 Tangerang Selatan, seperti gaya hidup 

berkomunikasi, gaya hidup rekreasi, gaya hidup kuliner, 

dan gaya hidup berpakaian.
7
 

Keempat, Skripsi dari Linda Novi Anggraeni, 

STAIN Ponorogo tahun t.th. yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Keluarga Terhadap Kecerdasan Emosional 

Siswa di SMP N  Kauman”. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa hasil analisa data pada siswa kelas 

VIII di SMP N 1 Kauman tentang lingkungan keluarga 

dan kecerdasan emosional siswa menunjukkan bahwa 

masing-masing dalam kategori cukup, yaitu lingkungan 

keluarga siswa sebanyak 98 siswa (70,50 %) dan 

kecerdasan emosional sebanyak 103 siswa (74,10 %). 

Ada pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga 

                                                                                                                     
Terhadap Psikologis Anak di Kecamatan Lababata Kabupaten 

Soppeng”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), xiv. 
7
Hanifa Nur Auliya, Perilaku Sosial dan Gaya Hidup Remaja 

(Studi Kasus: Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Tangerang 

Selatan)”Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, 2017). 
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terhadap kecerdasan emosional siswa di SMP N 1 

Kauman, yaitu 26,43925%.
8
 

Kelima, Skripsi dari Niken Prastika, IAIN 

Ponorogo tahun 2018 yang berjudul “Upaya 

Membentuk Perilaku Sosial Pemuda-Pemudi Melalui 

Tausiah dalam Kegiatan Yasinan (Studi Kasus Karang 

Taruna di Desa Bedingan, Sambit, Ponorogo)”. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa:  

1. Pelaksanaan tausiah dalam kegiatan yasinan 

pemuda-pemudi karang taruna di desa Bedingin, 

Sambit, Ponorogo dimulai dengan membaca 

syahadad dan Al-Fatihah, dilanjutkan dengan tahlil 

dan yasin, membaca sholawat, selanjutnya 

pemberian materi dari ustadz, dan yang terakhir 

penutup. Tempat pelaksanaan kegiatan yasinan 

bergantian dari rumah ke rumah dengan sarana dan 

prasarana yang cukup sederhana. 

2. Strategi pembentukan perilaku sosial pemuda-

pemudi karang taruna melalui tausiah dalam 

kegiatan yasinan di desa Bedingin, Sambit meliputi 

materi atau bahan tausiah yang disampaikan ustadz 

di pengajian membahas 3 hal, yaitu: akhlak, ibadah, 

berorganisasi secara islami dan metode tausiah 

ustadz saat menyampaiakan materi adalah: 

ceramah, tanya jawab, pembiasaan, keteladanan. 

Dampak tausiah dalam kegiatan yasinan terhadap 

                                                           
8
Linda Novi Anggraeni, Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap 

Kecerdasan Emosional Siswa di SMP N  Kauman, Skripsi (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo, t.th), i. 
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perilaku sosial pemuda pemudi karang taruna di 

desa Bedingin, Sambit, Ponorogo yaitu gotong 

royong berjalan dengan baik, saling menghormati 

antar warga masyarakat, mempererat tali 

silaturahmi antar remaja, musyawarah dalam 

pengambilan keputusan, bersikap hati-hati dalam 

berbuat.
9
  

                                                           
9
 Niken Prastika, “Upaya Membentuk Perilaku Sosial Pemuda-

Pemudi Melalui Tausiyah dalam Kegiatan Yasinan (Studi Kasus Karang 

Taruna di Desa Bedingin, Sambit, Ponorogo)”, Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2018), iii. 
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B. Kajian Teori 

1. Perkembangan Emosi 

a. Pengertian Perkembangan Emosional 

Perkembangan adalah suatu proses 

perubahan yang bersifat progresif dan 

menyebabkan tercapainya kemampuan dan 

karakteristik psikis yang baru. Perubahan seperti 

itu tidak terlepas dari perubahan yang terjadi pada 

struktur biologis, meskipun tidak semua 

perubahan kemampuan dan sifat psikis di 

pengaruhi oleh perubahan struktural biologis. 

Perubahan kemampuan dan karakteristik psikis 

sebagai hasil dari perubahan dan kesiapan 

struktural bilogis yang bersifat sering dikenal 

dengan istilah “kematangan”
10

 

Melihat dari kamus Munawwir, pada  kata 

emosi memiliki persamaan kata dengan    َخلَجة

(penderitaan, perasaan, sentiment),  انفعال(nafsu, 

kegirangan), ِوْجدان(perasaan, emosi, suara hati), 

 ,sentiment, perasaan, emosi, kasih sayang)عاِطفة

penderitaan), dan  ُشعُور(perabaan, sensasi, 

perasaan, kesadaran, persepsi, kesanggupan, 

sensitive, sentiment, kasih sayang, emosi) 

Emosi berasal dari kata e yang berarti 

energy dan motion berarti getaran. Emosi 

kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah yang 

terus bergerak dan begetar. Emosi dalam makna 

                                                           
10

 Muhammad Ali, Psikologi remaja :perkembangan Perserta 

didik,(Jakarta: Bumi aksara, 2017),11. 
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harfiyah didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau 

pengelolaan pikiran, perasaan, nafsu dari setiap 

keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. 

Emosi yang merujuk pada suatu perasaan dan 

pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan bologis 

dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan 

bertindak.
11

 

Banyak pengertian yang dijelaskan oleh 

para ahli. Istilah emosi menurut Chaplin dalam 

Dictionary of Psychology mendefinikan emosi 

sebagai suatu keadaan yang terangsang dari 

organisme mencangkup perubahan-perubahan 

yang didasari, yang mendalam sifatnya dari 

perubahan perilaku. Chaplin juga membedakan 

emosi dan perasaan, dan dia mendefiniskan 

perasaan (Feellings) adalah pengalaman didasari 

yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal 

maupun keadaan jasmani lainya.  

 

b. Dasar-dasar Emosional 

Paul Ekman dari University of California 

dan sejumlah teoretikus mengelompokkan emosi 

dalam golongan-golongan  besar beberapa 

anggota golongan tersebut adalah: 

1) Amarah: beringas, mengamuk, benci, 

marah besar, jengkel, kesal hati, 

                                                           
11

 Triantoro safira dan Nofans Eka Saputra, Manajemen Emosi : 

sebuah Panduan  mengelola emosi positif dalam hidup anda,(Jakarta: 

Bumi aksara,2012),12.  
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terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, 

bermusuhan, dan yang paling hebat, tidak 

kekerasan dan kebencian patologis. 

2) Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, 

melankolis, mengasihani diri, kesepian, 

ditolak, putus asa, dan apabila menjadi 

patologis, depresi berat.  

3) Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, 

was-was, perasaan takut sekali, waspada, 

sedih, tidak senang, ngeri, takut sekali, 

kecut; sebagai Patologi, fobia dan panik.  

4) Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, 

puas, riang, terhibur, bangga, kenikmatan 

indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa puas, 

rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, 

senang, senang sekali, dan batas ujungnya 

mania.  

5) Cinta: penerimaan, persahabatan, 

kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, 

bakti, hormat, kasmaran dan kasih. 

6) Terkejut: terkejut, terkesiap, takjub dan 

terpana.  

7) Tidak suka terhadap sesama. 

8) Frustasi merupakan keadaan saat individu 

mengalami hambatan-hambatan dalam 

pemenuhan kebutuhannya, terutama bila 

hambatan tersebut muncul dari dirinya 

sendiri. Konsekuensi frustasi dapat 

menimbulkan perasaan rendah diri. 
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9) Dukacita merupakan perasaan galau atau 

depresi yang tidak terlalu berat, tetapi 

mengganggu individu. Keadaan ini terjadi 

bila kehilangan sesuatu atau seseorang 

yang sangat berarti buat kita. Kalau 

dialami dalam waktu yang panjang dan 

berlebihan akan menyebabkan kerusakan 

fisik dan psikis yang cukup serius hingga 

depresi. 

10) Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, 

sesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. 
12

 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 

Emosi 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan 

emosi terlihat pada perubahan tingkah laku. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan emosi menurut Soeparwotoadalah 

sebagai berikut:
13

 

1) Perubahan Jasmani Perubahan segi meliputi 

pertumbuhan cepat dari badan. Pada taraf 

permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas 

pada bagian-bagian tertentu yang 

mengakibatkan postur tubuh atau jasmani 

tidak seimbang. 

                                                           
12

Coleman S. James,Dasar-Dasar Teori Sosial Refrensi Bagi 

Reformasi, Restorasi Dan Revolusi,(Bansung: Nusa Media, 2008), 411-

412. 
13

 Soeparwoto, Evaluasi Layanan Bimbingan Konseling, 

(Semarang: BK FIP Universitas Negeri Semarang,2004), 76-78. 
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2) Perubahan dalam hubungannya dengan orang 

tua  Sikap orang dalam mendidik anak, 

misalnya secara otoriter, memanjakan anak, 

sikap acuh tak acuh, penuh kasih sayang. 

Sikap-sikap tersebut menyebabkan 

ketangangan dan ketidak tengangan yang 

semuanya berpengaruh pada perkemabangan 

emosional anak.  

3) Perubahan dalam hubungannya dengan teman-

teman Pada usia kurang lebih 17-18 tahun, 

biasanya remaja mulai jatuh cinta dengan 

teman lawan jenis atau dengan kenakalan-

kenakalan lain. Gejala seperti ini sehat, tetapi 

kemungkinan terjadinya konflik juga ada. 

Gangguan emosional yang mendalam dapat 

terjadi akibat cinta yang tidak terbalas atau 

karena pemutusan hubungan dari satu pihak, 

hal ini akan mendatangkan kecemasan bagi 

orang tua dan bagi diri sendiri. 

4) Perubahan Pandangan luar dapat menyebabkan 

konflik yang disebabkan karena sikap dunia 

luar terhadap remaja tidak konsisten, dan dunia 

luar masih mempunyai nilai-nilai yang berbeda 

untuk remaja laki-laki dan perempuan. 

5) Perubahan dalam hubungannya dengan sekolah 

Remaja sering terbentur nilai-nilai yang tidak 

dapat diterima atau bertentangan dengan nilai-

nilai yang menarik bagi remaja, maka 
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timbullah idealisme untuk mengubah 

lingkungannya. 

 

d. Ciri-ciri Emosional 

Biehler membagi ciri-ciri emosional remaja 

menjadi dua rentang usia, yaitu usia 12–15 tahun 

dan usia 15–18 tahun.
14

 

Ciri-ciri emosional remaja usia 12-15 tahun : 

1) Pada usia ini seorang siswa/anak cenderung 

banyak murung dan tidak dapat diterka. 

2) Siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk 

menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya 

diri. 

3) Ledakan-ledakan kemarahan mungkin saja 

terjadi. 

4) Seorang remaja cenderung tidak toleran 

terhadap orang lain dan membenarkan 

pendapatnya sendiri yang disebabkan 

kurangnya rasa percaya diri. 

5) Remaja terutama siswa-siswa SMP mulai 

mengamati orang tua dan guru-guru mereka 

secara lebih obyektif. 

Ciri-ciri emosional remaja usia 15–18 tahun : 

1) Pemberontakan’ remaja merupakan 

pernyataan-pernyataan/ekspresi dari 

perubahan yang universal dari masa kanak-

kanak ke dewasa. 

                                                           
14

Sunarto & Agung, Hartono. Perkembangan Peserta Didik. 

(Jakarta : PT. Rineka Cipta,2002), 155. 
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2) Karena bertambahnya kebebasan mereka, 

banyak remaja yang mengalami konflik 

dengan orang tua mereka. 

3) Siswa pada usia ini seringkali melamun, 

memikirkan masa depan mereka. Banyak di 

antara mereka terlalu tinggi menafsirkan 

kemampuan mereka sendiri dan merasa 

berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan 

dan memegang jabatan tertentu. 

 

e. Upaya Pengembangan dan Pengelolaan Emosi 

serta Implikasinya. 

Rasa marah, kesal, sedih atau gembira 

adalah hal yang wajar yang tentunya sering 

dialami remaja meskipun tidak setiap saat. 

Pengungkapan emosi itu ada juga aturannya. 

Supaya bisa mengekspresikan emosi secara tepat, 

remaja perlu pengendalian emosi. Akan tetapi, 

pengendalian emosi ini bukan merupakan upaya 

untuk menekan atau menghilangkan emosi 

melainkan: 

1) Belajar menghadapi situasi dengan sikap 

rasional. 

2) Belajar mengenali emosi dan menghindari dari 

penafsiran yang berlebihan terhadap situasi 

yang dapat menimbulkan respon emosional. 

Untuk dapat menanfsirkan yang obyektif, coba 

tanya pendapat beberapa orang tentang situasi 

tersebut. 
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3) Bagaimana memberikan respon terhadap 

situasi tersebut dengan pikiran maupun emosi 

yang tidak berlebihan atau proporsional, sesuai 

dengan situasinya, serta dengan cara yang 

dapat diterima oleh lingkungan sosial. 

4) Belajar mengenal, menerima, dan 

mngekspresikan emosi positif (senang, sayang, 

atau bahagia dan negative (khawatir, sedih, 

atau marah) 

Kegagalan pengendalian emosi biasanya 

terjadi karena remaja kurang mau bersusah payah 

menilai sesuatu dengan kepala dingin. Bawaannya 

main perasaan. Kegagalan mengekspresikan emosi 

juga karena kurang mengenal perasaan dan emosi 

sendiri sehingga jadi “salah kaprah” dalam 

mengekspresikannya. 

Keterampilan mengelola emosi sangatlah 

perlu agar dalam proses kehidupan remaja bisa 

lebih sehat secara emosional. Keterampilan 

mengelola emosi misalnya sebagai berikut: 

1) Mampu mengenali perasaan yang muncul. 

2) Mampu mengemukakan perasaan dan dapat 

menilai kadar perasaan. 

3) Mampu mengelola perasaan. 

4) Mampu mengendalikan diri sendiri. 

5) Mampu mengurangi stress. 
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Dalam keseharian remaja juga harus 

berlatih untuk melakukan dialog dengan diri sendiri 

dalam menghadapi setiap masalah, bersikap positif 

dan optimistis, serta mampu mengembangkan 

harapan yang realistis. Remaja juga harus mampu 

menafsirkan isyarat-isyarat sosial. Artinya, 

mengenali pengaruh sosial terhadap perilaku 

remaja dan melihat dampak perilaku remaja, baik 

terhadap diri sendiri maupun masyarakat dimana 

remaja berada. Remaja juga harus dapat memilih 

langkah-langkah yang tepat dalam setiap 

penyelesaian masalah yang remaja hadapi dengan 

mempertimbangkan resiko yang akan terjadi.
15

 

 

2. Perilaku Sosial 

a. Pengertian perilaku sosial 

Perilaku berasal dari bahasa Inggris yaitu 

behavior atau activity, yang didefinisikan sebagai 

reaksi yang dilakukan organism yang dapat diamati 

secara objektif dan umum. Secara etimologi, kata 

perilaku merupakan bentuk kata abstrak (noun). 

Perilaku diartikan sebagai suatu tanggapan atau 

reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau 

sikap tidak saja badan atau ucapan. Perilaku atau 

tingkah laku yang ekuivalen dengan kata behavior 

dalam bahasa Inggris merupakan daya gerak 

                                                           
15http://www.misterransel.com/2011/05/perkembanga

n-emosional-remaja.html dikases 10.29 pm 
 

http://www.misterransel.com/2011/05/perkembangan-emosional-remaja.html%20dikases%2010.29
http://www.misterransel.com/2011/05/perkembangan-emosional-remaja.html%20dikases%2010.29
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(gerakan) manusia secara biologis yang didasarkan 

pada syaraf yang terdiri atas komposisi sel-sel yang 

disebut neurosis.  

Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan 

psikis seseorang terhadap orang lain atau 

sebaliknya dalam memenuhi diri atau orang lain 

yang sesuai  tuntutan sosial.
16

 sedangkan Menurut 

Max Waber perilaku sosial adalah terjadinya 

sesuatu pergeseran tekanan kearah keyakinan, 

motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat 

yang semuanya member isi dan bentuk kepada 

kelakuannya. Kata perikelakuan dipakai oleh 

Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si 

pelaku mempunyai arti subyektif. Mereka 

dimaksudkan, pelaku hendak mencapai suatu 

tujuan, atau ia didorong motivasi. Perikelakuan 

menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau 

dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkah 

laku membuat individu memikirkan dan 

menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih 

tetap.  

  

                                                           
16

Hurlock, B. Elizabeth. Perkembangan Anak. (Jakarta: 

Erlangga,1995),262. 
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Weber menglasifikasikan mengenai perilaku 

sosial atau tindakan sosial menjadi beberapa 

bagian, yaitu:
17

 

a. Kelakuan yang diarahkan secara rasional 

kepada tercapainya suatu tujuan. Dengan kata 

lain dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara 

cara dan tujuan sebuah komunitas. 

b. Kelakuan yang berorientasi kepada nilai. 

Berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam 

masyarakat, nilai disini seperti keindahan, 

kebersamaan, dan persaudaraan 

b. Klasifikasi Perilaku Sosial 

Weber membuat klasifikasi perilaku sosial, serta 

membedakan antara empat tipe, yaitu : 

1) Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada 

tercapainya suatu tujuan, baik tujuan itu sendiri 

maupun segala tindak yang diambil dalam rangka 

tujuan itu, dan akibat sampingan yang akan 

timbul, dipertimbangkan dengan otak dingin. 

Kelakuan ini disebut zweckrational (zweck = 

tujuan), dan maksudnya hampir sama dengan 

konsep “perbuatan logis” dari Pareto. 

Perbedaannya ialah bahwa Pareto menilai rasional 

tidaknya suatu perbuatan dari segi pengamat 

obyektif, sedangkan bagi Weber maksud si pelaku 

                                                           
17

 Veeger K.J, Ralitas Sosial, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama,199 
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menentukan rasionalitas kelakuannya, juga 

apabila ia melakukan kekeliruan dan kesalahan. 

2) Tipe kedua adalah kelakuan yang berorientasi 

kepada suatu nilai seperti keindahan (nilai estetis), 

kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai 

keagamaan), dan seterusnya. Kelakuan ini disebut 

juga wertrational (wert). Orang hidup mengatur 

hidup mereka untuk nilai itu sendiri. tidak ada 

tujuan atau motivasi lain. 

3) Tipe ketiga adalah kelakuan yang menerima 

orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang, 

dan karena itu disebut “kelakuan afektif atau 

emosional”. 

4) Tipe Keempat kelakuan tradisional yang arahnya 

dari tradisi.
18

 

 

c. Faktor-faktor Pembentuk Perilaku Sosial 

Baron dan Byrne berpendapat bahwa terdapat 

kategori utama yang membentuk perilaku sosial 

seseorang, yaitu 

1) Perilaku dan karakteristik orang lain.  Jika 

seseorang lebih sering bergaul dengan orang-

orang yang memiliki karakter santun, ada 

kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti 

kebanyakan orang-orang berkarakter santun 

dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika 

ia bergaul dengan orang-orang berkarakter 

                                                           
18

Veeger K.J, Realitas Sosial(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 

Utama1990),174. 
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sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku 

seperti itu. Pada aspek ini guru memegang 

peranan penting sebagai sosok yang akan dapat 

mempengaruhi pembentukan perilaku sosial 

siswa, karena ia akan member pengaruh yang 

cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk 

melakukan sesuatu perubahan. 

2) Proses kognitif Ingatan dan pikiran yang memuat 

ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang 

menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan 

berpengaruh terhadap perilaku sosialnya.  

3) Faktor Lingkungan alam terkadang dapat 

mempengaruhi perilaku sosial seseorang. 

Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai 

atau pegunungan yang terbiasa berkata keras, 

maka perilaku sosialnya seolah keras pula ketika 

berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa 

lembut dan halus dalam bertutur kata.. 

4) Latar budaya sebagai tempat perilaku dan 

pemikiran sosial itu terjadi. 
19

 

 

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu 

aktivitas dari pada manusia itu sendiri, perilaku juga 

adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, 

baik dapat diamati secara langsung atau tidak 

langsung  dan hal ini berarti bahwa perilaku terjadi 

                                                           
19

 Ibrahim, Rusli ,Landasan Psikologis Pendidikan Jasmani di 

Sekolah Dasar. (Departemen Pendidikan Nasional. Dirjen Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2000),25.. 
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apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk 

menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan, 

dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan 

menghasilakan reaksi perilaku tertentu.
20

 

Menurut Skinner juga merumuskan bahwa 

perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena 

perilaku ini terjadi melalaui proses adanya stimulus 

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut 

merespon, maka teori skinner disebut teori “S-O-R 

atau stimulus organisme respon. Skinner juga 

membedakan adanya dua proses yaitu :  

a. Respondent respon atau reflexsive, yakni respon 

yang ditimbulkan oleh ransangan-rangsangan 

(stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut 

electing stimulation karena menimbulkan respon 

respon yang relative tetap.Missal: makanan yang 

lezat menimbulkan keinginan untuk makan, 

cahaya terang menyebabkan mata tertutup, dan 

sebagainya. Respondent respon ini juga 

mencakup perilaku emosional misalnya 

mendengar berita musibah menjadi sedih atau 

menangis, lulus ujian meluapkan kegembiraanya 

dengan mengadakan pesta dan lain sebagainya.  

b. Operant respon atau instrumental respon, yakni 

respon yang timbul dan berkembang kemudian 

diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. 

                                                           
20

Notoatmodjo,S. Promosi  Kesehatan  dan Ilmu  Perilaku.  (Jakarta:  

Rineka Cipta,2007),36. 
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Perangsang ini disebut reinforcing stimulation 

atau reinforce, karena memperkuat respon. 

Misalnya apabila seorang petugas kesehatan 

melaksanakan tugasnya dengan baik (respon 

terhadap uraian tugasnya atau job skripsi) 

kemudian memperoleh penghargaan dari atasnya 

(stimulus baru), maka petugas kesehatan tersebut 

akan lebih baik lagi dalam melaksankan tugasnya.  

 

d. Bentuk-bentuk perilaku sosial 

Menurut Syamsu Yusuf (2004:124-125) melalui 

pergaulan atau hubungan sosial, baik dengan orang 

tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya maupun 

teman bermainnya, anak mulai mengembangkan 

bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Pada anak usia 

anak, bentuk-bentuk tingkah laku sosial itu adalah 

sebagai berikut:
21

 

1) Pembangkangan (Negativisme), yaitu suatu 

bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini 

terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin 

atau tuntutan orangtua atau lingkungan yang tidak 

sesuai dengan kehendak anak.  

2) Agresi (Agression), yaitu perilaku menyerang 

baik secara fisik (nonverbal) maupun kata-kata 

(verbal). Agresi ini merupakan salah satu bentuk 

reaksi terhadap rasa kecewa karena tidak 

                                                           
21

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & 

Remaja,(Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,2004), 124-125. 
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terpenuhi kebutuhan/keinginannya. Agresi ini 

mewujudkan dalam perilaku negatif dalam bentuk 

menyerang, seperti: memukul, mencubit, 

menendang, menggigit, marah-marah, dan 

mencaci maki.  

3) Berselisih/bertengkar (Quarreling), terjadi apabila 

seorang anak merasa tersinggung atau terganggu 

oleh sikap dan perilaku anak lain.  

4) Menggoda (Teasing), yaitu sebagai bentuk lain 

dari tingkah laku agresif. Menggoda merupakan 

serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk 

verbal (kata-kata ejekan atau cemoohan), 

sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang 

yang digodanya.  

5) Persaingan (Rivarly), yaitu suatu sikap yang 

timbul dari keinginan untuk melebihi orang lain 

dan selalu didorong oleh orang lain.  

6) Kerja sama (Cooperation), yaitu sikap mau 

bekerja sama dengan kelompok.  

7) Tingkah laku berkuasa (Ascendant behavior), 

yaitu sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi 

sosial, mendominasi atau bersikap “bossiness”. 

Wujud dari tingkah laku berkuasa dalam hal ini, 

seperti: meminta, menyuruh, dan mengancam atau 

memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya.  

8) Mementingkan diri sendiri (Selfishness), yaitu 

sikap egosentris dalam memenuhi interest atau 

keinginannya. Anak ingin selalu dipenuhi 
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keinginannya dan apabila ditolak, maka dia protes 

dengan menangis, menjerit atau marah-marah.  

9) Simpati (Sympaty), yaitu suatu sikap emosional 

yang mendorong individu untuk menaruh 

perhatian terhadap orang lain, mau mendekati 

atau bekerja sama dengannya. seiring dengan 

bertambahnya usia, anak mulai dapat mengurangi 

tingkah lakunya ataupun sikap“selfish”-nya dan 

dia mulai mengembangkan sikap sosialnya, dalam 

hal ini rasa simpati terhadap orang lain.  

 

3. Anak Usia Sekolah Menegah (Remaja) 

Anak- anak yang berusia 12 atau 13 samapai 

dengan 19 tahun sedang berada dalam pertumbuhan 

masa dewasa. Masa remaja sangat menentukan karena 

pada masa ini adalah banyak mengalami perubahan 

baik psikis maupun fisiknya. Terjadnya perubahan 

keiawaan menimbulkan kebingungan di kalangan 

remaja sehingga masa ini disebut periode Strum und 

drang. Sebabnya mereka mengalami penuh gejolak 

emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah menyimpang 

dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di 

kalangan masyaraakat.
22

 

  

                                                           
22

 Zulkifli L, Psikologi Perkembangan,(Bandung: 

Rosdakarya,2006),63. 
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Pembagian fase perkembangan remaja tersebut 

secara ringkas di jelaskan sebagai berikut
23

:  

1. Masa awal pubertas  

Secara umum, terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan fisik yang sangat pesat dalam masa 

remaja awal. Dalam jangka 3 atau 4 tahun anak 

bertumbuh hingga tingginya hampir menyamai tinggi 

orang tuanya. Pertumbuhan anggota-anggota badan 

dan otot-ototnya sering berjalan tidak seimbang. Hal 

semacam ini kadang-kadang menimbulkan ketidak 

serasian dan kekurang harmonisan gerak. 

2. Masa menentang kedua   

Pada periode puberal timbul kecenderungan-

kecenderungan untuk menentang dan memberontak, 

yang didorong oleh perasaan hidup positif, kuat dan 

kesadaran “aku” anak. Karena itu periode ini disebut 

sebagai masa menentang atau Trotzalter dan dicirikan 

dengan ekspresi-ekspresi khas, seperti suka mogok, 

tidak patuh (dengar-dengaran), keras kepala, suka 

memprotes, melancarkan banyak kritik, sombong, 

merasa sudah dewasa, acuh tak acuh, agresif, cepat 

marah dan besar mulut. 

Pembagian fase perkembangan remaja 

tersebut secara ringkas di jelaskan sebagai berikut
24

 

a. Masa awal pubertas Secara umum, terjadi 

pertumbuhan dan perkembangan fisik yang 

                                                           
23

Zakiah Dradjat, Ilmu Juwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1990), 68. 
24

Zakiah Dradjat, Ilmu Juwa Agama,68-69. 
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sangat pesat dalam masa remaja awal. Dalam 

jangka 3 atau 4 tahun anak bertumbuh hingga 

tingginya hampir menyamai tinggi orang 

tuanya. Pertumbuhan anggota-anggota badan 

dan otot-ototnya sering berjalan tidak 

seimbang. Hal semacam ini kadang-kadang 

menimbulkan ketidak serasian dan kekurang 

harmonisan gerak. 

b. Masa menentang kedua Pada periode puberal 

timbul kecenderungan-kecenderungan untuk 

menentang dan memberontak, yang didorong 

oleh perasaan hidup positif, kuat dan kesadaran 

“aku” anak. Karena itu periode ini disebut 

sebagai masa menentang atau Trotzalter dan 

dicirikan dengan ekspresi-ekspresi khas, 

seperti suka mogok, tidak patuh (dengar-

dengaran), keras kepala, suka memprotes, 

melancarkan banyak kritik, sombong, merasa 

sudah dewasa, acuh tak acuh, agresif, cepat 

marah dan besar mulut.  

Adapun ciri yang harus diketahui ialah: 

a. Pertumbuhan fisik mengalami perubahan 

dengan cepat. 

b. Perkembangan seksual untuk laki-laki 

ditandai dengan mimpi basah, tumbuh 

jakun,serta perubahan fisik yang lebih 

gagah, suara membesar dll. Dan untuk 

perempuan terjadinya haid atau 
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menstruasi, buah dadanya semakin besar, 

timbulnya jerwat. 

c. Cara berfikir kausalitas yaitu berfikir 

menyangkut hubungan sebab akibat. 

d. Emosi yang meluap-luap karena kadaan 

hormone masih labil yang hubungannya 

dengan keadaan. 

e. Mulai tertari pada lawan jenis. 

f. Menarik perhatian lingkungan 

g. Terikat dengan kelompok 

h. Masa pueral 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan elemen yang 

sangat penting untuk menjaga reliabilitas hasil 

peneltian.
25

 Dalam peneltian ini mengunakan 

pendekatan kualitatif yang jenis penelitian yang 

menghasilakan penemuan-penemuan ang tidak dapat 

dicapai dengan mengunakan prosedur statistika cara 

lain dari kualitatif.
26

 

Dalam penelitian ini digunakan metode dengan 

pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami 

sebagai sumber data langsung deskriptif, dalam hal ini 

proses lebih dipentingkan daripada hasil analisis. Dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan analisis 

induktif dan makna merupakan hal yang sanat esensial. 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus yaitu suatu diskriptif intensif dan analisis 

fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam studi kasus 

penelitian mencoba untuk mencermati individu atau 

sebuah unit secara mendalam. 

  

                                                           
25

 Burhan Budin, Metodologi Penelitian Kulaitatif ( Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2004),42. 
26

 Anselm Straus dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian 

Kualitatif ( Surabaya: Bina Ilmu,2003). 

35 
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif ini, penelitian 

bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument 

kunci.
27

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitian yang menetukan keseluruhan 

skenarionya.
28

 

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk mengumpulkan data yang peroleh, 

peneliti berpartisipasi untuk mengungkapkan sesuatu 

yang belum diketahui hingga data tersebut lengkap. 

Kehadiran peneliti disini untuk mewawancarai, 

mengambil dokumentasi dan lain sebagainya untuk 

memperoleh data yang selengkap-lengkapnya. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Babadan merupakan salah satu kecamatan yang 

ada di kabupaten ponorogo provinsi jawa timur. Peneliti 

memiloih lokasi tersebut karena mayoritas kecamatan 

tersebut memiliki hal yang menyimpang yaitu banyak 

masyarakat yang rumah tangga nya melakukan 

perceraiaan hal tersebut banyak faktor yang 

mempengaruhinya.  

  

                                                           
27

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfebata, 2005),1 
28

 Lexy Meleong, Metodologi penelitian Kualitatif,(Bandung : 

Remaja Rosda Karya, 2000),5. 
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D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti sumber data tertulis dan foto. Yang 

dimaksud kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang diamati atau diwawancarai. 

Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis, 

pengambilan foto. Sedangkan sumber data tertulis 

merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi 

dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sumber data dari anak-anak yang orang 

tuanya mengalami broken home serta pihak-pihak 

sekolah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi.
29

 Teknik ini penting digunakan sebagai 

bagi penelitian kualitatif, fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subjek melalui wawancara mendalam dan 

observasi mendalam pada latar dimana fenomena 

tersebut berlangsung. Di samping itu untuk melengkapi 

data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan 

yang ditulis oleh atau tentang subjek). 

 

 

                                                           
29

 Miftahul Ulum. Et. All., Buku Pedoman Skripsi (Ponorogo: 

Pusat Penjaminan mutu Pendidikan STAIN PO, 2010), 37. 
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a. Wawancara / Interview 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui kegiatan Tanya 

jawab, sehingga dapat dikontrusikan makna dalam 

suatu topic tertentu.
30

 Peneliti untuk memperoleh 

data akan melakukan wawancara dengan informan 

yaitu : 

1) Orang tua yang bercerai di kecamatan yang 

sudah bercerai hal ini dikarenakan untuk 

mengetahui alasan mereka dalam menetukan 

untuk broken home. 

2) Anak usia menengah selaku korban perceraian 

hal ini untuk mengetahui perkembangan 

emosional. 

3) Guru sekolah selaku pendidik yang selalu 

mengamati perilaku sosial anak yang menjadi 

korban perceraian   

 

Wawancara merupakan suatu metode dalam 

koleksi data dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan menegenai hal-hal yang diperlukan 

sebagai data penelitian.
31

 Hasil dari koleksi data 

penelitian ini adalah jawaban-jawaban.
32

 Dalam 

penelitian ini teknik wawaancara yang digunakan 

adalah teknik wawancara mendalam, yakni 

                                                           
30

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,12. 
31

 Suryana Putra N Awangga, Desaign Proposal Penelitian 

Panduan Tepat dan Lengkap Membuat Penelitian,( Yogyakarta: Piramid 

Publiser,2007), 134. 
32

 Ibid,. 
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mengumpulkan data atau informasi secara langsung 

bertatap muka dengan informan, dengan meksud 

mendapatkan informasi gambaran tentang topik yang 

diteliti.  

b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data 

dengan cara pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
33

 Dalam penelitian ini peneliti mengamati 

dampak pasca perceraian terhadap anak selaku 

korban perceraianya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip 

termasuk buku, pendapat, hukum-hukum dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
34

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangaan, dan bahan-bahan 

yang lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuaanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisi data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesis, 

meyusun kedalam pola, memilih mana yang lebh 

                                                           
33

 S. Margono, Metodologi Pendidikan(Jakarta: Rineka Cipta, 

1997),2. 
34

Ibid,181. 
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penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

Emzier dalam bukunya Metodologi penelitian kualitatif 

disebutkan ada 3 macam kegiatan analisis data kualitatif 

yaitu:
35

 

a. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, mefokuskan pada hal-

hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan memudahkan penulis melakukan 

pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan.
36

 

b. Display data adalah penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Dalam hal ini, miles dan huberman 

menyatakan: yang paling sering digunakan untuk 

menjadikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, 

maka akan mempermudah memahami apa yang 

telah terjadi dan dapat merencanakan kerja 

selajutnya berdasarkan apa yang dipahami dari 

display data.
37

 

                                                           
35

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisi Data,( Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada,2010),129.  
36

 Suginono,Metodologi Penelitian Pendidikan,(Bandung: 

Alfabeta,2006),338. 
37

 Ibid, 338. 
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c. Conclution/Verification yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penlitian mengugkap temuan berupa hasil deskripsi 

yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian 

diteliti menjadi jelas dan diambil kesimpulannya.
38

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau 

kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan 

dalam penelitian. Teknik yang dilakukan adalah: 

a. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci . dengan kata lain, jika perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
39

 

b. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data.  Ada 

empat macam dalam triangulasi sebagai teknik 

                                                           
38

 Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif. Terj. Tejtjep rohendi rohidi( Jakarta: UI Press,1992),16. 
39

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Ediisi 

Revisi(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),326. 
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pemeriksaan yang memanfaatkan pengunaan 

sumber , metode, penyidik dan teori.
40

 

Dari keempat tersebut bisa diempuh melalui 

jalan  

1) Membandingkan data hasil pengamtan dengan 

data wawancara. 

2) Membandingkan hasil wawancara dari 

informan satu dengan yang lain. 

3) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil 

dokumentasi yang berkaitan. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitain ini adalah: 

a. Tahap pra lapangan yaitu meliputi penyusunan, 

rancangan, penelitian, memilih lapangan, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan di 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan yang menyankut etika 

dan sopan santun serta mental dalam menjajagi di 

lokasi penelitian. 

b. Tahapan pekerjaan lapangan yang meliputi 

memhami latar belakang persoalan dan 

mempersiapakan diri dalam memasuki lapangan 

dan berperan serta mengumpulkan data memudian 

dicatat dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa 

yang diamati kemudian menganalisa data 

lapangaan serta intensif yang dilakukan setelah 

pelaksanaan penelitian selesai. 

                                                           
40
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c. Tahap analisa data , tahaap ini dilakukan oleh 

peneliti dengan beriringan pekerjaan di lapangan. 

Dalam tahap ini penulis atau peneliti kemudian 

menyusun hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentsi. Dan selajutnya penulis segera 

melakukan analisi data dengan cara mengatur, 

mengorganisasikan data, menjabarakan kedalam 

unit-unit, melakuakn sitesa, serta memilih mana 

yang enting dan membuat kesimpulan.
41

 

d. Tahap penulisan hasil laporan hal ini sebagai hasil 

dari tahap yang terakhir dalam proses penelitian, 

sehingga dengan penulisan tersebut penulis dan 

pembaca bisa dengan mudah memahami isi 

penelitain tersebut. 

  

                                                           
41

 Sugiono, Memahami Penelitian,89. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Data Umum Kecamatan Babadan 

1. Sejarah Kecamatan Babadan 

Sejarah Kecamatan Babadan yaitu terdapat 

pada desa babadan itu sendiri yang menurut cerita 

turun temurun Desa Babadan tidak lepas dari sejarah 

perang Diponegoro, konon setelah perang 

diponegoro usai karena pangeran Diponegoro dan 

sebagian pengikutnya ditangkap dan diasingkan ke 

Makassar maka prajuritnya banyak yang melarikan 

diri menuju ke arah barat untuk menghindari kejaran 

pasukan Belanda. Salah satu dari sekian banyaknya 

prajurit yang meninggalkan goa Selarong dan 

sekitarnya adalah Sontowinoyo, dikemudian hari 

lebih dikenal dengan Santonoyo. Sekitar tahun 1832 

Sontonoyo sampai di daerah yang sekarang dikenal 

dengan sebutan Babadan, daerah ini masih berupa 

hutan dan semak belukar, untuk membuka daerah ini 

agar bisa untuk tempat tinggal dan bercocok tanam 

maka mbah Sontonoyo babad alas. Hutan belantara 

yang belum terjamah manusia sebelumnya ini 

Babad, dari kata Babad inilah akhirnya daerah yang 

berupa hutan itu menjadi nama BABADAN. Setelah 

dibabad atau dibersihkan hutan itu terlihat Banar 

(dalam bahasa jawa artinya padang/bersih) dari kata 

Banar inilah akhirnya disebelah selatan Babadan ada 

dukuh yang disebut Banaran, yang berarti 

44 
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padang/banar. Dalam kurun waktu babad alas sisa 

batang pohon, ranting, atau daun yang tidak bisa 

digunakan untuk bahan baku pembuatan rumah 

disihkan atau ditempatkan di tiumur dukuh Babadan, 

dari kata sisih ini maka dukuh di timur Babadan 

dinamakan Kesisih atau Kesasih. Dalam perjuangan 

untuk babad alas di Babadan ini beliau dalam 

kesehariannya selalu memakai sorban, dari kata 

sorban inilah maka di sebelah selatan dukuh banaran 

dikenal dengan sebutan dukuh Srabanan yang asal 

kata dari Sorbanan (dalam bahasa jawa artinya 

memakai sorban). Untuk mengenang jasa Mbah 

Sontonoyo ini, maka jalan utama desa dinamakan 

jalan Sontonoyo.
42

 

2. Kondisi Geografis Kecamatan Babadan 

a. Luas Wilayah Kecamatan Babadan 

Babadan adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kecamatan ini berada pada jalur 

utama Ponorogo-Madiun dan berbatasan dengan 

kecamatan Ponorogo dan kecamatan Siman di 

sebelah selatan, kecamatan Jenangan di sebelah 

Timur, kecamatan Kauman di sebalah barat 

daya, kecamatan Sukorejo di sebelah barat, dan 

kabupaten Madiun di sebelah utara. Serta luas 

wilayah yang ada di kecamatan babadan ini 

berjumlah kurang lebih 564 km
2
.
43
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b. Jumlah Desa/kelurahan  

Kecamatan Babadan merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo 

dari 21 kecamatan yang ada. Kecamatan 

Ponorogo terdiri dari 12 desa dan 3 kelurahan 

yang dibedakan berdasarkan letak geografisnya 

yang mendekati daerah kota dan desa yang 

letaknya jauh dari daerah perkotaan.Desa yang 

terletak dengan daerah perkotaan yaitu Desa 

Cekok, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa 

Ngunut, Desa Bareng, Desa Babadan, Kelurahan 

Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan dan 

Kelurahan Kadipaten. Sementara, desa yang 

letaknya jauh dari kota yaitu Desa Japan, Desa 

Sukosari, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa 

Purwosari dan Desa Trisono. Kelurahan 

Kertosari, Patihan Wetan dan Kadipaten dibagi 

menjadi 127 rukun warga (RW), 482 rukun 

tetangga (RT) dan 55 lingkungan atau dusun.
44
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3. Gambaran Umum Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Kecamatan Babadan mayoritas 

penduduknya sangat padat terhitung  dari sekitar 

-789.000 jiwa jumlah penduduk yang 

menempati 15 desa/kelurahan yang ada di 

kecamatan babadan ini. Dan kepadatan 

penduduknya berjumlah 124 Jiwa/km
2 

b. Pekerjaan   

Sebagian besar masyarakat desa di 

kecamatana Babadan memiliki mata pencaharian 

sebagai petani karena daerah ini dikenal 

memiliki tanah yang subur dan sangat cocok 

untuk kegiatan pertanian. Lahan pertanian di 

desa-desa wilayah kecamatan Babadan masih 

relative luas karena karakter daerahnya yang 

mayoritas pedesaan.
45

 

Meskipun lahan pertanian yang ada di 

kecamtan babadan tergolong luas, akantetapi 

masyarakat memilih untuk pergi keluar negeri 

menjadi TKW/TKI karena perekonomian dari 

sektor petani kurang menjanjikan. Hal ini tidak 

bisa dipungkiri karena menjadi TKW/TKI lebih 

menjanjikan dalam menunjang perekonomian 

keluarga khususnya. Kemudian faktor yang 

menunjang masyarakat kecamatan babadan 

                                                           
45

Dokumen ,Badan Statistik Ponorogo di Kecamatan Babadan, 

2015 



54 
 

pergi mengadu nasib keluar negeri dipengaruhi 

juga karena pendidikan yang relative rendah. 

c. Pendidikan  

Lembaga pendidikan yang ada di 

kecamatan termasuk cukup banyak yaitu 68 

lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan 

yang terdiri dari SD sederajat, SMP sederajat 

serta SMA sederajat baik yang swasta maupun 

negeri.
46

 

  

                                                           
46

Dokumen Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 

2018 



55 
 

B. Data Khusus 

4. Gambaran kasus percerian orang tua di 

Kecamatan Babadan. 

Di Kecamatan Babadan sendiri termasuk 

mempunyai kasus perceraian yang cukup banyak 

dalam  tahun 2017. Hal ini banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya seperti faktor ekonomi ini 

menimbulkan  banyak permasalahan yang lain. 

Menurut data dari Kantor Urusan Agama 

kecamatan Babadan terjadi jumlah yang terbilang 

cukup besar dalam kasus perceraian.
47

 

 

Kelurahan/Desa Nikah Talak Cerai 

01. Kertosari 51 1 10 

02. Cekok 27 1 6 

03. Patihan Wetan 32 1 8 

04. Kadipaten 65 5 10 

05. Japan 23 1 3 

06. Gupolo 20 - 4 

07. Polorejo 38 2 9 

08. Bareng 11 - 6 

09. Ngunut 31 4 5 

10. Sukosari 54 3 10 

11. Lembah 49 2 8 

12. Pondok 28 1 4 
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13. Babadan 37 1 6 

14. Purwosari 37 5 11 

15. Trisono 36 2 14 

Jumlah 

Total 

539 29 114 

Table 1.1 Data kasus perceraian di kecamatan babadan 

2017. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara 

dengan Informan yang berinisial MN,ST,NL,CK 

menyatakan bahwa penyebab orang tuanya dalam 

perceraian memiliki latar belakang yang beragam. 

a. Informan pertama MN adalah siswi yang 

sekolah di SMP ternama di ponorogo MN 

merupakan anak tunggal, perceraian orang 

tuanya berawal dari bapaknya yang dulu 

pamitnya untuk mencari nafkah akan tetapi tidak 

kunjung ada kabar dalam 4 tahun terakhir ini 

dan juga sudah lagi tidak mengirim uang atau 

nafkah kepada keluarga yang ditinggal dan 

akhirnya ibu MN memutuskan untuk bercerai 

dengan bapak MN. 

 
Ini berawal bapak yang dulu pergi 
untuk mencarikan nafkah akan 
tetapi justru malah tidak ada kabar 
selama 4 tahun ini, lalu 
ibumemutuskan untuk bercerai 
dengan bapak. 

48
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Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa 

penyebab orang tuanya MN disebabkan karena 

bapaknya MN tidak ada kabar dalam 4 tahun 

terakhir hal tersebut kemungkinan juga 

dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi 

keluarga. Dan dari data observasi diketahui ibu 

dan ayahnya MN termasuk lulusan SMA 

sederajat hal ini juga melatarbelakangi 

pemahaman tentang pentingnya membina 

hubungan dalam rumah tangga, Dan dalam 

pemahaman terkait keagamaan juga kurang. 

 

b. Informan kedua ST adalah anak pertama dari 2 

bersaudara, ST menjadi salah satu murid di 

SMA favorit yang ada di Kecamatan Babadan, 

perceraian orang tuanya akibat dari bapaknya 

yang tidak bisa mengatur keuangan rumah 

tangga, sebab ibu ST pergi keluar negeri dan 

tiap bulan di tranfres kerumah setelah 4 tahun 

akan tetapi uang itu disalah gunakan oleh bapak 

ST untuk menghidupi kesenanganan diri sendiri 

akhirnya ibu ST merasa kerja kerasnya selama 

ini untuk keluarga tidak dihargai oleh bapak ST, 

dan akhirnya ibu nya ST meminta Gugat cerai 

kepada bapak ST lalu keduanya bercerai. 
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Ceritanya panjang mas ini bermula 
karena ayah sering menghamburkan 
uang untuk kepentingan bapak sendiri 
tanpa berbicara dengan ibu terlebih 
dahulu, padahal ibu yang bekerja.

49
 

 

Dari pernyataan diatas penyebab 

keluarganya ST bercerai dikarenakan tidak 

mampunya bapak ST dalam mengatur keuangan 

keluarga yang sudah di dapat dari ibunya yang 

bekerja di luar negeri menjadi TKW. Hal ini 

tentu sangat disayangkan sebab rasa saling 

menghargai terhadap pasangan tersebut belum 

ada. Dan dari data observasi juga diketahui 

bapak dan ibu ST memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda yaitu bapaknya 

termasuk lulusan dari perguruan tinggi dan 

ibunya lulusan SMA sederajat. Dan bapak ST 

juga termasuk orang orang yang terpandang 

dalam lingkungan sekitar meskipun ayah ST 

termasuk orang pendatang dilingkungan. 

 

c. Informan ketiga NL adalah siswa yang berumur 

17 tahun yang sekarang murid di MAN di 

ponorogo perceraian keluarganya bermula pada 

cecok rumah tangga dan berujung pada KDRT, 

hari demi hari bapak ibu NL selalu berselisih 

yang tidak jelas akar permasalahanya. Akan 

tetapi bapak NL keika berselisih selalu bermain 
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tangan untuk memukul ibunya NL. Dan 

akhirnya selama 3 bulan hal tersebut masih 

sering cecok ibunya NL memutuskan untuk 

bercerai dengan bapak NL. 

 
Saya tidak tau pasti mas permasalhanya 
tapi bapak ibu sering bertengkar dan 
bapak selalu main tangan.

50
 

 

Dalam kasus diatas tentu sangat 

memperhatinkan dan sangat memilukan sebab 

semua permasalahan dan semua percecokan 

rumah tangga harus disertai dengan main tangan 

atau pukul memukul, sehingga ini sangat 

merugikan bagi yang bersangkutan. 

 

d. Informan keempat CK adalah anak tunggal yang 

sekarang sekolah di salah satu SMP terbaik di 

Kecamatan Babadan, perceraian orang tuanya 

bermula pada hubungan yang tidak harmonis 

dan kurang berkomunikasi. Hal ini karena 

diketahui ibu CK berselingkung dengan orang 

lain selama kira-kira 1 bulan dan hal tersebut 

diketaahu oleh bapak CK sehingga ini membuat 

bapak CK sontak melontarkan cerai secara 

langsung kepada ibu CK. 

 

                                                           
50

Wawancara dengan NL, 03/W/25-01/2019 



60 
 

Iya mas bapak ibu bercerai karena ibu 
suka pergi dengan orang lain mas,tanpa 
sepengetahuan bapak.

51
 

 

Dari pernyataan tersebut penyebab 

perceraian oleh keluarga CK yaitu bermula pada 

sikap atau perilaku yang tidakn baik yang 

dilakukan oleh ibu CK, hal ini tentu sangat 

memalukan dan mencemari nama baik keluarga. 

 

5. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Emosional Dan Perilaku Sosial 

Anak Usia Sekolah Di Kecamatan Babadan 

 

a. Dampak Perkembangan Emosional 

1) Informan pertama MN dan Informan kedua 

ST memiliki kondisi yang sama sebab 

perceraian dialami kedua oarangtuanya  

dikarena kegoisan orang tuanya. Hal ini 

mengakibatkan MN dan ST mengalami 

kondisi yang sangat berat. MN sesudah kedua 

orang tuanya bercerai MN adalah perceraian 

orang tuanya di dasari pada  ia seringkali 

mempuyai perasaan yang bersalah secara 

belebih-lebihan dan mereka seringkali 

menyalahkan dirinya sendiri dengan penuh 

penyesalan. 
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Saya menjadi merasa bersalah dengan 
keluarga, kerana bapak saya yang pergi 
untuk mencarikan nafkah untuk ibu dan 
saya malah tidak ada kabar, kekhatiran 
saya karena bapak tidak mampu untuk 
mencarikan nafkah lalu takut dan pergi 
tidak mengabari kami. Karena sampai 
saat ini belum ada kabar juga dari 
bapak.

52
 

 

Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa rasa bersalah MN timbul 

dari kekhwatiran tentang bapaknya yang 

tidak mampu mencarikan nafkah untuk 

keluarganya.   

Peneliti juga mengamati MN dan ST 

tersebut ketika melaksanakan wawancara 

anak tersebut mengambarkan rasa malu yang 

berlebihan, Perasaan kecewa terhadap 

keputusan orang tua untuk bercerai juga di 

alami oleh Informan tersebut, hal tersebut 

adalah suatu hal yang tidak bisa diterima oleh 

anak secara langsung tersebut sebab 

keputusan untuk bercerai yang dilakukan 

orangtuanya sangat mengangu persaaannya. 

Perasaan kecewa ini seakan-akan Informan 

tersebut merasa benci terhadap orangtuanya 

akan tetapi tidak diperlihatkan secara 

langsung terhadap orangtuanya. Hal tersebut 
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disampaikan dalam wawancara kepada 

peneliti. 
“Sebenarnya saya kecewa terhadap 
keputusan bapak ibu mas untuk 
melakukan cerai, tapi harus bagaimana 
lagi mungkin bapak ibu sudah memikirkan 
jauh-jauh dan matang-matang, mungkin 
itu jalan yang terbaik untuk mereka.”

53
 

 

Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa  MN 

pasrah dan kecewa akan perceraian yang 

dilakukan oleh bapak ibunya. Perasaan kecewa 

tersebut juga di katakana oleh ST 

 
“saya sangat kecewa dengan bapak mas 
karena bapak tidak bisa dipercaya oleh ibu 
dan senangnya seenkanya sendiri dalam 
mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan 
ibu”

54
 

 

Perasaan kecewa juga dialami oleh informan ST 

Sikap kasihan yang ditunjukan kepada ibunya 

juga di katakan oleh ST kepada kondisi ibunya. 

 
“justru saya kasihan sama ibu mas karena 
ibu sudah membantu mencari nafkah 
untuk kelurga akan tetapi tidak dihargai 
oleh bapak dan juga tidak amanah sama 
ibu.”

55
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2) Informan ketiga NL menurut NL merasa 

senang apabila kedua orang tuanya berpisah 

hal ini disebabkan NL sudah tidak suka 

dengan perilaku yang dilakukan oleh 

bapaknya terhadap ibunya, karena ibunya 

sering dipukuli oleh bapaknya tanpa alasan 

yang sepele hal ini membuat NL sering 

merasa kasihan terhadap ibunya.  

 
Saya senang mas karena ibu sudah 
tidak dipukuli oleh bapak lagi setelah 
mereka bercerai, mungkin itu hal 
terbaik untuk mereka, ,meskipun saya 
merasakan sedih akibat bercerainya 
orang tua tapi paling tidak ibu sudah 
tidak dipukuli bapak lagi.

56
 

 

Hal yang kontras juga ditunjukan NL, 

NL menganggap kasus perceraian orang 

tuanya hal itu menjadi biasa. NL juga tidak 

berubah sikapnya dan juga bergaulnya 

dengan teman-temannya. 

 

3) Informan keempat CK merasa kecewa yang 

mendalam terhadap perilaku yang dilakukan 

ibunya, sebab perilaku ibunya sungguh 

membuat bapak sakit hati dan sunguh 

memalukan keluarga di mata masyarakat. CK 

sangat benci dengan ibunya dan kasihan 
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dengan bapaknya yang telah dikhianati oleh 

ibu CK. Perasaan benci ini tidak tanpa alasan 

sebab ibunya CK melakukan perbuatan yang 

tidak wajar serta perbuatan yang dianggap 

semua orang sebagai aib. 

 
Saya sangat kecewa mas sama ibu, 
mengapa ibu melakukan hal yang 
menjijikan tersebut padahal ibu sudah 
memilki bapak. Padahal bapak sudah 
memberikan hal yang terbaik bagi 
keluarga, saya benci ibu mas saya 
sangat malu dengan masalah yang 
seperti ini.

57
 

 

Hal tersebut membuat CK semakin 

malu yang sangat mendalam dengan 

tetangganya serta teman-temanya. CK 

menggangap ibunya itu jahat tidak mengerti 

anaknya oleh sebab iu CK tinggal bersama 

dengan bapaknya.  CK ini mengaku sering 

mendapat ejekan dari teman-temanya yang 

ditujukan terhadap dirinya tentang ibunya. 

 
“Saya sering mas diejek teman 
karena ibu, saya malu mas.”

58
 

 

Ejekan dengan terus menerus akan 

mengakibatkan CK semakin mengalami 
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depresi yang sangat berat, sebab 

permasalaahan yang dialami orang tuanya di 

tangung oleh CK segala perkataan yang tidak 

enak dari sebagian teman-temanya. 

Dalam melampiaskan permasalahan 

yang dihadapinya CK sering cenderung 

dirumah saja sebab menyendiri itu dianggap 

hal paling nyaman bagi dirinya sendiri. 

 
Saya lebih senang dan nyaman di 
kamar mas ketimbang harus bertemu 
dengan orang-orang yang selalu 
menyanakan tentang ibu saya karena 
saya tidak ingin menanggapinya .

59
 

 

Dari  pernyataan diatas dapat di simpulkan 

bahwa CK memiliki kecenderungan untuk 

mengindari dari orang-orang yang bberada 

dilingkungannya. 
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b. Dampak Perilaku Sosial 

Perilaku sosial bisa dikatakaan hubungan 

yang dilakukan individu dengan individu, 

individu dengan kelompok atau juga bisa 

kelompok dengan kelompok. Perilaku sosial ini 

terbentuk karena emosi yang dialami oleh 

seseorang. Emosi ini akan menampilkan perilaku 

positif maupun negatif yang dilakukan oleh 

individu tersebut. 

1) Subyek pertama MN ini menunjukkan malu 

ketika berhadapan dengan orang lain, yang 

bisa dicerminkan pada sikap dan gerak 

gariknya, hal ini terjadi karena MN semenjak 

orangtuanya bercerai dia merasa malu dan suka 

menyendiri, dilingkunganya juga jarang keluar 

rumah apabila tidak ada sesuatu yang 

menuntutnya keluar rumah. 

 
Dia adalah anak yang baik mas, akan 
tetapi semenjak keluarganya bercerai 
anak tersebut lebih jarang kelihataan 
dilingkungan ini mas dan juga jarang 
bertegur sapa dengan lingkungan. 
Kemungkinan dia malu mas jika 
ditanya tentang keluarganya jadi jarang 
keluar.

60
 

 

Dalam hal ini MN mengalami keadaan 

yang membuat dia tidak nyaman dengan 

temannya, dan membuat prestasinya dalam 
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belajar dikelas tidak bisa maksimal seperti 

dulu. 

Dari hasil wawancara diketahui Informan 

MN juga mengaku tidak betah dalam rumah 

dan lebih memilih keluar dengan teman-

temanya yang jauh mengerti dan memahami 

persaanya. Hal tersebut sangatlah wajar sebab 

Informan melampiaskan dengan cara teresebut  

yang dianggap jauh lebih baik untuk dirinya 

oleh sebab itu Informan lebih nyaman dengan 

kehidupan diluar rumah. Meskipun kadang-

kadang ibu tetap menjadi tempat Informan 

untuk berkeluh kesah. 

 
Saya sering pergi keluar mas 
bersama teman-teman ketika 
dirumah sangat kacau, saya biasanya 
pergi dengan teman-teman yang jauh 
mengerti kondisi saya saat ini.

61
 

 
Dari pernyataan MN sering keluar 

bersama temanya untuk jika dia merasa 
kondinya tidak baik didalam rumah. Kemudian 
dalam mengamati MN peneliti menemukan 
sikap-sikap yang cenderung marah hal ini 
dilihat dari intonasi dan gaya bicaranya serta 
perilakunya yang tegang.  
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2) Informan kedua ST dalam perilakunya sehari 

hari pasca perceraian orang tuanya mengalami 

perubahan dalam bergaul dengan temannya 

serta lingkungannya, ST sedikit membatasi 

pergaulanya dengan temanya akan tetapi ST 

cenderung memilih teman yang mengetahui 

kondisinya sekarang. Dalam bergaul dengan 

lingkungannya ST hanya bertemu  dan 

bertegur sapa ketika hendak sholat di masjid 

saja.  

 
Saya sedikit menghindar dari 
teman-teman mas, tapi saya tetap 
juga berusaha berteman baik 
dengan mereka mas.

62
 

 

Meskipun begitu juga terkadang ST ini 

dalam melampiaskan permasalahanya dengan 

emosional / rasa marah dan sensitive ketika 

temanya atau lawan biacara menyingung 

tentang keluarganya. 

 
Saya kadang-kadang marah mas 
terhadap orang yang mengungkit-
ungkit kelargaku.

63
 

 

Hal ini membuat sebagian temannya 

menjadi tidak suka dengan perilaku yang suka 

marah-marah, akan tetapi sebagian temanya 
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juga memahmi bahwa alasan yang membuat 

ST ini marah ya ketika temanya menyingung 

keluarganya. Hal tersebut sangatlah wajar 

karena teman-temanya punya niatan untuk 

mengejek ST. 

Kemudian dari hasil obsevasi ST ini 

cenderung kepada anak tempramental hal ini 

mengakibatkan ST suka marah ketika 

disingung mengenai keluarganya. 

3) Informan ketiga NL dalam perilaku sosialnya 

bersikap biasa saja serta tidak menunjukan 

efek yang berlebihan terhadap lingkungan serta 

teman-temanya bahkan NL tetap menajalani 

aktifitas yang biasa saja seperti sebelumnya 

meskipun perasaan sedih tetap dirasakan.  

 
Saya biasa saja mas dengan 
lingkungan dan teman-teman, tapi 
jika ada teman yang mengejek 
tentang hubungan keluarga saya 
mengangapinya juga biasa mas, 
karena yang mengerti kondisi 
keluarga adalah saya.

64
 

 

Dalam perilaku sosial yang ditunjukan 

oleh NL bersikap biasa saja. Hal tersebut juga 

dilontarkan oleh NL jika kejadian yang dialami 

oleh ibunya itu sebagai motivasi buat NL jika 

berumah tangga tidak boleh ada main tangan 

apapun permasalaahanya dalam keluarga.  
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4) Informan keempat CK dalam pengamatan 

peneliti mengalami sudah mengalami depresi 

yang cukup tinggi, pengamatan tersebut 

dilakukan dengan cara melihat secara langsung 

saat wawancara berlangsung alasan CK 

mengalami depresi yang cukup tinggi 

dikarenakan karena kasus perceraian yang 

dialami orang tuanya di berawal dari perilaku 

negative yang ibunya, hal ini cukup membuat 

malu kepada teman-temanya serta lingkungan 

masyarakat, oleh sebab itu CK jarang sekali 

keluar rumah dan bahkan pada saat sekolah 

CK termasuk anak yang pasif ketika sudah 

orang tuanya bercerai. 

 
Setelah orang tua bercerai mas saya 
suka menyendiri mas disekolah pun 
saya juga menyendiri hanya teman-
teman yang peduli dengan saya yang 
bisa menghiburku dan ayah saya.

65
 

 

Dalam kasus yang dialami CK cukup 

membuat dia depresi yang cukup dalam hal ini 

mengakibatkan dirinya cenderung menutup diri 

dari pergaulan lingkungannya. 

Di dalam sekolahnya teman-temannya 

lebih memperdulikan dia sebab karakter yang 

dulunya pering sekarang menjadi lebih 
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pendiam hal itu membuat teman-temanya 

semakin iba terhadap CK.  

 
Kalau disekolah teman-teman saya 
yang lebih memperdulikan saya 
mas.

66
 

 

Dalam hal ini teman-temanya menjadi 

pendorong motivasi ketika CK mengalami 

kondisi mental yang buruk. Hal itu dirasakan 

oleh CK bahwa tanpa terasa teman-temanya itu 

sebagai penghibur hatinya. Dan itu juga 

berdampak positif pada perkembangan 

perilaku sosialnya. 
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6. Upaya Penanganan Bagi Keluarga serta 

LingkungannyaPada Perkembangan Emosional 

Dan Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Menengah 

Dalam Perceraian Orang TuaDi Kecamatan 

Babadan. 

 

Kasus perceraian sering kali berakhir rasa sakit 

hati terhadap pelakunya dan juga membuat trauma 

bagi anak selaku korban perceraian tersebut. Anak 

harus menerima keputusan yang cenderung tidak bisa 

diterima oleh anak itu sendiri sehingga mempengaruhi 

perkembangan anak menjadi terganggu dan sulit 

berkembang selayaknya yang mempunyai keluarga 

yang utuh, sebab tidak memiliki pola asuh yang ideal 

dari orangtuanya. 

Kondisi emosional anak tentu tergangu padahal 

anak sangat membutuhkan dukungan dari orangtuanya 

dalam hal mengembangkan bakat dan potensi yang 

dimilki anak tersebut, akan tetapi justru orangtua yang 

membuat anaknya mengalami depresi yang sangat 

dalam. Hal ini tentu akan berdampak kurang baik bagi 

perkembangan anak. 

Keluarga terdekat berkewajiban untuk 

membantu anak tersebut untuk terus mengembangkan 

segala potensi di atas rasa kecewa yang cukup dalam 

melalui berbagai cara seperti mengajak berkomunkasi 

dengan baik serta memberi pemahaman kepada anak 

terkait masa depanya. 
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Saya lebih memberi pemahaman dia 
mas karena ini juga menyangkut masa 
depanya yang jauh lebih penting.

67
 

 

Pada penjelasan diatas maka di ketahui proses 

komunikasi yang dilakukan secara baik dan pemberian 

pemahaman tentu akan membuat anak menjadi 

menerima keadaan dan cenderung ke arah yang positif 

tentang kepercayaan pada diri anak tersebut. 

Kemudian hal tersebut juga diungkapkan oleh 

paman dari CK yaitu bapak nasikin mengemukankan 

bahwa dalam memdidik CK selaku korban perceraian 

oleh kedua orang tuanya mengunakan metode 

keagamaan yaitu secara rutin mengajak CK selalu 

meningkatkan ibadah kepada allah swt melalui sholat 

berjamaah di masjid dan mengajak dalam menghadiri 

pengajian hal ini akan membuat CK sedikit 

menghilangkan dari rasa kecewa dari orang tuanya 

 
Saya lebih kepada pendekatan agama mas 
karena saya yakin agama mampu membuat 
CK lebih bisa menerima keadaan dan ketika 
saya mengajak ke masjid dan pengajian 
tentu akan bersingungan dengan orang lain 
dan itu akan membuat CK berani dan tidak 
malu terhadap orang lain.

68
 

 

Dari penjelasan dari bapak Nasikin dapat 

disimpulkan bahwasanya anak yang menjadi korban 

perceraian orang tua harus di bimbing melalui 

                                                           
67

Wawancara dengan, Bpk Darmono 09/W/11-04/2019 
68

Wawancara dengan Bpk. Nasikin, 10/W/19-04/2019 



74 
 

kegiatan keagaman serta di tanamkan nilai-nilai 

agama yang tentu akan membuat anak tersebut 

semakin dekat dengan allah swt. dan akan juga lebih 

cenderung membuat hal-hal yang positif dalam 

hidupnya. 

Dalam kesempatan wawancara dengan Bpk. 

Sholihin selaku tokoh dan tokoh-tokoh yang ada 

dikecamatan babadan tersebut mengemukakan hal 

senada yang berkaitan upaya anak yang menjadi 

korban percerian orang tuanya yaitu dengan menjaga 

perasaan anak tersebut ketika berkomunikasi dan terus 

memotivasinya agar tetap tegar kuat menjalani 

kehidupannya. Hal tersebut dilakukan untuk 

menguatkan mental sekaligus agar tidak canggung 

ketika berhadapan dengan teman sebaya maupun 

lingkungungan yang mengejeknya atau bahkan 

mencelanya.
69

 Dan menurutnya hal tersebut harus 

dilakukan oleh semua masyarakat agar tidak adanya 

diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap 

anak-anak yang mengalami hal tersebut. Hendaknya 

masyarakat juga berkontribusi dalam menguatkan 

mentalnya agar anak tersebut jauh lebih baik dari segi 

mental maupun perilakunya sebab hal tersbut tidak 

bisa disalahkan dari pihak anak.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Kasus Percerian Orang Tua di Kecamatan 

Babadan. 

Perceraian pada umumnya dianggap sebagai 

masalah yang serius. Kata cerai dideskripsikan sebagai 

terpecahnya keluarga, anak-anak yang menderita, 

pernikahan yang gagal, melupakan komitmen, 

pertengkaran yang panjang, kemarahan, permusuhan, 

kebencian dan kesulitan ekonomi. Hal ini yang 

seringkali menimbulkan persepsi negatif terhadap 

perceraian.  

Di Kecamatan Babadan termasuk kecamatan 

yang paling konsisten menyumbang angka perceraian di 

Kabupaten Ponorogo, hal ini ditujukan dari hasil 

statistik pada tahun 2016-2018 sekitar 23,3% sampai 

26% angka perceraian. Faktor perceraian yang begitu 

beragam membuat kecamatan babadan bekerja exstra 

untuk menangulangi angka perceraian yang dari tahun 

ke tahun semakin banyak. Hal ini tentu harus menjadi 

bahan pekerjaan rumah bagi pemerintah kecamatan 

babadan sendiri. Agar masyarakatnya lebih memahami 

dampak negatif yang ditimbulkan dari perceraian 

keluarga. Tentu bukan menjadi pekerjaan yang sangat 

mudah bagi pemerintah kecamatan hal itu harus di 

dukung oleh lembaga-lembaga seperti sekolah, yang 

lain serta elemen masyarakat yang mempunyai 
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pengaruh besar sebagai ujung tombak dari masyarakat 

itu sendiri.  

Pada kasus yang diteliti oleh peneliti banyak 

sekali faktor yang mempengaruhi masyarakat 

kecamatan babadan untuk melakukan perceraian baik 

cerai talak maupun gugat cerai. Melihat dari beberapa 

kasus yang dialami oleh keluarga yang mengalami 

perceraian di kecamatan babadan.  semuanya 

mempunyai kasus yang beragam yaitu : 

Pertama keluarga bercerai dikarenakan suami 

meninggalkan istri dengan tanpa alasan yang jelas  serta 

tidak ada kabar selama 4 tahun dan sebelum 

meninggalkan anak istrinya suami izinnya untuk 

mencarikan nafkah di daerah lain. Hal ini sangat tidak 

wajar sebab niat suaminya untuk mencarikan nafkah 

untuk anak dan istri tapi berakhir dengan tidak adanya 

kabar dari ayah serta tidak memberikan nafkah oleh 

sebab itu istrinya memutuskan untuk gugat cerai. 

Kedua keluraga bercerai karena suaminya 

menyalahgunakan uang dari hasil bekerja istrinya yang 

menjadi TKW di luar negeri yang seharusnya di tabung 

untuk kebutuhan anaknya justru uang tersebut di 

hambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi 

suaminya. Oleh sebab itu istrinya memilih untuk gugat 

cerai yang dimana keputusan tersebut timbul karena 

perasaan kecewa yang sangat dalam terhadap suaminya. 

Ketiga keluarga bercerai karena suaminya yang 

yang temperamental sehingga terjadi kasus KDRT 
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(kekerasan dalam rumah tangga) yang dimana istrinya 

selalu menerima kekerasan dari suaminya. 

Keempat keluarga bercerai karena istrinya sering 

keluar dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari 

suaminya.Hal itu bisa dikatakan yang terjadi pada 

keluarga tersebut yaitu kasus perselingkuhan oleh 

istrinya. 

Dari beberapa kasus diatas dapat dianalisis 

bahwasanya perceraian yang ada dikecamatan babadan 

ini memiliki persamaan yaitu proses tejadinya 

perceraian itu banyak di lakukan oleh pihak suami 

meskipum pihak pada kasus yang lain istri juga bisa 

perpengaruh dalam proses terjadunya perceraian. 

 

 

B. Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Emosional Dan Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah 

di Kecamatan Babadan. 

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang 

tidak diinginkan oleh setiap pasangan atau keluarga 

karena perceraian akan berdampak sangat bersar 

terhadap pasangan suami istri maupun anaknya. Hal ini 

jika ditinaju dari segi psikologi dan perilaku sosialnya 

akan berdamapak pada rasa kecewa yang cukup tinggi 

dari semua yang terlibat dalam keluarga. 

Perceraian berdampak cukup besar terutama 

pada anak-anak yang menjadi korban di kecamatan 

babadan. Perceraian membuat dampak negatiflebih 

banyak ketimbang dampak positif karena anak-anak 
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termasuk masa pertumbuhan, masa mencari tahu 

apalagi masa remaja di mana masa remaja adalah masa 

di mana kondisi psikologisnya membutuhkan pondasi 

yang kuat dan penguatan nilai-nilai kehidupan yang 

baik, masa pembentukan karakter yang lebih lebih 

mantap sebagai bekal menghadapi masa dewasanya 

kelak. Masa ini merupakan masa emas karena tanpa 

adanya penguatan, arahan serta bimbingan terutama 

psikologisnya, moral dan agamanya akan menjadikan 

hidup remaja mudah terkena hal-hal yang tidak baik 

atau negatif di lingkungan hidupnya. 

1. Dampak Perkembangan Emosional  

Dalam penelitian tersebut banyak sekali 

faktor sehingga akan menimbulkan permasalahan 

yang baru khusunya pada anak,  mayoritas setelah 

kedua orang tuanya bercerai akan mengalami :  

a. Rasa takut 

Perasaan takut yang berlebih-lebihan 

dapat membuat setiap orang mengalami 

ketakutan dan akibatnya jika perasaan malu ini 

secara berlebihan akan mempengaruhi mental 

anak tersebut sehingga perkembangan 

emosionalnya menjadi terhambat. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti dilapa ngan mayoritas anak pasca 

perceraian orang tuanya mengalami rasa takut 

yang berlebihan, rasa takut tersebut di dapat 

dari orang tuanya yang bercerai, hal ini 
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menjadi faktor yang paling dasar perasaan 

takut tersebut timbul. 

Dari paparan diatas dapat dianalisis 

bahwasanya anak yang menjadi korban 

perceraian ini akan mengalami terganggunya 

mental serta akan menghambat anak dalam 

mengembangkan emosionalnya. Akan tetapi 

pada kasus yang lain perasaan takut tersebut 

tidak terjadi sebab perasaan takut  

b. Kesedihan 

Kesedihan merupakan penyakit psikis 

setiap manusia yang diakibatkan oleh sesuatu  

tidak tercapainya sebuah keinginan dan 

kehilangan sesuatu yang dicintainya. 

Kesedihan ataupun depresi yang secara 

belebihan juga akan mengakibatkan 

perkembangan mental anak semakin 

terganggu. 

Hal ini diungkapkan perasaan anak yang 

sedih secara mendalam, kesedihan ini didapat 

dari kasus perceraian yang dilakukan oleh 

orang taunya.  

Dari paparan diatas dapat dianalisis 

bahwasanya anak yang menajadi korban 

perceraian oaring taunya akan mengalami 

perasaan sedih hal ini sangatlah wajar karena 

setiap anak mempunyai hati untuk merasakan 

peristiwa tersebut sebab anak tersebut telah 

kelihangan keluarga yang utuh baik istri dan 
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suaminya. Akan tetapi dalam sebagian kasus 

yang dialami tidak merasakan sedih tetapi 

justru malah senag ketika orang tuanya 

bercerai hal ini jika di lihat dari faktor orang 

tuanya bercerai didasari oleh adanya KDRT 

yang dialami oleh istri/ibunya. Peneliti 

menganalisis pada kasus yang dialami anak, 

Penyebab perasaan senang ketika orang tuanya 

bercerai sebab istrinya selalu dipukuli oleh 

suaminya secara terus menurus dan hampir 

setiap hari. Jika di tinjau dari segi psikologis, 

anak tersebut justru merasa kasihan dengan 

ibunya/istrinya oleh sebab itu untuk lebih baik 

orang tuanya bercerai agar ibunya/istrinya 

tidak dipukuli oleh suaminya dan oleh sebab 

itu perasaan senang itu timbul.  

c. Malu 

Dalam konteks malu secara normal hal 

itu sangtalah wajar dan bernilai positif akan 

tetapi jika perasaan yang timbul ini sangatlah 

berlebihan tentu akan berdampak negatif bagi 

setiap orang sebab perasaan malu yang 

berlebihan akan mengakibatkan terjadinya 

fobia sosial dan sangat sulit berinteraksi 

terhadap lingkungan. 

Anak cendreung memiliki perasaan malu 

ditujukan melalui kegiatan menyendiri dan 

mengangap nyaman ketika sendiri. Perasaan 

malu secara berlebihan dikarenakan terjadinya 
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perceraian yang dilakukan oleh kedua orang 

tuanya. Karena sebelum orang tuanya bercerai 

anak yang jauh dari rasa malu akan tetapi 

setelah orang tuanya bercerai mereka 

mengalami perasaan malu yang berlebihan. 

Dari paparan diatas dapat dianalisis 

bahwasanya anak yang menjadi korban 

perceraian pada umumnya mempunyai rasa 

malu yang berlebihan. Meskipun dalam 

konteks kasus yang lain tidak mengalami 

perasaan malu yang berlebihan. Hal ini di 

dasari perceraian yang dialami orang tuanya 

haruslah berakhir dengan perceraian sebab 

permasalahan yang dialami keluarga yaitu 

kasus KDRT.   

 

2. Dampak Perilaku Sosial 

a. Fobia Sosial/Susah bersosialisasi 

Fobia sosial sendiri adalah ketakutan 

yang terjadi saat berada dalam situasi sosial, 

terutama dalam ruangan terbuka yang dipenuhi 

oleh banyak orang. Sikap ini muncul akibat 

perasaan malu yang berlebihan dan tanpa bisa 

dikontrol serta perasaan yang rendah diri. 

Dalam kasus yang terjadi anak 

mengalami gejala fobia sosial tersebut nampak 

terjadi dalam mereka sebab mereka lebih suka 

menyendiri dari pergaulan yang dilakukan oleh 

temanya. Hal itu berawala dari perasaan malu 
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yang sangat dalam yang ada pada diri mereka 

akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua 

orang tuanya. Tetapi yang terjadi pada kasus 

yang lain itu sebaliknya anak tidak mengalami 

demikian meskipun kedua orang tuanya 

bercerai. 

Dari paparan diatas dapat dianalisis 

bahwasanya anak yang menjadi korban 

perceraian rata-rata akan mengalami fobia 

sosial yang timbul dari perasaan malu yang 

berlebihan, meskipun pada kasus yang lain 

seperti itu tidak mengalami fobia sosial 

dikarenakan anak tersebut lebih memahami 

kasus permasalahannya yang membuat kedua 

orang tuanya bercerai. 

b. Agresif 

Perilaku agresif ini terjadi pada anak 

yang mengalami depersi yang sangat dalam hal 

ini dikarenakan anak tersebut tidak bisa 

mengendalikan kesedihanya yang berlarut 

larut. Anak yang beragresif ditandai pada sikap 

marah-marah, mencaci maki bermain tangan 

(memukul) serta menghina orang lain tanpa 

alasan yang jelas. Faktor agresif ini muncul 

dari pola hubungan orang tua yang tidak 

kondusif, dan lingkungan yang tidak 

mendukung anak atas status sosialnya. 
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Pada kasus yang diteliti oleh peneliti 

sikap anak tersebut di tujukan melalui perilaku 

yang sering sekali mudah untuk marah-marah 

terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas. 

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis 

bahwasanya anak yang menjadi korban 

perceraian akan mengalami kecenderungan 

untuk agresif. Meskipun dalam kasus yang 

berbeda anak justru tidak mengalami demikian. 

Bahkan anak lebih cenderung untuk bersikap 

normal dan seperti kebanyakan orang. Serta 

lebih cenderung menjadi pediam hal ini 

didasari pada kondisi mental anak tersebut 

yang lebih bisa diatur. 
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C. Upaya Penanganan Perkembangan Emosional Dan 

Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Menengah 

Dalam Perceraian Orang Tua di Kecamatan 

Babadan. 

Perceraian yang terjadi akan membuat 

perubahan yang begitu nampak bagi anak selaku korban 

perceraian kedua orang tuanya. Perubahan tersebut 

yaitu terjadinya pola asuh yang tunggal. Anak akan 

mengalami masa dan harus menyesuaikan dengan 

keadaan pasca berceraianya orang tua. Tentu hal ini 

sangat berat bagi anak yang mengalami pola asuh 

tunggal, padahal anak harus mengembangkan segala 

potensinya serta menumbuhkembangkan segalanya baik 

psikologinya maupun fisiknya hal tersebut sangat 

penting untuk proses pendewasaan anak. 

Pada kasus yang terjadi di kecamatan babadan 

mayoritas anak mengalami degradasi emosionalnya 

maupun sosialnya dikarenakan perceraian yang 

dilakukan oleh kedua orangtuanya. Dari paparan 

peneliti yang berasal dari informan mereka mengalami 

sebuah tantangan yang sangat berat, kasus perceraian 

yang terjadi membuat mereka sangat terpuruk dari 

kesedihan yang mendalam hal ini tentu harus di tangani 

melalui upaya-upaya yang startegis agar anak tersebut 

tetap terus berkembang selayaknya anak yang 

seusianya. 

Adapun upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi masalah dampak perkembangan emosional 

dan perilaku sosial anak sebagai berikut:  
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a. Berkomuniasi yang baik dengan anak dan selalu 

meningkatkan motivasi anak agar anak menjadi 

berkembang dengan sendirinya. Komunikasi ini 

secara tidak langsung akan membuat anak tersebut 

merasa peduli dengan dirinya karena hal 

komunikasi yang baik akan menimbulkan efek 

yang besar bagi anak seperti : dapat menegluarkan 

semua keluh kesah yang ada pada anak tersebut, 

membuat anak tersebut merasa diperhatikan. 

b. Membuat lingkungan yang kondusif serta nyaman. 

Ajak anak untuk selalu bersingungan dengan orang 

banyak atau bersosialisasi dengan masyarakat 

sekitar agar anak tersebut tidak merasa malu serta 

tidak cenderung menyendiri. Seperti mengikuti 

kegiatan remaja masjid, kegiatan kerja bakti 

lingungan. 

c. Menjauhi pembahasan yang bersifat menyingung 

perasaan. Bagi masyarakat, teman sekolah atau 

orang disekelilinya jangan membahas 

permasalahan yang terjadi dalam keluarga anak 

tersebut dan sepantasnya mengalihkan untuk 

membahas yang berguna dalam membangkitkan 

mental anak tersebut.  

d. Pembelajaran yang mendidik serta meningkatkan 

kemandirian anak untuk selalu mengasah 

kemampuan diri sendiri dengan cara mengadapkan 

persoalan kepada pekerjaan sekolah dan tentu juga 

diarahkan serta didampingi sehingga anak akan 

mempunyai tangung jawab dalam menyelesaikan 
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tugas-tuganya. Dan perlahan lahan mental anak 

akan terbentuk serta dalam menyikapi semua 

permasalahan yang ada anak menjadi siap. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Diketahui bahwa kasus perceraian yang ada di 

kecamatan babadan menujukan angka yang besar di 

kabupaten ponorogo. Pada kasus perceraian yang 

terjadi dikecamatan memiliki latar belakang yang 

beragam rata-rata dikarenakan kebutuhan ekonomi 

yang mendorong proses terjadinya perceraian yang 

di kecamatan babadan. Meskipun ada beberapa 

kasus yang terjadinya perceraian ini disebabkan 

Kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi itu 

muncul dikarenakan faktor kebutuhan yang belum 

bisa tercukupi oleh sebab itu garis besar  yang 

mempengaruhi yaitu ekonomi dan kurangnya 

pengetahuan agama yang minim serta pendidikan 

yang sangat kurang. 

2. Dampak dari perceraian sendiri memiliki efek yang 

positif dan negatif  bagi anak  pada sisi negatif  

anak akan cenderung lebih banyak ketimbang sisi 

positif.  

Dampak negatif dari perkembangan 

emosional anak yaitu: 

a. Anak memilki rasa takut yang luar biasa 

terhadap lingkungaannya. 

b. Anak larut dalam kesedihan yang mendaalam 

c. Anak memiliki perasaan malu yang berlebihan 
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Dampak negatif dari perkembangan perilaku 

sosial anak yaitu: 

a. Fobia Sosial 

b. Anak cenderung bersikap agresif terhadap 

lingkungannya. 

3. Anak yang mengalami degradasi perkembangan 

emosional dan perilaku sosial akibat perceraian 

kedua orang tuanya oleh sebab itu harus ditangani 

dengan berbagai upaya-upaya yang bisa dilakukan 

oleh keluarga dan lingkungan agar anak tumbuh 

dan berkembangan layaknya anak pada umumnya 

yaitu: 

a. Berkomuniasi yang baik 

b. Membuat lingkungan yang kondusif serta 

nyaman 

c. Menjauhi pembahasan yang bersifat 

menyingung perasaan  

d. Pembelajaran yang mendidik. 

e. Menanamkan nilai-nila keagamaan. 
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B. Saran  

Peneliti dalam penelitiannya menemukan 

berbagai persoalan yang terjadi pada kasus perceraian 

terhadap dampak perkembangan emosional dan 

perilaku sosial anak oleg sebab itu peneliti 

mengupayakan agar :  

1. Agama merupakan pondasi rumah tangga, agar 

setiap permasalahan yangterjadi bisa diselesaikan 

sesuai dengan ajaran agama tidak denganperceraian 

karena dampak dari perceraian tersebut anaklah 

yang akan jadikorban. 

2. Upaya dari kasus perceraian yang berpengaruh 

besar terhadap perkembangan emosional dan 

perilaku sosial  anak, seharusnya pihak orang tua 

dapat mempertimbangkan kembali untuk 

mengambil keputusan untuk melakukan perceraian, 

mereka harus memilih antara mengikuti ego 

mereka untuk bercerai atau menjaga psikologi anak 

yang akan ditimbulkan akibat perceraian tersebut, 

apabila perceraian memang jalan yang seharusnya 

diambil, maka diperlukan peran orang tua yang 

harus bisa menyikapi atau mengambil alih serta 

mengawasi anak, agar terhindar dari segala 

kegiatan yang bisa merusak masa depan anak, dan 

perbanyaklah kegiatan yang positif agar dapat 

mengembangkan potensi anak dan berikan 

pengarahan ketika anak dewasa, jangan sampai 

perceraian itu terjadi di kehidupannya kelak, dan 

berikan pengalaman. 
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3. Semua lapisan masyarakat harus ikut andil dalam 

membina anak yang mengalami penurunan 

perkembangan baik dari aspek pskologisnya 

maupun dari aspek sosioalnya. Agar anak tersebut 

tidak merasa di deskriminasikan terhadap 

lingkungannya. Sehingga anak akan mengalami 

masa pertumbuhan dengan sebagaimana mestinya. 
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