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 Di Desa Sendang banyak terjadi perceraian, dengan banyaknya perceraian tersebut 

tentunya ada beberapa orang tua yang memiliki anak usia sekolah yang mengalami dampak 

negarif akibat perceraian orang tua mereka. oleh karena itu orang tua memiliki peran untuk 

mengatasi dampak yang dialami anak tersebut.   

 Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui (1) tingkat 

perceraian, (2) pengaruh perceraian orang tua terhadap anak korban perceraian, (3) peran 

keluarga dalam pendidikan anak korban perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun.  

Metode penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang 

menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus yang dimana subjek yang diteliti adalah orang tua yang bercerai serta anak yang ditinggal 

cerai. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik 

wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman dengan 

langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Tingkat Perceraian di Desa Sendang Kecamatan 

Ngrayun cenderung meningkat dari tahun ke tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2019, 

Meningkatnya jumlah perceraian dipengaruhi oleh berbagai alasan pasangan untuk bercerai 

seperti adanya pihak ketiga, perselisihan, ekonomi, menjadi penjudi dan pemabuk, ditinggalkan 

suami lebih dari dua tahun, kekejaman atau kekerasan, meninggal dunia. (2) Dampak perceraian 

di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, usia 6-12 Tahun lebih dominan mengalami kesedihan dan 

merasa kehilangan, usia 12-15 tahun dominan merasa ditinggalkan, dan usia 15-18 tahun lebih 

dominan merasa malu dan menyalahkan diri sendiri. (3) Peran keluarga dalam memberikan 

pendidikan sebagai solusi menyembuhkan anaknya yaitu yang lebih dominan mendukung hobi 

anak agar fokus anak yang semula negatif teralihkan ke hal-hal yang positif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta: “kula” dan ”warga” yang 

berarti kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa 

orang yang masih memiliki hubungan darah.
1
 keluarga adalah sekumpulan 

orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing 

anggota merasakan adanya peratautan batin sehingga terjadi saling 

mempengahui, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedang 

dalam pedagogis, keluarga adalah “satu” persekutuan hidup yang dijalin oleh 

kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan 

pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. Dalam 

usaha saling melengk api menyempurnakan diri itu terkadang perealisasian 

peran dan fungsi sebagai orang tua.
2
 

Dalam al quran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada 

“keluarga”.Ahlul bait disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. Allah 

berfirman: 

ََوَأِطْعنَََالز َكاةََََوآِتيَََالص ََلةََََوأَِقْمنَََاْْلُوَلََاْْلَاِهِلي ةََِتَ بَ رُّجَََتَ بَ ر ْجنََََوَلََبُ ُيوِتُكنَ َِفَََوقَ ْرنََ
َاََوَرُسوَلهََُاّلل ََ رَُكمََْاْلبَ ْيتَََِأْهلَََالر ِْجسََََعنُكمََُلُِيْذِهبَََاّلل ََُيُرِيدََُِإَّن    َتْطِهرياََويَُطهِ 

”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

bertingkah laku seperti orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan taatilah allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah 

                                                             
 1 http//www.wikipedia.ic.id. diakses tanggal 20 Januari 2019. 
 2Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri (Jakarta: PT Rienneka Cipta, 2000), 17-18. 
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bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Al Ahzab 33) 

 

Wilayah kecil adalah Ahlul bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam 

alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga, seperti firman Allah SWT: 

َهاََواْلَِْجارَةََُالن اسَََُوقُوُدَهاَََنراَ ََوَأْهِليُكمََْأَنُفَسُكمََْقُواَآَمُنواَال ِذينَََأَي َُّهاَيََ َِغََلظَ ََمََلِئَكةَ ََعَلي ْ
يُ ْؤَمُرونََََماََويَ ْفَعُلونَََأََمَرُهمَََْماَاّلل َََيَ ْعُصونََََلََِشَدادَ   

 

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintah-Nya kepada merea dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. (At Tahmrin 6). 

 

Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang.Menurut 

Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, isteri, anak-anak dan 

keturunan mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi 

serta anak mereka (sepupu).
3
 

Anak-anak dalam keluarga adalah buah hati sibiran tulang. Anak-anak 

dalam keluarga adalah permata rumah tangga. Anak-anak dalam keluarga 

adalah amanah Allah yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Orang tua 

yang baik ternyata bukanlah hanya memperhatikan aspek lahiriah dan 

badaniyah saja, namun tidak kurang pentingnya juga memperhatikan aspek 

permasalahan perkembangan rohaniyah dan keadaan belajar anak-anaknya. 

Dalam aspek lahiriah orang tua dapat memberikan makanan dan pakaian yang 

cukup, kendaraan yang baik dengan segala perlengkapan tubuh yang umum 

                                                             
 3 Mufidah Ch, Psikologi Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Press), 27-28.  
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disandang orang, namun anak memerlukan perhatian dan bimbingan dalam 

kegiatan belajarnya.
4
 

Seorang anak tidak hanya tumbuh dan berkembang sesuai wataknya, 

tetapi juga dibentuk oleh  keluarga dan lingkungannya. Mereka dengan 

lingkaran pertemanan yang tepat akan punya sifat dan pemikiran yang 

berbeda dengan yang lainnya. Seorang anak yang cukup beruntung 

mendapatkan bimbingan orang tua akan berbeda dengan mereka yang tidak. 

Maka dalam konteks pendidikan, peran keluarga tidaklah sedikit. 

Secara umum, konsep pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan 

di sekolah maupun dirumah, yang dibina oleh tenaga pengajar, seperti guru 

atau dosen. Tentunya, para pengajar itulah yang berkonstribusi besar pada 

mereka yang diajar. Pengajar yang baik dapat membentuk muridnya menjadi 

lebih baik. 

Akan tetapi kita tidak bisa melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab 

pendidikan kepada para pengajar. Banyak faktor lain yang mempengaruhi, 

mulai dari diri mereka sendiri, teman, dan yang paling dekat adalah keluarga. 

Bahkan, peran keluarga bisa dibilang lebih berpengaruh terhadap pendidikan 

anak. Katakanlah seorang anak berada di bawah asuhan guru yang tepat, 

hingga ia bisa belajar menjadi dirinya dalam versi lebih baik. Namun 

bagaimana jika sebaliknya? Keluarga akan menjadi opsi paling 

memungkinkan untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik.   

                                                             
 4 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 104 
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, 

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap 

anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlaq mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi.
5
 

Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan 

sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta 

akibatnya, Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) 

Kematian, (b) Perceraian, (c) atas Keputusan Pengadilan. 

Perceraian orang tua dapat menyisakan luka dalam benak anak. 

Bahkan, luka yang dialami anak mungkin saja akan terus dibawa hingga 

dewasa. Dampak yang mungkin terjadi pada setiap anak bisa saja berbeda-

beda, tergantung dari usia anak pada saat orang tua bercerai, kondisi 

perceraian, serta kepribadian anak tersebut. 

                                                             
 5 Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU-SPPA) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8. 
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Anak-anak yang orang tuanya bercerai umumnya akan merasakan 

emosi yang campur aduk, antara kaget, sedih, cemas, marah atau bingung. 

Sebagian anak juga berisiko mengalami masalah dalam bersosialisasi. Tak 

jarang anak akan merasa rendah diri dan iri pada anak lain yang memiliki 

keluarga yang utuh. 

Jika terjadi perceraian tentunya hubungan antara orang tua dan anak 

tidak akan putus dan orang tua tetap memenuhi kebutuhan anak baik 

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

umumnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua.
6
   

Ponorogo (beritajatim.com)-Meski menjadi barang halal yang paling 

dibenci Tuhan, nyatanya angka perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun ini 

meningkat. Gugat cerai alias permintaan cerai oleh pihak istri sangat 

mendominasi. Kasi pembinaan Masyarakat Kemenag Ponorogo, Hayat 

Prihono Wiyadi, mengatakan, selama semester pertama 2018 telah terjadi 

Perceraian di Bumi Reyog. Sebanyak 96 perceraian diajukan oleh pihak 

suami atau penjatuhan talak. Sedangkan sisanya adalah gugat cerai atau 

pengajuan cerai pihak istri. Data kami menyebut ada 96 talak dan 254 gugat 

cerai, Ada dua kecamatan yang paling banyak mengajukan cerai. Pertama 

Ngrayun dan kedua Pulung. ungkap Hayat. Senin (15/10/2018).
7
 

Dilihat dari data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa angka 

perceraian di Kabupaten Ponorogo tinggi, dan Kecamatan Ngrayun masuk 

                                                             
 6 Fery Kukuh Syjatmiko, Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal  156 (d) Tentang 

Tanggung jawab Ayah Terhadap Biaya Hadlanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa 

Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2012), Skripsi. 
 7m.beritajatim.com/hukum-kriminal/341727/angka-

perceraian_di_ponorogo_naik_tajam,_didominasi_faktor_ekonomi.html. 
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dalam daftar Kecamatan paling tinggi terjadi perceraian dan di Desa Sendang 

masuk dalam wilayah Kecamatan Ngrayun. Di Desa Sendang banyak terjadi 

perceraian, dengan banyaknya perceraian tersebut tentunya ada beberapa 

orang tua yang memiliki anak usia sekolah yang mengalami dampak negatif 

akibat perceraian orang tua mereka. dan tentunya orang tua memiliki peran 

untuk menyembuhkan psikologis anak mereka. maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti di Desa Sendang ini dengan mengambil judul “PERAN 

KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK KORBAN PERCERAIAN 

(Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun)” 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan masalah, maka peneliti dalam melakukan 

penelitian ini memfokuskan pada keluarga, pendidikan anak dan perceraian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latarbelakang dan fokus penelitian diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa yang melatarbelakangi perceraian di Desa Sendang Kecamatan 

Ngrayun ? 

2. Bagaimana pengaruh perceraian orang tua terhadap Psikologi anak korban 

perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun? 

3. Bagaimana peran keluarga dalam  mendidik anak korban perceraian di 

Desa Sendang Kecamatan Ngrayun? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, memahami, dan 

mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi perceraian di Desa Sendang 

Kecamatan Ngrayun. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perceraian orang tua terhadap Psikologi anak 

korban perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 

5. Untuk mengetahui peran keluarga dalam  mendidik anak korban 

perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 

 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Setelah diketahui tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian 

peneliti ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini secara teoritik diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, baik dalam dunia pendidikan, pengembangan teori, 

serta diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang peran keluarga 

dalam pendidikan anak korban perceraian. 

2. Secara praktis 
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a. Bagi lembaga pendidikan 

Memberikan wawasan agar dapat menambah khazanah 

keilmuan tentang peran keluarga dalam pendidikan anak korban 

perceraian, sehingga dapat memberikan acuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan 

infor masi peran keluarga dalam pendidikan anak korban perceraian, 

serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan khazanah keilmuan baru berkaitan tentang 

peran keluarga dalam pendidikan anak korban perceraian, sehingga 

menambah wawasan dan menambah bekal dikemudian waktu. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapat susunan yang sistematis dan mudah dipahami 

pembaca, maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis membagi 

menjadi lima bab. Antara bab satu dengan bab dan sub-sub bab masih 

mengarah pada satu pembahasan yang sesuai dengan judul skripsi ini, dalam 

artian tidak mengalami penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam 

masalah tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut 

 Bab I pendahuluan, Bab ini merupakan awal dari pembahasan skripsi yang 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 
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Bab II telaah hasil penelitian terdahulu dan atau kajian teori. bab ini 

berisi tentang telaah penelitian terdahulu dan landasan teori/kajian teori yang 

membahas mengenai Pendelikon, Anak, Keluarga, dan Perceraian. 

Bab III  metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan 

tahapan-tahapan penelitian. Dengan adanya metode penelitian yang 

digunakan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah dan pokok 

permasalahan yang kemudian menemukan solusinya.  

Bab IV deskripsi data, bab ini memuat tentang penyajian data yang 

meliputi data umum dan data khusus. Data umum yang berkaitan dengan 

gambaran umum Desa Sendang Kecamatan Ngrayun data Khusus Desa 

Sendang Kecamatan Ngrayun. 

Bab V analisis data, membahas tentang analisis data tentang kondisi 

tingkat perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, pengaruh perceraian 

orang tua terhadap anak korban perceraian di Desa Sendang Kecamatan 

Ngrayun, peran keluarga dalam pendidikan anak Korban Perceraian di Desa 

Sendang Kecamatan Ngrayun. 

Bab  VI penutup, bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan yang 

berisi kesimpulan dan saran.   
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

a. Peran orang tua terhadap pendidikan agama Islam bagi anak di 

lingkungan industri (studi kasus di Desa Wonokoyo kabupaten 

Pasuruan).Upaya orang tua dalam menanamkan pendidikan agama 

Islam bagi anak di lingkungan industry desa Wonokoyo, dengan 

pembinaan melalui pendekatan orang tua terhadap anaknya. Orang tua 

mempunyai upaya yaitu: pembinaan pribadi anak, mengembangkan 

pendidikan agama pada anak, pembiasaan pendidikan agama pada 

anak. 

b. Perceraian dan akibatnya terhadap pendidikan anak (studi kasus pada 

keluarga etnis Batak Toba di Kota Medan).Akibat perceraian bagi 

masyarakat Batak Toba sangat berdampak bagi pendidikan anaknya, 

dimana karena perceraian, anak menjadi putus sekolah atau sekolah 

yang berantakan. Hal ini disebabkan karena dua faktor yaitu 

kurangnya motivasi dan perhatian dari orang tua sesudah bercerai. dan 

yang kedua faktor ekonomi. 

Dari penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di atas adalah 

bagian dari metode pembahasannya.Persamaannya dalam penelitian diatas 

tentang keluarga, Namun perbedaan penelitian tersebut tidak satupun yang 
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membahas peran keluarga dalam pendidikan anak korban perceraian, dan 

juga dari segi tempat yang diteliti berbeda. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pendidikan  

a. Pengertian Pendidikan 

Arti pendidikan secara etimologi. Paedagogie (pendidikan) 

berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata “pais”, artinya anak 

“again” diterjemahkan membimbing, jadi paedagogie yaitu bimbingan 

yang diberikan kepada anak.
1
 

Secara definitif pendidikan (Paedagogie) diartikan oleh para 

tokoh pendidikan, sebagai berikut: 

1) John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah 

alam dan sesama manusia. 

2) Langeveld mengungkapkanpendidik adalah mempengaruhi anak 

dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha 

membimbing adalah usaha yang disadari dan dilakanakan dengan 

sengaja antara orang dewasa dengan anak/yang belum dewasa. 

3) Hoogeveid, pendidik adalah membantu anak supaya ia cukup 

cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya 

sendiri. 

                                                             
 1 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja 

Rosda karya, 2000), 11. 
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4) SA. Bratanata dkk, Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan 

baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk 

membantu anak dalam perkembangannya mencapai 

kedewasaannya. 

5) Rousseau, Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak 

ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada 

waktu dewasa. 

6) Ki Hajar Dewantara, Mendidik adalah menuntun segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

7) Menutut GBHN, pendidikan adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di 

luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

8) Menurut Hasan Langgulung, pendidikan ialah suatu proses yang 

mempunyai tujuan biasanya diarahkan untuk menciptakan pola-

pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang 

sedang dididik. Pendidikan disini mengandung proses yang 

bertujuan untuk menciptakan pola tingkah laku anak didik, yang 

diusahakan oleh pendidik.
2
 

Sementara menurut Ahmad Tafsir pendidikan adalah usaha 

meningkatkan dari dalam segala aspeknya, dengan kegiatan yang 

                                                             
 2 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Bandung: A;-Husna, 1988), 189. 
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melibatkan guru atau tidak, baik dalam kegiatan formal, non formal 

atau informal yang bertujuan membina segi aspek kepribadian, 

jasmani, akal dan rohani.
3
 

Pendidikan sebagai upaya memanusiakan upaya hakikatnya 

adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dibanding makhluk 

lainnya. Pendidikan adalah proses pembangunan dan pembentukan 

manusia melalui tuntutan dan petunjuk yang tepat sepanjang 

kehidupannya dari mencakup segala bidang. Pendidikan merupakan 

suatu proses pengembang dan penuntun kecerdasan manusia untuk 

mencapai kematangan dan derajat yang dicita-citakan.
4
 

Menurut Hamka,
5
pendidikan berbeda dengan pengajaran. Jika 

pengajaran adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk 

membantu membentuk watak, budi, akhlaq dan kepribadian anak atau 

peserta didik.Sedangkan pengajaran adalah upaya untuk mengisi 

intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. 

Istilah pendidikan dalam kontek Islam pada umumnya 

terkandung dalam istilah al tarbiyah (proses pengasuhan pada fase 

permulaan pada pertumbuhan manusia) al ta’lim (pengetahuan teoritis 

mengandung kaji secara lisan dan menyusul melaksanakan 

pengetahuan itu, dan al ta’dib (tidak sekedar transfer ilmu, tetapi juga 

                                                             
 3 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 

26. 

 4 Mahjubah, Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan, Penerjemah Yudi 

Kurniawan (Jakarta: Firdaus, 1992), 1. 

 5 Hamka, Lembaga Hidup (Jakarta: Djajumurni, 1962), 202. 
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pengaktualisasiannya dalam bukti).
6
Dari ketiga istilah tersebut yang 

paling popular digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah al 

tarbiyah, sedangkan al ta’dib dan al ta’lim jarang sekali. 

Mortiner J. Adler mengartikan pendidikan adalah proses 

dimana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang 

diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan 

dengan pembiasaan yang baik melalui sarana yang artistik dibuat dan 

dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri 

mencapai tujuan yang ditetapkannya, yaitu kebiasaan yang baik.
7
 

Menurut pandangan penulis dalam hal pendidikan pada 

hakikatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta 

penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada 

anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut 

mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus 

menerus.Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam 

pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan 

rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan 

masyarakat.
8
 

b. Pentingnya pendidikan 

Kata pendidik bagi awam atau pembaca umumnya langsung 

mengkaitkan dengan masalah sekolah dalam arti pertemuan guru dan 

                                                             
 6 Bambang, Dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2008), 24-30. 

 7 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Protektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35. 

 8Ibid., 12. 
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murid.Sehingga orang tua merasa berkewajiban untuk mendidik 

anaknya baik secara langsung lewat persekolahan. Mengapa 

pendidikan itu penting? Hal ini dapat disoroti lewat;  

1. Segi anak  

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran.Hak pendidikan ini bagi 

anak bersifat komprehensif, baik dalam pengembangan nalar 

berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan 

perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, 

dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang 

baik. 

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang 

harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk 

menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan 

dalam medidik anak dimasa kecil akan mengakibatkan rusakya 

generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya 

yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang 

paling besar pengaruhnya terhadap anak. 

2. Segi orang tua 

Pendidikan adalah karena dorongan orang tua yaitu hati 

nuraninya yang tedalam yang mempunyai sifat kodrati untuk 

mendidik anaknya baik dari segi fisik, sosial, emosi maupun 

intelegensinya agar memperoleh keselamatan, kepandaian, agar 
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mendapat kebahagiaan hidup yang mereka idam-idamkan, sehingga 

ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak tersebut yang 

diberikan oleh Tuhan untuk dapat dipelihara dan dididik dengan 

sebaik-baiknya. 

Menurut Langeveld, pendidikan itu dapat dimulai sejak 

anak didik mengenal kewibawaan.  Anak ini kira-kira 3 

tahun.Sebelum ini, anak hanya dapat diberikan, dresser 

(pembiasaan).Setelah dewasa (baik jasmani maupun rohaninya), 

pendidikan itu dapat diakhiri. 

 Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dimulai sejak 

anak dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Jadi 

pendidikan itu berlangsung seumur hidup.
9
 

c. Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum 

tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang 

lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar ini. Sesuai dengan namanya, ia mendasari semua 

perundang-undangan yang ada yang muncul kemudian. Kedudukan 

seperti ini, membuat Undang-Undang Dasar mengandung isi yang 

sifatnya umum.Demikianlah atuaran tentang pendidikan dalam 

Undang-Undang Dasar ini sangat sederhana. 

                                                             
 9 Abu Ahmadi dan Nur Uhibiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 73-75. 
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Pasal- pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32.Pasal 

yang pertama menyatakan tentang tentang pendidikan dan yang kedua 

berisi tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi: “tiap-tiap warga 

Negara berhak mendapat pengajaran”. Sedang ayat 2 pasal 31 

berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”. 

Dalam pasal ini dikandung maksud bahwa pemerintah harus 

mengadakan satu sistem pendidikan nasional (SD kecil, SD Pamong, 

SMP terbuka, dan sistem belajar jarak jauh). 

Pasal 32 pada Undang-Undang Dasar itu pada ayat 1 

bermaksud memajukan budaya nasional serta member kebebasan 

kepada masyarakat untuk mengembangkannya dan ayat 2 menyatakan 

negara menghormati dan memelihara dan bahasa daerah sebagai 

bagian dari budaya nasional. Mengapa pasal ini juga berhubungan 

dengan pendidikan?Sebab pendidikan Adela bagian dari kebudayaan. 

Bila pendidikan maju maka kebudayaan juga akan maju. Begitu pula 

halnya bila  kebudayaan maju berarti pendidikan ikut maju.
10

 

 

 

 

 

                                                             
 10 Made Pidarta, Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia 

Edisi II (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) , 43-45. 
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2. Anak 

a. Pengertian Anak 

Anak menurut bahasa artinya turunan kedua, manusia yang 

lebih kecil.
11

. Sedangkan UUPT pasal 47 menyebutkan: 

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan.  

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa anak yang dibawah umur, 

berada dalam kekuasaan orang tuanya.kedua orang tua yang di 

maksud dalam ayat satu berlaku sampai anak tersebut 

melangsungkan perkawinan orang tua telah putus.
12

 

Pasal 50 UUP, menyebutkan bahwa: 

a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di 

bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 

b) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan 

maupun harta bendanya. 

Dari pasal tersebut terlihat bahwa anak yang belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun, apabila tidak berada di bawah 

                                                             
 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 2 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 661. 

 12Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Bandung: Fokus Media, 2005),  



20 
 

 

kekuasaan orang tuanya, maka berada di bawah kekuasaan 

wali. 

Dengan adanya batasan umur 18 (delapan belas) tahun bagi 

seseorang yang masih dibawah kekuasaan orang tuanya atau 

berada di bawah kekuasaan walinya, apabila orang tersebut 

telah melangsungkan perkawinan maka dengan demikian orang 

tersebut di anggap telah dewasa.
13

 

b. Perlindungan Terhadap Anak 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 

masyarakat, Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak. 

Tindakan ini bermaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi 

anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, 

memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak dan Nilai pancasila. 

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

bersama bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan dan 

pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan 

kepentingan hak asasinya.
14

 

c. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 

Hak dan Kewajiban orang tua juga diatur jelas sebagaimana 

yang tertuang di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

                                                             
 13 Eugenia Liliawati Muljono, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang 

Perlindungan Anak (Jakarta: Harvardindo, 1998). 

 14 Arif Gosita, Masalah di dalam Perkawinan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 4-6. 
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2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan di di dalam Pasal 

26. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. 

2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat 

dan minat. 

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sesuai 

dengan Pasal 26 butir (b) yang menyatakan bahwa orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya supaya anak nantinya kelak dewasa dapat bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar.
15

 

d. Hak dan Kewajiban Anak 

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta 

mendapatkan perlindungan. Hukum Islam mengatur kewajiban anak 

terhadap orang tua, dalam firman Allah surat Luqman ayat 14 dan 15.
16

 

Ayat 14 berbunyi: 

“Dan kami perintahkan kepada manusia ( berbuat baik) 

kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, Dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah 

kepadaKu Dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepadaKu-lah kembalimu” 

 

 

 

                                                             
 15Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 16 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahannya (Jakarta, 

Kudumasmoro Grafindo Semarang, 19940, 654-655. 
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Sedangkan ayat 15 berbunyi: 

 ”Dan jika  keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, 

maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah 

keduanya di dunia dengan baik, Dan ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah 

kembalimu, maka Ku beritahukan kepadamu apa yang telah  

kamu kerjakan.
17

 

e. Pemeliharaan Anak (Hadhanah) 

Hadlanah yang di sepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa 

pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban 

kedua orang tuanya. karena apabila anak masih kecil, belum mumayiz 

yang tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat 

buruk pada diri Dan masa depan anak bahkan bisa mengancam 

eksistensi jiwa mereka. oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib 

dipelihara, dirawat, dididik dengan baik.
18

Allah berfirman dalam surat 

at-Tahrim: 6. 

آَمنُوا قُوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليُكْم نَاراً َوقُودَُها النَّاُس  يَا أَيَُّها الَِّذينَ 

َ َما أََمَرهُْم  َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََلئَِكةٌ ِغََلٌظ ِشدَادٌ ََل يَْعُصوَن َّللاَّ

 َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tahrim: 6).
19

 

 

Secara syar’i, menurut al-Anshari, al Hadhanah adalah tarbiyah 

anak-anak bagi orang yang memiliki hak pengasuhan. Menurut ulama 

                                                             
 17Thoriq Ismail, al-Zawajul Islami, Mata Kuliah Menjelang Pernikahan (Surabaya: 

Pustaka Prosesif, 1994), 14. 

 18 Andi Samsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: 

Kencana, 2008), 115. 

 19 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Diponegoro: Al Hikmah, 2007), 

560. 
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syafi’iyah, ialah tarbiyah atas anak kecil dengan apa yang 

menjadikannya baik. membantu dan memenuhi makanan, pakaian dan 

tempat tidurnya, dan membersihkan badannya.
20

 

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukum hadhanah adalah 

wajib. Merujuk pada hadits Rasulullah dimana diriwayatkan dari 

Abdullah bin Amr radhiyallahu Anhu, dimana ada seorang wanita 

yang mengadukan permasalahannya (menenui Rasulullah dan 

bertanya), ya Rasulullah, ini adalah anakku, perutku yang 

mengandungkannya, susuku yang member minumnya, pangkuankulah 

yang memangkunya. Sesunggunya bapaknya telah menceraikan aku 

dia hendak merampasnya dariku.Rasulullah bersabda “engkaulah yang 

berhak ke atasnya sebagaimana engkau belum berkawin.”
21

 

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas orang 

tualah mendidik anaknya. Persoalan muncul manakala kedua orang 

tuanya tersebut bercerai. para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu 

adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah. Lamanya 

hadhanah sampai anak dapat mengatur dirinya sendiri.Seandainya hak-

hak hadhanah berada dalam pihak ibu bukan berarti seorang ayah lepas 

tanggung jawabnya dalam penafkahan anak. Seorang ayah tetap 

diwajibkan memberinafkah si anak sesuai dengan kemampuannya 

                                                             
 20Abdullah Nasikh Ulwan, Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12. 

 21 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Penerjemah Abdul Ghoffur, cet 1 (Jakarta: 

Pustaka Al kautsar, 2001), 160-164. 
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sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang 

berbunyi: 

ْولُوِد لَهُ يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ لَِمْن أَرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوعَلى اْلمَ 
رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ ِِبْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة 
ِبَوَلِدَها َواَل َمْولُوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن 

ُهَما َوَتَشاُوٍر فَ  ن ْ اَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََردُّتمْ َأن َتْستَ ْرِضُعوْا أَْوالَدَُكْم َفالَ تَ رَاٍض مِ 
ُتم ِِبْلَمْعُروِف َوات َُّقوْا اّلل َ َواْعَلُموْا َأنَّ اّلل َ ِبَا  ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا آتَ ي ْ

 تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌ 
Artinya: ”para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan, dan kewajiban ayah member makan dan 

pakaian kepada ibu dengan cara makruf, seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”(Al 

Baqarah ayat 233). 
22

 

 

Hadhanah disini ialah kewajinan orang tua untuk memelihara 

dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.Pemeliharaan ini 

mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang 

menjadi kebutuhan pokok si anak.
23

 

 

3. Keluarga  

a. Pengertian Keluarga  

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta: “kula” dan ”warga” 

yang berarti kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan dimana 

beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.
24

 

                                                             
 22 Al Quran,  2: 233. 

 23Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 177. 

 24 http//www.wikipedia.ic.id. diakses tanggal 20 Januari 2019. 
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Dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan 

sosial.Keluarga dalam dimensi hubungan darah antara satu dengan 

yang lainnya.Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat 

dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti.Sedangkan dalam 

dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial 

yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, walaupun di antara 

mereka tidak terdapat hubungan darah.Keluarga berdasarkan dimensi 

hubungan sosial ini dinamakan keluarga psikologis dan keluarga 

pedagogis. 

Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan 

orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-

masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi 

saling mempengahui, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan 

diri (Soelaeman, 1994: 5-10).Sedang dalam pedagogis, keluarga adalah 

“satu” persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara 

pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, 

yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. Dalam usaha 

saling melengk api menyempurnakan diri itu terkadang perealisasian 

peran dan fungsi sebagai orang tua.
25

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” 

adalah: ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang 

                                                             
 25Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri (Jakarta: PT Rienneka Cipta, 2000), 17-18. 



26 
 

 

sangat mendasar di masyarakat.
26

Keluarga merupakan sebuah institusi 

terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk 

mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera 

dalam suasana cinta dan kasih saying diantara anggotanya.Suatu ikatan 

hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, jika bisa 

disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. 

Dalam al quran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada 

“keluarga”.Ahlul bait disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW 

(Al Ahzab 33). Wilayah kecil adalah Ahlul bait dan wilayah meluas 

bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga 

(At Thamrin: 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih 

sayang.Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, 

isteri, anak-anak dan keturunan mereka, dan mencakup pula saudara 

kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).
27

 

 

b. Karakteristik Keluarga 

Burgess dan Lock sebagaimana yang dikutip oleh Khairudin, 

bahwa terdapat empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semua 

keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-

kelompok sosial lainnya, yaitu:  

1) Pertama, keluarga adalah susunan orang yang disatukan oleh 

ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara suami 

                                                             
 26Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 

 27 Mufidah Ch, Psikologi Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Press), 27-28.  
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dan istri adalahperkawinan, dan hubungan antara orang tua dan 

anak biasanya adalah darah, dan kadangkala adopsi. 

2) Kedua, anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup 

bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah 

tangga, atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut 

menjadi rumah mereka.  

3) Ketiga, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang 

berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran 

sosialisasi bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, 

saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peran-peran tersebut 

dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat 

oleh kekuatan melalui sentiment-sentimen, yang sebagian lagi 

emosi yang menghasilkan pengalaman. 

4) Keempat, keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan 

bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum, tetapi masing-

masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan 

keluarga lain. Perbedaan ciri ini dibawa oleh suami dan istri dalam 

perkawinan atau diperoleh dari perjalanan perkawinan berdasarkan 

pengalaman yang berbeda-beda dalam keluarga. Kebudayaan 

dalam keluarga merupakan gabungan pola tingkah laku individu 

dalam keluarga yang dikomunikasikan dan dalam komunikasi 

dengan antar keluarga lainnya.  
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Keluarga dalam konteks masyarakat Timur, dipandang sebagai 

lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki 

ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka 

perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal 

memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru.Di 

sinilah seseorang menjadi berubah status, dari bujangan menjadi 

berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan 

seterusnya. 

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk 

mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan 

dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan 

sebagai lembaga ketahanan moral, akhlaq al karimah dalam konteks 

bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, 

ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah 

keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan 

tersebut.
28

 

c. Bentuk Keluarga 

 Menurut Morton dan Hunt, keluarga tidak hanya terdiri dari suami, 

istri dan anak-anak mereka, melainkan termasuk juga orang-orang 

yang ada hubungan darah dengan mereka, misalnya kakek, nenek, 

paman, bibi, keponakan dan sebagainya.
29

 

                                                             
 28Mufida, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki Press, 

2008), 34-35. 

 29Ibid., 36-37. 
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Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan 

oleh struktur keluarga dan domisili keluarga dalam seting 

masyarakatnya.Dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan pada 

keluarga yang berada pada masyarakat pedesaan dengan bercirikan 

paguyupan, dan masyarakat perkotaan yang bercirikan 

patembayan.Keluarga pedesaan memiliki karakter keakraban antar 

anggota keluarga yang lebih luas dengan intensitas relasi yang lebih 

dekat, sedangkan keluarga perkotaan biasanya memiliki relasi lebih 

longgar dengan tingkat intensitas pertemuan lebih terbatas. 

Dalam perkembangan, kategori pedesaan dan perkotaan 

menjadi bergeser karena pula. Dahulu konsep pencarian nafkah 

dibebankan pada suami dengan status kepala keluarga, namun 

pergeseran kehidupan pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat 

urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis 

pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang tidak dapat dipisahkan 

secara dikotomis, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada 

sektor reproduktif, namun sekarang pembekuan peran gender ini tidak 

lagi dapat dipertahankan. 

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti konstruksi sosial di 

masyarakat.Pada masyarakat urban perkotaan seperti Jakarta, terdapat 

tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga 

dari masyarakat patembayan, karena secara emosional memiliki 

kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki 
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intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyupan di 

pedesaan. 

d. Fungsi Keluarga  

Secara sosiologis, Djuju Sudjana mengemukakan tujuh macam 

fungsi keluarga, yaitu: 

1) Fungsi Biologis 

  Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan 

manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu 

norma perkawinan yang diakui bersama. 

2) Fungsi Edukatif 

 Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua 

anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting 

untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani 

dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk 

mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan 

professional.Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak 

dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi 

akalnya.Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah 

mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilih-

pilih siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi 

penerus berdampak  pada pergeseran relasi dan peran-peran 

anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada 

isteri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya.Namun teladan baik 
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dan tuas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung 

jawab beban kedua orang tua.
30

 

3) Fungsi Religius 

 Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama 

melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. 

4) Fungsi Protektif 

 Di mana keluarga menjadi tempat yang aman dari 

gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal 

segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya. Gangguan 

internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman 

kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat  

dankepentingan, dapat pemicu lahirnya konflik bahkan juga 

kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah 

dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan 

psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk 

diungkapkan secara public. Adapaun gangguan eksternal keluarga 

biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada 

wilayah publik.
31

 

5) Fungsi Sosialisasi 

 Fungsi Sosialisasi yaitu berkaitan dengan mempersiapkan 

anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Mampu memegang 

                                                             
 30 Khoiruddin, Sosiologi Keluarga (Yogyakarta: Liberty, 2008), 6-7. 

 31Ibid., 8. 
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norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam 

keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang 

pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, 

bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan 

anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan 

struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia 

selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu 

memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi 

nasab tetap terjaga. 

6) Fungsi Rekreatif 

 Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan 

kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing 

anggota keluarga.Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana 

keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, 

dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta 

hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota 

keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”. 

7) Fungsi Ekonomis 

 Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana 

keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, 

perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan 

sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara 



33 
 

 

adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan 

kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.
32

 

 Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka 

jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam 

pembentukan individu.Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut 

harus terus-menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi 

tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam 

sistem keteraturan dalam keluarga. 

 

4. Perceraian  

a. Pengertian Perceraian 

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

dengan pisah atau putus.
33

Dalam istilah agama Sayyid Sabiq 

mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan 

atau bubarnya hubungan perkawinan.
34

 

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: 

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas 

putusan pengadilan”.
35

 

                                                             
 32 Atashendartini Habsjah, Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi (ed), Bunga 

Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 218. 

 33Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1998), 163. 

 34Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8 (Bandung: PT Alma’rif, 1980), 7. 

 35Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Bandung: Fokus Media, 2005), 19. 
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Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang 

perceraian menunjukkan adanya: 

1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri 

untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka. 

2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri, 

yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang 

merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh 

Tuhan yang Maha Kuasa. 

3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang 

berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan 

isteri. 

Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya 

perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami 

isteri atau berarti berlaki-bini (suami isteri).
36

 

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti 

“membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah 

fiqih juga sering disebut “furqoh” yang artinya “bercerai”, yaitu 

“lawan dari kumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para 

ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami 

isteri”.sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami isteri”. 

                                                             
 36Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15. 
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Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum 

yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh 

suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh 

dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau 

isteri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu 

“perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami” 

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana 

diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa 

hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan 

alasan-alasan hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang 

harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya 

perkawinan antara suami dan isteri berarti putusnya hubungan hukum 

perkawinan antara suami  dan isteri, sehingga keduanya tidak lagi 

berkedudukan sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga. Namun, 

putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan 

silaturrahim (hubungan social-keagamaan, baik sebagai manusia, 

warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas 

istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah 

tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut. 

b. Alasan perceraian  

Pasal 39 ayat 2 menyatakan, bahwa untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak 
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akan dapat rukun sebagai suami istri. Hal tersebut bahwa perceraian 

harus dengan alasan yang jelas dan rasional. Menurut Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi alasan perceraian disebabkan 

karena alasan tertentu yaitu: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan 

lainnya penyakit yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuan. 

3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak yang lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.  

6) Antara suami atau istri terus menerus menjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

7) Suami melanggar talik talak. Talik talak ialah perjanjian yang 

diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang 

dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang 

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi 

dimasa yang akan datang. 
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8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
37

 

c. Hukum Talak (Cerai) 

Di dalam al quran, secara tegas dinyatakan sebagai berikut, 















 
 

Artinya:  Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan 

cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 

sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir 

bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 

dirinya .Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.(al baqoroh: 

229).
38

 

 

Sedangkan menurut madzab Syafi’i membedakan hukum talak 

menjadi empat yaitu:  

1) Wajib yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa bersetubuh. 

2) Haram yaitu menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. 

                                                             
 37 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 

2015), 33-34. 

 38Al Quran dan Terjemahnya, 2: 229. 
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3) Sunnah yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa melaksanakan 

kewajibannya sebagai suami karena tidak ada keinginan sama 

sekali kepada istrinya. 

4) Makruh seperti terpeliharanya semua peristiwa tersebut di atas. 

5) Mubah yaitu talak yang terjadi hanya apabila diperlukan, misal 

karena kelakuan istri jelek.
39

 

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum 

talak ada lima; 

1) Wajib 

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada 

jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua 

hakim yang mengurus perkara keduanya.Jika kedua orang hakim 

tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, 

maka saat itulah talak menjadi wajib.Jadi, jika sebuah rumah 

tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, 

perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya 

dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak wajib baginya. 

2) Makruh  

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan 

kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak 

yang makruh ini terdapat dua pendapat; 

                                                             
 39 Syamsuddin, Moh. Ibnu Abi Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Sihabuddin, al-Ramli, 

Juz VII 



39 
 

 

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena 

dapat menimbulkan madharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta 

tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti 

tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa 

guna.  

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu diperbolehkan. 

3) Mubah  

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan.Misalnya 

karena buruknya akhlak istri Dan kurang baiknya pergaulannya 

yang hanya mendatangkan madharat Dan menjauhkan mereka dari 

tujuan pernikahan.
40

 

4) Sunnah  

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri 

mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan 

kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, 

sedangkan suami juga tidak sanggup lagi memaksanya.Atau 

isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian 

dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu 

mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja 

ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari 

perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu 

                                                             
 40 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 264. 
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dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang Dan 

geraknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, 





















 

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali 

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata .Dan 

bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak.(an-Nisa’: 19).
41

 

 

Dan bisa jadi talak dalam kondisi seperti itu bersifat wajib. 

Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut ini, dari 

Ibnu Abbas, ia bercerita, “ada seorang laki-laki yang datang 

kepada Nabi SAW Dan mengatakan, sesungguhnya isteriku tidak 

melarang tangan orang yang menyentuhnya, maka beliau 

bersabda, ‘ceraikan ia’. Lalu orang itu berkata, ‘aku takut diriku 

akan mengikutinya’.Kemudian beliau bersabda, ‘barsenang-

senanglah dengannya.” (Abu Dawud Dan Nasa’i). 

5) Mahzhur (terlarang) 

                                                             
 41Al Quran dan Terjemahnya, 4: 19. 
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Madzhur yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang 

haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. 

Talak ini disebut juga talak bid’ah. Disebut bid’ah karena suami 

yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul Dan mengabaikan 

perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Di mana Allah SWT 

berfirman, 























 
 

Artinya:  Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 

mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar).(ath-Thalaq: 1).
42

 

 

Talak bid’ah ini jelas bertentangan dengan syari’at, Dan 

terdiri dari beberapa macam: 

1) Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang 

dalam keadaaan haid atau nifas. 

2) Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam 

keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa suci 

tersebut. 

                                                             
 42Ibid., 265. 
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3) Seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya 

dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. 

Misalnya dengan mengatakan “ kamu telah aku talak, lalu aku 

talak dan selanjutnya aku talak.” Dalil yang menjadi 

landasannya adalah sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang 

diceritakan , bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak tiga 

isterinya dengan satu kalimat. Lalu beliau mengatakan 

kepadanya, “Apakah kitab Allah hendak dipermainkan sedang 

aku masaih berada ditengah-tengah kalian?” (HR. Nasa’I dan 

Ibnu Katsir mengemukakan, bahwa isnad hadits ini jayyid). 

d. Dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak 

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah tentu berdampak 

negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, 

dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih 

membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. 

hal ini akan dibuktikan nantinya dalam pembahasan berikutnya, hal-

hal yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan anak akibat 

terjadinya perceraian kedua orang tuanya. 

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar 

bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, 

sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih 

sayang kedua orang tuanya. 
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Suasana rumah tangga member pengaruh terhadap 

perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana 

keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar 

dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap 

perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi 

si anak umumnya terjadi melalui pengalama n yang didapat diwaktu 

kecil.Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik 

pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya member 

pengaruh dalam kehidupan anak nantinya. 

Menurut Cole ia mengatakan ada 6 dampak negatif utama 

yang dirasakan oleh anak-anak akibat adanya perceraian, yaitu:  

1) Penyangkalan 

Penyangkalan Adalah salah satu cara yang sering 

digunakan untuk mengatasi luka emosinya dan melindungi 

dirinya dari perasaan dikhianati dan kemarahan. 

Penyangkalan yang berkepanjangan merupakan indikasi 

bahwa anak yakin dialah penyebab perceraian yang terjadi 

pada orang tuanya. 

2) Rasa malu  

Merupakan suatu emosi yang berfokus pada kekalahan atau 

penyangkalan moral, membungkus kekurangan diri dan 

memuat kondisi pasif atau tidak berdaya. 

3) Rasa bersalah 
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Ialah perasaan melakukan kesalahan sebagai suatu sikap 

emosi umumnya menyangkut konflik emosi yang timbul 

dari kontroversi atau yang dikhayalkan dari standar moral 

atau sosial, baik dalam tindakan maupun pikiran.Anak 

biasanya lebih percaya bahwa perceraian orang tua 

disebabkan oleh diri mereka sendiri, walaupun anak-anak 

yang lebih besar mengetahui bahwa perceraian itu bukan 

salah mereka, tetap saja anak merasa bersalah karena tidak 

menjadi anak yang lebih, baik. 

4) Ketakutan 

Anak menderita ketakutan karena akibat ketidakbedayaan 

mereka Dan ketidakberdayaan yang disebabkan oleh 

perpisahan kedua orang tuanya.anak menunjukkan 

ketakutannya ini dengan cara menangis atau berpegangan 

erat pada orang tua atau memiliki kebutuhan untuk 

bergantung pada benda kesayangan seperti boneka 

5) Kesedihan  

Kesedihan adalah reaksi yang paling mendalam bagi anak-

anak ketika orabg tuanya berpisah. Anak akan menjadi 

sangat bingung ketika hubungan orang tuanya tidak 

berjalan baik terutama jika mereka terus menerus 

menyakitu, entah secara fisik maupun verbal. 

6) Rasa marah 
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Anak biasanya menunjukkan kemarahan mereka pada 

orang tua yang ditinggal bersama mereka karena mereka 

merasa aman melampiaskan frustasi mereka pada orang tua 

yang tidak meninggalkan mereka.Anak biasanya 

menyalahkan orang tuanya kareana telah menimbulkan 

ketakutan bagiya yang disebabkan oleh banyaknya 

perubahan setelah perceraian. 

 

Sementara menurut H. Rahayuningsih (2013) Reaksi 

Emosional anak terhadap perceraian orang tuanya, yaitu: 

1) Penolakan 

Biasanya diluangkan melalui cerita tentang rencana masa 

depan bersama. 

2) Ditinggalkan  

Ketika orang tua berpisah anak khawatir siapa yang akan 

mengurus mereka. Mereka takut akan dibuang Dan 

ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya. 

3) Kemarahan dan permusuhan 

Anak-anak bisa mengekspresikan kemarahannya kepada 

teman-teman, orang tua Dan anggota keluarga yang 

lainnya. Permusuhan terjadi bila anak menganggap orang 

tuanya bersalah atas apa yang terjadi. 

4) Depresi 
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Tanda depresi bisa berupa lesu, gangguan makan, tidur Dan 

cedera secara fisik (biasanya dialami remaja). 

5) Ketidakdewasaan 

Perkembangan mental anak mungkin akan mundur ke 

tahapan dimana mereka benar-benar merasakan dicintai 

oleh orang tua yang mereka anggap telah merampas 

kebahagiaan masa kecilnya. 

6) Menyalahkan diri sendiri, anak-anak sering merasa 

bertanggung jawab atas perpisahan orang tuanya. mereka 

akan mencoba membujuk agar orang tuanya kembali rujuk 

dengan berjanji akan berperilaku yang lebih baik.
43

 

 

e. Cara mengatasi dampak negatif pada psikologis anak korban 

perceraian 

Salah satu cara efektif untuk mengatasi stress dan berbagai 

gangguan perilaku yang menyertainya adalah dengan mendorong anak 

melakukan pemaafan terhadap pihak yang menyebabkan transgresi. 

C.R Snyder menemukakan definisi pemaafan (forgiveness) 

sebagai penyusunan transgresi yang dialami, dimana individu 

dihadapkan pada transgressor, transgresi, dan sekuel dari transgresi, 

sehingga terjadi transformasi terhadap efek negatif menjadi netral atau 

positif. Sumber transgresi, atau objek dari pemaafan bisa diri sendiri, 

                                                             
43 Digilib.uinsgd.ac.id>5_bab2PDF Tanggal 13 juni 2019,  10:11 
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orang lain atau situasi dimana pandangan seseorang berada pada 

kendali seseorang atau sesuatu (mialnya: penyakit, ‘takdir’atau 

bencana alam). Dengan demikian pemaafan merupakan suatu metode 

respon dan copying terhadap transgresi dimana seseorang mengubah 

pengaruh negatif dan memecahkan disonansi serta distress yang 

menyertai beberapa kejadian kehidupan negatif. 

Dengan lebih terperinci Enright et. al. melihat pemaafan 

sebagai suatu bentuk kesiapan melepaskan hak yang dimiliki 

seseorang untuk meremehkan, menyalahkan, dan membalas dendam 

terhadap pelaku yang telah bertindak tidak benar terhadapnya, dan di 

waktu yang bersamaan mengembangkan kasih sayang, kemurahan 

hati, bahkan cinta kepadanya. 

Pada kasus perceraian  pada umumnya memanga anak 

menyalahkan orang tua terhadap rasa sakit akibat perceraian. Namun 

pada kasus tertentu, anak juga menyalahkan diri sendiri dan bahkan 

menganggap dirinya sebagai bagian penyebab perceraian. Dalam hal 

ini, anak tidak hanya perlu melakukan pemaafan pada kedua orang 

tuanya, namun yang jauh lebih penting adalah memaafkan dirinya. 

Meski dengan pemberian maaf anak tetap tidak dapat merubah 

peristiwa yang sudah terjadi, ia bisa merubah persepsi, emosi, asosiasi 

mental, dan pemahaman akan makna dari peristiwa yang telah 

dialaminya. Pemaafan (forgiveness) dapat terjadi salah satu cara untuk 

memfasilitasi penyembuhan luka dalam diri seseorang dan 
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antarpribadi yang bermusuhan dan menyakiti. Senada dengan Snyder, 

juga mengungkapkan jika korban transgresi bisa member maaf, ia 

melakukan penggantian emosi negatif (seperti marah atau takut) dari 

transgresi yang telah dipersepsi individu atau keengganan untuk 

memaafkan (unforgiveness). Ke arah emosi positif (seperti empati, 

simpati, belas kasih, cinta). 

Frederic Luskin, Ph.D., mengemukakan Sembilan langkah 

yang harus dibangun pada diri anak agar dapat mengembangkan 

pemaafan, yaitu: 

1) Mengetahui secara pasti perasaannya tentang apa yang 

terjadi (dalam hai ini perceraian orang tua) dan dapat 

mengungkapkan bahwa situasi tersebut tidak mengenakkan, 

bahkan menyakitkan. Anak juga harus bisa menceritakan 

pengalamannya tersebut kepada orang yang dapat 

dipercaya. 

2) Membuat komitmen pada diri sendiri untuk mengerjakan 

apa yang harus  dikerjakanagar dapat merasa semakin baik. 

pemaafan sebenarnya lebih mengarah pada diri anak sendiri, 

bukan pada orang lain. 

3) Pemaafan tidak harus berarti rekonsiliasi dengan pihak lain 

yang menyakiti anak. Tujuan akhir yang ingin dicapai 

adalah menemukan rasa damai. 
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4) Dapatkan perspektif yang benar tentang yang terjadi. 

Berikan kesadaran pada anak bahwa distress utama yang 

dirasakan berasal dari rasa sakit, pemikiran dan gangguan 

fisik yang diderita sekarang. Buka sesuatu yang menyerang 

atau menyakitinya dua menit atau sepuluh tahun yang lalu. 

Pemaafan dikembangkan untuk membantu rasa sakit 

tersebut. 

5) Pada saat anak merasakan gangguan, lakukan teknik 

pengelolaan stress sederhana, untuk menenangkan respon 

fight or flight (melawan atau melarikan diri) dari tubuh 

anak. 

6) Anak harus berhenti mengharapkan sesuatu dari orang lain, 

atau dari hidupnya, yang memang orang lain tidak memilih 

untuk memberikan pada mereka. harapan agar orang tua 

tidak bercerai, padahal itu merupakan pilihan yang telah 

dilakukan orang tua, hanyalah akan menambah rasa sakit 

pada anak. Harus diingatkan pada diri anak sendiri bahwa 

mereka tetap dapat berharap memperoleh kesehatan, cinta 

dan kedamaian, serta bekerja keras untuk mendapatkannya. 

7) Gunakan energi yang dipunyai anak untuk mencari jalan 

lain guna mencapai tujuan positifnya, dari pada menikmati 

pengalaman yang telah menyakitinya atau memutar kembali 

rasa sakit yang ada. 



50 
 

 

8) Hidup yang lebih hidup adalah “revenge” yang baik. 

daripada terfokus pada perasaan yang terluka dan secara 

tidak langsung mengakui serta membiarkan orang yang 

menyebabkan rasa sakit menguasainya, lebih baik belajar 

untuk mencari cinta, keindahan dan kebaikan di sekiarnya. 

Pemaafan berkaitan dengan kekuatan diri pribadi seseorang. 

9) Rubah cerita menyedihkan dengan mengingatkannya 

tentang pilihan berani untuk memaafkan.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 44http://.journal.walisongo.ac.id/index.php/psikohumaniora/article/download/963/925. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistis dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahas a, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Holistis dijelaskan 

dengan hubungan antar keseluruhan bagian-bagian yang ada sebagai kesatuan 

yang berhubungan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti secara langsung 

berinteraksi dengan orang tua dari anak korban perceraian, anak korban 

perceraian Dan beberapa tokoh masyarakat untuk mendapatkan data terkait 

pendidikan anak korban perceraian. 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial seperti individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.  Sehingga subjek 

penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah masyarakat di 

Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Untuk memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena  peran 

keluarga dalam pendidikan anak korban perceraian, dibutuhkan keterlibatan 

langsung peneliti terhadap objek yang ada dilapangan, oleh karena itu 

instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument 

(Human Instrumen). Hai ini dikarenakan ciri khas penelitian kualitatif adalah 

pengamat berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
1
 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian 

kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci, sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrument 

lain sebagai penunjang. 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai aktor sekaligus pengumpul 

data.Peranan peneliti disini sebagai penggali data dilapangan dengan 

melakukan pengamatan, yaitu peneliti melakukan interaksi sosial dengan 

subyek dalam waktu yang lama dan selama itu data dalam bentuk catatan 

lapangan yang dikumpulkan menjadi satu. 

 Disini peneliti mengamati permasalahan peran keluarga dalam 

pendidikan anak korban perceraian.  

 

                                                             
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 6-

11. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 

Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut dilatar belakangi oleh pertimbangan 

dasar kesesuaian topik penelitian, biaya, dan waktu penelitian. Jika dilihat 

pada Desa tersebut, menunjukkan bahwa banyak terjadi perceraian di Desa 

tersebut. 

 

D. Sumber Data 

Jenis data dibedakan menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer di 

Desa Sendang Kecamatan Ngrayun adalah ucapan dan perilaku warga Desa 

yang berkaitan dengan peran keluarga dalam pendidikan anak korban 

perceraian. 

Data sekunder yang berkaitan dengan data ini diambil dari dokumen 

atau data yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen lokasi Desa, 

jumlah warga, dan data yang berkaitan dengan profil umum Desa, serta foto 

yang berkaitan dengan peran keluarga dalam pendidikan anak korban 

perceraian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

(participant observasi) dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumen (document review). 

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Kepala Desa 

 Untuk memperoleh informasi tentang  sejarah Desa, lokasi Desa, jumlah 

warga, profil umum Desa. 
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2. Ketua RT 

 Untuk memperoleh izin keluarga yang bersangkutan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab, bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar belakang, dimana 

fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang tertulis oleh atau tentang 

subyek). Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, diantaranya wawancara 

kepada anak korban cerai. 

a. Tahun berapa orang tua anda bercerai? 

b. Pada saat usia berapa anda, ketika orang tua anda bercerai? 

c. Anda ikut siapa setelah orang tua bercerai? 

d. Bagaimana reaksi anda ketika orang tua anda bercerai? 

e. Bagaimana upaya orang tua anda menyembuhkan luka anda? 

f. Bagaimana dengan tanggung jawab pendidikan ? 

Wawancara kepada orang tua yang bercerai. 
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a. Tahun berapa anda bercerai? 

b. Mengapa anda bercerai? 

c. Apakah anda punya anak usia sekolah saat anda cerai? 

d. Pada saat usia berapa anak anda, ketika anda bercerai? 

e. Anak anda ikut siapa setelah anda bercerai? 

f. Bagaimana reaksi anak anda ketika anda bercerai? 

g. Bagaimana upaya anda menyembuhkan anak anda? 

h. Bagaimana dengan tanggungjawab pendidikan anak anda? 

2. Observasi  

Observasi adalah teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah 

laku pada suatu sikap tertentu, sedangkan observasi ada dua jenis yaitu 

observasi partisipatif dan non partisipatif. Observasi partisipatif adalah 

observasi yang dilakukan dengan menempatkan observer sebagai sebagian 

dari kegiatan dimana observasi itu dilakukan. Sedangkan observasi non-

partisipatif adalah observasi yang dilakukan dengan cara observer murni 

sebagai pengamat, artinya observer tidak termasuk dari kegiatan itu. 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.Pengamatan 

dan pencatatan dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki disebut dengan observasi langsung. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada berlangsungnya 
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suatu peristiwa yang akan diselidiki.
2
 Pada waktu dilapangan membuat 

catatan setelah pulang kerumah atau tempat tinggal barulah menyusun 

catatan lapangan.
3
 

Untuk mengetahui informasi tentang lapangan peneliti melakukan 

pengamatan dengan berusaha mengumpulkan data mengenai peran 

keluarga dalam pendidikan anak korban perceraian serta pengaruh 

perceraian bagi anak. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insan, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Karena 

sebenarnya sejumlah besar fakta dan data-data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi.
4
 Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan 

data profil Desa Sendang Kecamatan Ngrayun serta Jumlah perceraian di 

Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data ini merupakan proses penyusunan data yang berupa hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi serta bahan-bahan lain yang dikumpulan 

oleh peneliti untuk ditemukan sebuah pola atau model yang nantinya akan 

dilaporkan secara sistemik. 

                                                             
 2 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang: Rinneka Cipta, 1996), 161. 
 3Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 154. 
 4M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), 121. 
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Aktivitas dalam analisis data ini akan menggunakan model Miles dan 

Hubberman, yaitu meliputi reduksi data (Data Reduction), penyajian data 

(Data Display) dan penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing), dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencari bila perlu.
5
 

Dalam konteks ini, data yang peneliti peroleh semisal mencari data 

sebanyak-banyaknya mengenai profil Desa, keluarga yang bercerai, 

pengaruh perceraian terhadap anak, akan penulis reduksi untuk 

mendapatkan informasi yang jelas dan ringkas berdasarkan Place, actors, 

and activity. Dalam penelitian ini, setelah data yang berkaitan terkumpul 

seluruhnya, maka untuk memudahkan menganalisisnya, data-data yang 

masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan agar lebih sederhana. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data adalah penyajian dalam bentuk uraian singkat, 

bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Hubberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan  teks yang bersifat naratif. 

                                                             
 5 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 338. 
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Dengan mendisplay data, maka akan mudah memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasar yang dipahami 

tersebut.
6
Pada penelitian ini, setelah seluruh data yang dibutuhkan 

terkumpul dan telah direduksi, maka data tersebut disusun secara sistematis 

agar lebih mudah dipahami, penyajian data ini meliputi peran keluarga 

dalam pendidikan anak korban perceraian. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conculusion Drawing) 

 Analisis data adalah menarik kesimpulan dari verifikasi.Analisis 

data yang mengenai Pendidikan birrul walidain anak yang ditinggal cerai 

orang tuanya yang dilakukan selama pengumpulan data tersebut, digunakan 

untuk menarik kesimpulan yang dapat menemukan pola tentang peristiwa 

yang terjadi yang sesuai fokus pembahasan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahapa awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisiten saat penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 

                                                             
 6Ibid., 341. 
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dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada dilapangan. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (Validasi) dan keandalan (Reabilitas).
7
Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsure 

unsure dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci dan berkesinambungan. 

2. Teknik triangulasi 

 Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data. Triangulasi dengan sumber yaitu 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan 

informan lainnya. 

                                                             
 7

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
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c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik triangulasi ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data.Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi 

kemencengan dalam pengumpulan data.Cara lainnya ialah membandingkan 

hasil pekerjaan seorang analisis lainnya. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap akhir dari penelitian yaitu penulisan laporan. Tahapan-

tahapan penelitian tersebut adalah, a) tahap pra-lapangan yang meliputi 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan kelengkapan penelitian, dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian, b) tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan serta 

sambil mengumpulkan data, c) tahap analisis data, yang meliputi analisis 

selama dan setelah pengumpulan data, d) tahap penulisan hasil laporan 

penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Ngrayun ialah termasuk salah satu kecamatan dari dua 

puluh satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo sebelah 

selatan. Wilayah Kecamatan Ngrayun sebagian besar Adalah daerah 

pegunungan terletak pada 8
o
1’39”S dan 111

o
28’1” serta ketinggian kurang 

lebih 700 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 184,76 

km
2
, jarak Kantor Kecamatan Ngrayun dengan Ibukota Kabupaten 

Ponorogo Adalah 30 Km.  

Batas wilayah Kecamatan Ngrayun 

a. Sebelah Utara, Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Sambit. 

b. Sebelah Timur, Kecamatan Sambit dan Kecamatan Pule Kabupaten 

Trenggalek, 

c. Sebelah Selatan,  Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek 

d. Sebelah Barat, Kecamatan Slahung dan Kecamatan Gemaharjo 

Kabupaten Pacitan. 

Kecamatan Ngrayun memiliki memiliki  11 Desa, 40 Dusun, 147 

RW Dan 453 RT. Desa-desa di Kecamatan Ngrayun yaitu Baosan Kidul, 

Baosan Lor, Binade, Cepoko, Gedangan, Mrayan, Ngrayun, Selur, 

Sendang, Temon, Wonodadi.  
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2. Sejarah Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

Setiap desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang 

tertentu yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari 

daerah tersebut. Sejarah desa seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng 

yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut hingga sulit 

dibuktikan secara fakta. Tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan 

berdasarkan mitos tempat tertentu yang dianggap keramat. Desa Sendang 

juga memiliki kisah yang melatarbelakangi berdirinya desa tersebut. Cerita 

tersebut penulis tulis dalam sebuah narasi sebagai berikut. 

Alkisah ketika kemarau panjang terjadi, seorang warga didatangi 

tamu tak dikenal. Konon tamu tersebut sudah tua dan berkaki tiga. Ia 

bertamu sekedar meminta minum kepada seorang warga. Namun 

sayangnya, disebabkan oleh kemarau berkepanjangan yang melanda 

daerah tersebut, tidak ada air minum yang bisa disuguhkan oleh warga 

kepada tamu tersebut. Orang tua tersebut pun pamit pulang. Namun tak 

jauh dari rumah warga yang didatangi tadi, orang tua itu menancapkan 

tongkatnya ke tanah. Ketika diangkat, keluarlah sumber mata air jernih 

yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga sekitarnya. 

Masyarakat sekitar menyebut kali (sumber mata air) ini dengan kata 

‘sendang’. Hingga kini, dukuh atau daerah tersebut disebut oleh orang-

orang dengan sebutan Dukuh Sendang.
1
 

                                                             
 1 Hasil Dokumentasi, 26 Februari 2019   
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Awalnya, daerah ini hanyalah dukuh yang dihuni oleh beberapa 

kepala keluarga. Secara administratif, Dukuh Sendang masuk dalam 

Kelurahan Wonodadi. Pada tahun 1917, terjadi pemekaran daerah yang 

mengakibatkan Kelurahan Wonodadi pecah menjadi dua desa, yakni Desa 

Wonodadi dan Desa Sendang. Desa Sendang terletak di sebelah selatan 

Kabupaten Ponorogo dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Bungkal, sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Desa Sendang terdiri dari dua 

dukuh yaitu Dukuh Krajan dan Dukuh Pucung. Adapun para pejabat 

(Lurah atau Kepala Desa) semenjak berdirinya Desa Sendang adalah 

sebagai berikut:  

3. Struktur Pemerintahan  

 

Gambar 3. 1. 

Kepala Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

NO NAMA MASA JABATAN 

1 ROMO KARMO 1907-1913 

2 JOYONTIKO 1913-1943 

3 S.SUSANTO 1943-1991 

4 SARMANTO 1991-1999 

5 SUKIRMAN 1999-2013 

6 JONO 2013-Sekarang 
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Gambar 3.2.  

Struktur Organisasi Staf Desa 

 

NO NAMA JABATAN 

1 Kepala Desa Jono 

2 Seksi Kepala Pemerintahan Martono 

3 Kepala Seksi Kesejahteraan Imam Masykur 

4 Kepala Seksi Pelayanan Karni 

5 Kepala Urusan Tata Usaha 

Umum 

Surono 

6 Kepala Urusan Keuangan Suyatno 

7 Kepala Urusan Perencanaan Yuyut Mardianto 

8 Kepala Staf Seksi Surono, Sarmin 

9 Staf Kepala Seksi Sunardi, Sulaiman 

10 Staf Kepala Seksi Jamin, Sukarman 

11 Staf Kepala Urusan Sarmanto, Agus 

12 Staf Kepala Urusan Sri Wahyuni, Lamuji 

13 Staf Kepala Urusan  Hartono 

 

4. Demografi 

 Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016, 

jumlah penduduk Desa Sendang adalah terdiri dari 1.022 KK, dengan 

jumlah total 3.679 jiwa, dengan rincian 1.874 laki-laki dan 1.080 

perempuan.
2
 

B. Data Khusus 

1. Latar belakang Perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

Latar belakang ialah dasar atau titik tolak. Dalam pernikahan, 

perceraian seringkali dianggap sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan 

                                                             
 2 Data Laporan Tahunan  Kantor Desa Sendang, 23 Februari 2019   
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masalah. Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun ini, perceraian mengalami 

peningkatan di lima tahun terakhir ini, mulai tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2019. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jono, selaku 

Kepala Desa Sendang. Beliau mengungkapkan: 

“Sejak tahun 2015, angka perceraian semakin meningkat dari tahun 

ke tahun. Ini sangat memprihatinkan, melihat kondisi seperti ini 

mbak. Semoga angka ini menurun di tahun berikutnya tidak seperti 

di lima tahun terakhir ini.”
3
 

 

Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi mengenai data 

jumlah perceraian di Kantor Desa Sendang, peneliti menemukan data 

perceraian  2015 berjumlah tahun 5 pasangan yang bercerai, tahun 2016 

berjumlah 8 (delapan) pasangan yang bercerai, tahun 2017 berjumlah 10 

(sepuluh) pasangan bercerai, 2018 berjumlah 12 (dua belas) pasangan 

yang bercerai, tahun 2019 dari bulan Januari sampai Februari berjumlah 9 

(Sembilan) pasangan yang bercerai.  

Jadi dapat dipahami bahwa di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

perceraian meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai 2019.  

Perceraian yang terjadi ini sehingga mengalami peningkatan 

tentunya terdapat  alasan-alasan atau faktor-faktor yang mengakibatkan 

pasangan memutuskan untuk bercerai. Perceraian seringkali di anggap 

menjadi solusi akhir dalam masalah rumah tangga karena sudah merasa 

jalan yang harus mereka tempuh sudah buntu selain bercerai. Pasangan 

                                                             

 3 Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/28-II/2019dalam Lampiran Hasil 

Penelitian 
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yang bercerai yang mengeluhkan merasa bertahun-tahun terjebak dalam 

pernikahan yang tidak membahagiakan.  

hal ini katakana oleh Bapak Suyanto, beliau mengungkapkan: 

“perceraian sering kali menjadi solusi akhir dalam pernikahan, 

karena sudah bingung mau bagaimana lagi untuk menyelesaikan 

masalah dalam rumah tangganya.”
4
 

  

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulan bahwa 

perceraian banyak  terjadi karena banyaknya pasangan yang berfikiran 

bahwa perceraian adalah solusi akhir dari permasalahan rumah tangga 

yang seringkali tidak bisa diselesaikan dengan jalan lain. 

Adapun pasangan yang selama bertahun-tahun menikah, setiap hari 

tak henti bertengkar terus menerus akan segala hal. istri yang merasa susah 

payah mengurus keluarga, tidak memikirkan diri sendiri namun merasa 

senantiasa tidak diacuhkan, dan tidak dicintai suaminya. Seperti yang 

dialami oleh Ibu Sariyem, beliau mengungkapkan: 

”Semenjak anak saya menempuh pendidikan SD, saya sering  

buruh di Luar Negeri mbak jadi TKW, untuk biaya sekolah anak 

saya mbak, untuk membantu perekonomian rumah tangga saja 

juga. Sedangkan mantan suami saya itu ya bekerja mengurus 

ladang sendiri. Dia tidak mau saya suruh kerja buruh
5
, katanya ini 

saja sudah cukup kalau kita bersyukur, nggak usah kerja jauh-jauh. 

Sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Ketika saya kerja saya 

kirimi uang suami saya dirumah, dianya malah selingkuh dengan 

wanita lain. Dan sejak saat itu kami terus berselisih.”
6
 

 

                                                             

 4 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/28-II/2019dalam Lampiran Hasil 

Penelitian 
 5 Buruh artinya manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan 

balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau 

majikan. 
 6 Lihat Transkip Wawancara nomor: 12/W/3-III/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Hal ini diperkuat oleh Ibu Reni tetangga sekaligus teman dekat Ibu 

Sariyem, beliau juga mengungkapkan: 

 

“Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri mbak, suaminya 

Sariyem itu dulu selingkuh dengan wanita lain, la ngalor 

ngidul
7
boncengan kok mbak.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

perlu adanya saling menghargai keputusan dan saling mendukung usaha 

pasangan untuk mencari jalan penghidupan dan juga saling mencintai, agar 

tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga sehingga perselingkuhan dan 

perselisihan yang terus menerus sehingga sukar untuk pasangan hidup 

rukun kembali, menjadi penyebab hancurnya rumah tangga. Perceraian 

tersebut terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah 

satu pihak. 

Adapun suami yang merasa dia sudah merasa bekerja keras 

mencari nafkah, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, berbakti dan 

fokus untuk keluarga tapi tetap tidak dihargai oleh pasangannya. Hal ini 

seperti yang  dialami oleh Pak Bejo, beliau mengungkapkan: 

”Sebelum kami bercerai, Saya sering dipaido
8
 sering cek-cok

9
 juga 

mbak. Salah satu masalah yaitu saya dirumah itu punya peliharaan 

seperti kambing. cari makanannya lumayan menguras tenaga, jadi 

kegiatan sehari-hari saya banyak menghabiskan waktu buat cari 

rumput, belum lagi keladang buat mengurus tanaman yang lain. 

Tapi istri seringkali setiap saya sampai rumah mengeluhkan 

masalah keuangan keluarga. Padahal saya pelihara hewan-hewan 

ini buat kehidupan kami mbak, biasanya dijual buat kebutuhan 

yang mendesak, juga seperti biaya sekolah anak. Saya tidak tahan 

                                                             
 7 Ngalor berarti Utara, Ngidul berarti Selatan. 
 8 Dipaido artinya dimarahi 
 9 Cek-cok arinya adu mulut 
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dengan istri yang selalu mengeluh dan tidak menghargai usaha 

saya.”
10

 

  

 

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam rumah tangga haruslah adanya saling menghargai, 

memahami, bersyukur dengan usaha yang dilakukan pasangan, tidak 

mengeluh dengan hasil yang didapatkan. Dalam masalah ini rumah tangga 

mereka tidak bisa dipertahankan karena masalah ekonomi yang mereka 

hadapi yang menimbulkan keretakan pada rumah tangga mereka.  

Adapun istri yang sudah bekerja keras membantu mencari nafkah, 

namun ketika istri sudah mendapatkan uang jutru suami tidak bijak dalam 

mengelolanya. Seperti yang dialami oleh Ibu Wiwik, beliau 

mengungkapkan: 

“tiga tahun saya bekerja di Surabaya mbak semenjak anak saya 

masuk SMP, namun sia-sia uang yang saya hasilkan, Sayangnya 

suami yang dirumah kurang bisa mengelola uang dengan baik. dia 

sering judi, mabuk-mabukan padahal dulunya dia tidak begitu. 

Saya sudah memaafkan berkali-kali. Namun suami saya tetap 

mengulangi lagi, ya memang waktu dia mengulangi lagi saya tidak 

tahu tapi berhubung saya dengar dari tetangga saya, lalu saya 

menanyainya dia tidak bisa berkelak lagi. Dan saya sudah 

memutuskan untuk menggugat cerai suami saya.”
11

 

 

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

perlu adanya saling mengelola dalam masalah ekonomi dan saling 

menjaga moral agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. hancurnya 

                                                             
 10 Lihat Transkip Wawancara nomor: 17/W/30-VI/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
 11 Lihat Transkip Wawancara nomor: 13/W/4-III/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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rumah tangga juga bisa disebabkan karena suami yang berubah menjadi 

penjudi dan juga pemabuk. 

Ada seorang istri yang dimana dirumah juga suami malas untuk 

bekerja lalu diam-diam suami meninggalkan istrinya selama lebih dari dua 

tahun dan tidak menafkahi. Hal ini dialami oleh ibu Siti, beliau 

mengungkapkan: 

”Sudah lebih dari dua tahun saya ditinggalkan suami saya mbak, 

suami seharusnya menafkahi istri, tapi dirumah memang malas 

bekerja.  Tau-tau dia pergi selama dua tahun lebih, dan tidak 

menafkahi saya, ya saya piker-pikir buat apa saya tetap 

mempertahankan pernikahan saya. Dia juga tidak peduli dengan 

saya, keadaan saya. Tanpa mengasih kabar.”
12

 
  

Berdasarkan  hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pasangan dalam rumah tangga harus mengerti bagaimana perannya 

dilingkungan keluarga, tentang hak-hak anak dan juga hak pasangan. 

Dalam masalah tersebut, rumah tangga tidak bisa dipertahankan karena 

suami enggan menafkahi dan bahkan meninggalkan istri tanpa kabar yang 

berlangsung lebih dari dua tahun.  

Adapun istri yang seringkali mengalami merasa sengsara akibat 

kekerasan dari seorang suami, karena sering memukul istri saat ada 

perkara akibat kesalahfahaman. Seperti yang dialami oleh Ibu Soinem, 

beliau mengungkapkan: 

“Awal menikah dengan tahun berikutnya berbeda mbak sikap 

suami saya, ternyata suami saya begitu keras, saat dia salah paham 

dengan yang saya lakukan saya sering kali menampar bahkan 

                                                             
 12 Lihat Transkip Wawancara nomor: 14/W/4-III/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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memukul. Lama-lama saya tidak kuat dengan perlakuan suami 

saya, jadi saya memutuskan untuk menguggat cerai suami saya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hidup berumah tangga haruslah saling menyayangi satu sama lain, tidak 

menyelesaikan masalah dengan kekerasan, seorang suami haruslah 

memperlakukan istri dengan lembut. Perceraian disebabkan karena salah 

satu pihak menganiaya pihak lain. 

Adapun suami yang digugat cerai oleh istri akibat cacat fisik.  

Seperti yang dialami oleh Bapak Erik, beliau mengungkapkan: 

“Semenjak saya kecelakaan, kaki saya patah tidak mampu lagi 

untuk mencari nafkah untuk istri karena saya belum punya anak. 

Jadi istri ingin kami bercerai, karena saya menyadari saya tidak 

mampu membiayai biaya hidup kami, jadi kami memutuskan untuk 

bercerai, dan saya sekarang tinggal bersama orang tua saya.”
13

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

salah satu pihak tidak cacat fisik sehingga tidak bisa menjalankan 

tanggung jawabnya juga bisa dijadikan alasan untuk bercerai.  

Namun ada juga yang hubungan dalam kehidupan rumah 

tangganya harmonis, dan saling menghargai satu sama lain, tetapi salah 

satu pihak meninggal dunia, seperti yang dialami oleh Ibu Dwi, beliau 

mengungkapkan: 

”Suami saya meninggal dunia mbak, semasa hidupnya dia tidak 

pernah memarahi saya, dia tidak pernah menduakan saya, dia 

selalu menghargai saya. Dia tidak rela kalau saya sampai bekerja 

                                                             
 13 Lihat Transkip Wawancara nomor: 05/W/28-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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terlalu keras, apalagi sampai kerja keluar kota, dia tidak akan 

mengizinkan”.
14

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terputusnya hubungan suami istri juga disebabkan karena kematian salah 

satu pihak baik suami atau istri.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi perceraian di Desa Sendang 

Kecamatan Ngrayun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, 

meningkatnya jumlah angka perceraian disebabkan karena ketidak 

harmonisan dalam rumah tangga seperti adanya pihak ketiga, masalah 

ekonomi, salah satu pihak menjadi pemabuk dan penjudi, salah satu pihak 

melakukan kekerasan atau kekejaman, perselisihan dan kematian salah 

satu pihak.  

Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, 

isteri, anak-anak dan keturunan mereka, dan mencakup pula saudara 

kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu). Keluarga ini 

sangat berarti bagi pendidikan anak. Saat orang tua bercerai tentunya tidak 

lagi bersama dalam satu rumah, hal ini membuat anak bingung harus ikut 

siapa, karena mereka tidak mau memilih kebanyakan tetap menginginkan 

orang tua mereka kembali lagi, namun keadaan berkata lain, perkara yang 

dihadapi tua tidak mudah untuk diselesaikan begitu saja. Seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Katirah:  

“Anak-anak biasanya mengalami kebingungan saat ditinggal cerai orang 

tua, apalagi jika harus ikut salah satu orang tua, entah ikut ayah atau ibu, 
tapi ada juga yang tidak ikut ayah dan ibu mereka. karena mereka ikut 

anggota keluarga yang lain seperti kakek, nenek, paman dan bibi, 

                                                             
 14 Lihat Transkip Wawancara nomor: 18/W/30-VI/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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saudara sekandung mereka yang sudah berumah tangga. orang tua 

masih tetap bertanggung jawab atas pendidikan mereka, meski mereka 

bercerai, namun ada juga yang tidak ikut membiayai setelah bercerai ”
15

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah 

orang tua bercerai tidak hanya ikut ayah atau ibu mereka, tetapi mereka 

ada yang ikut nenek kakek mereka, paman dan bibi mereka, dan juga 

saudara sekandung mereka yang sudah berumah tangga. 

Adapun masalah biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab 

orang tua seperti anak yang ikut dengan salah satu anggota keluarga 

tersebut. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara suami 

dan istri. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Jarti, beliau mengungkapkan: 

“Masalah biaya pendidikan anak, bagi saya adalah tanggungjawab 

bersama. Perceraian bukan alasan untuk melepaskan 

tanggungjawab. Karena pendidikan sangat penting bagi masa 

depan anak-anak. Jadi sebisa mungkin akan kami usahakan. Biar 

anak kami bisa sekolah seperti teman-temannya.”
16

 

  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua. karena perceraian 

bukan alasan untuk untuk melepaskan tanggungjawab terhadap anak. 

Adapun anak yang ikut dengan ibunya setelah ayah dan ibunya 

bercerai, tetapi ayah tetap ikut membiayai pendidikan anaknya, seperti 

yang di alami oleh Reni, dia mengungkapkan: 

“Meski saya ikut dengan ibu saya, tetapi kalau biaya sekolah saya, 

ayah sayapun ikut membiayai. Mereka sadar akan pendidikan 

pentingnya pendidikan saya. Saya sangat bersyukur meski mereka 

bercerai tapi silaturahmi tetap berjalan.”
17
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 Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/W/28-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
 16 Lihat Transkip Wawancara nomor: 25/W/28-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ayah tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, meskipun 

anak setelah bercerai ikut ibunya.  

Adapun anak yang ikut dengan ayahnya, dan biaya tetap 

ditanggung oleh ibu dan ayah. Seperti yang di alami oleh Lina, dia 

mengungkapkan: 

“Ayah ibu memang sudah cerai, tetapi soal biaya ibu saya selalu 

mengirimi uang untuk keperluan saya mbak, dia sekarang di Luar 

Negeri. Dia sering maket baju juga untuk dikirim ke saya.” 
18

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak yang ikut ayahnya ibu tetap bertanggungjawab atas biaya anaknya. 

Adapun anak yang diasuh oleh ibunya, tetapi soal pendidikan 

ditanggung oleh ibu. Seperti yang dialami oleh ibu Kristina, beliau 

mengungkapkan: 

“tanggung jawab sepenuhnya saya yang menanggung mbak. 

Mantan suami tidak ikut membiayai hidup maupun pendidikan 

anak kami.”
19

 

 

Namun ada juga anak yang pendidikan hanya ibunya yang 

menanggung karena ayah mereka telah meninggal, seperti yang di alami 

oleh Ibu Martin, beliau menungkapkan: 

“Waktu almarhum suami saya meninggal kami sudah punya anak 

mbak, dia sudah sekolah. Jadi otomatis saya membiayai anak saya 

tanpa suami setelah almarhum meninggal. Saya tidak kerja keluar 

kota, karena saya mengelola toko saya.”
20
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 Lihat Transkip Wawancara nomor: 30/W/06-III/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
 19 Lihat Transkip Wawancara nomor 10/W/28-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak yang ditinggal meninggal. Otomatis semua tanggungjawab anak 

menjadi tanggung Ibu.  

2. Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Korban 

Perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 

Dalam hal ini perceraian orang tua juga berimbas terhadap anaknya. 

Di Desa Sendang ini anak yang ditinggal cerai mengalami dampak 

akibat perceraian orang tua, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anwar, 

beliau mengungkapkan: 

“kalau cerai itu saya masih mikir beribu kali mbak. orang tua yang 

cerai, la dampaknya bukan cuma orang tua yang merasakan tetapi 

juga anak-anak, nanti sekolahnya gimana sedangkan mereka masih 

butuh sosok orang tua, terlebih saya sebagai ayahnya. Ya namanya 

berumah tangga wajar punya masalah itu mbak, Jadi kalau 

masalah-masalah dengan istri saya berusaha mencari jalan keluar, 

dan jangan sampai kita bercerai saat kami diuji dengan masalah-

masalah. Seperti itu kalau pemikiran saya mbak.”
21

 
 

Bu Erma, istri Bapak Anwar juga menambahkan: 

 

“Meskipun masalah yang kami hadapi mengancam keretakan 

rumah tangga, kami tetap bersikukuh mempertahankan pernikahan 

kami. Berusaha cari jalan keluar yang lebih bijak, kasihan masa 

depan anak-anak kami nanti kalau kami sampai bercerai” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dampak akibat perceraian orang tua tidak hanya berdampak pada orang tua 

tapi anak-anak juga terkena imbasnya. 
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Dampak tersebut bisa berupa dampak negatif pada emosional anak. 

Hal ini diungapkan oleh ibu Hariani selaku warga Desa Sendang, beliau 

mengungkapkan: 

“anak yang ditinggal cerai berdasarkan yang saya tahu itu sikapnya 

dilingkungan itu berbeda pada saat mereka ditinggal cerai orang 

tuanya, perilaku, mentalnya. Perasaannya pun mengalami 

perubahan. Intinya ada dampak pada emosional.” 

  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak korban cerai oleh orang dampak pada emosionalnya bermacam-

macam.  

Dampak yang terjadi pada anak bermacam-macam ada yang kaget, 

dan mengalami kesedihan, bingung, merasa kehilangan. sejak dia tahu 

orang bahwa orang tuanya bercerai. hal ini dialami oleh Novi, dia 

mengungkapkan:  

 “Tidak percaya kaget, bingung tiba-tiba surat pengadilan datang 

tak terduga. Aku berfikir secepat itu kah perpisahan diantara 

mereka, orang tua yang kami sayangi dan cintai sudah tidak bisa 

bersama-sama lagi. rasanya sedih, bingung, dan merasa kehilangan 

keluarga yang lengkap mbak.”
22

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak mengalami dampak atau pengaruh akibat dari perceraian orang tua 

seperti sedih,  bingung, dan tentunya merasa kehilangan. 

Adapun anak yang ditinggal cerai orang tuanya, dia belum bisa 

menerima kenyataan, tidak bersemangat dan juga mudah tersinggung, 
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emosi tidak terkontrol baik kepada teman maupun orang tua. Seperti yang 

dialami oleh Fendy, dia mengungkapkan: 

”Saya merasa tidak percaya, kenapa orang tua saya harus berpisah 

saat itu saya benar-benar marah, tidak bersemangat. kalau sampai 

ada teman-teman saya yang sedikit saja menyinggung masalah 

keluarga, jangankan keluarga bicara biasa saja saya sudah mikir 

negatif. Apalagi ke orang tua saya, sering saya marah ke orang tua 

saya, saya menganggap mereka sudah menghancurkan masa depan 

saya dan berfikir mereka egois.”
23

 

 

Ibu Leni selaku ibunnya Fendy juga menambahkan, beliau 

mengungkapkan: 

“Fendy memang anaknya keras mbak emosian, di nasehatin itu 

sulit, terlebih waktu itu pas dia tahu kalau kami bercerai, dia 

langsung marah-marah, sampai kedengeran tetangga, tapi dia tidak 

peduli.”
24

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak yang ditinggal cerai orang tua juga mengalami dampak penolakan, 

kesedihan, penyangkalan dan juga mudah marah baik dengan orang tua 

maupun temannya. 

Ada juga anak yang mengalami dampak dengan reaksi tidak 

bersemangat, mengurung diri, merasa tak berdaya, Merasa dia 

penyebabnya orang tua yang bercerai, Sering menangis, sulit bergaul. Hal 

ini dialami oleh Susanti, dia mengungkapkan: 

”Saya tidak menyangka orang tua saya pisah, dan saya sangat 

merasa bersalah dengan hal tersebut mereka berjuang demi saya, 

dengan perpisahan mereka pastinya karena saya juga mbak, saya 

merasa tidak bisa berbuat apa-apa, waktu itu saya tidak 

bersemangat sama sekali, sangat malas berinteraksi dengan teman-
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teman saya. Teman yang datang kerumah saya sering tidak saya 

temui.”
25

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak tersebut mengalami dampak akibat perceraian orang tua yaitu 

kesedihan, rasa malu, menyalahkan diri sendiri. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak korban perceraian terkena 

imbas akibat perceraian orang tua seperti Penyangkalan, Rasa malu, Rasa 

bersalah, Ketakutan, Kesedihan, Penolakan, kehilangan, Kemarahan, 

Depresi, Ketidak dewasaan, Menyalahkan diri sendiri.  

 

3. Peran Keluarga dalam Mendidik Anak Korban Perceraian di Desa 

Sendang Kecamatan Ngrayun 

Anak yang terkena imbas akibat perceraian orang tua bermacam-

macam, bukan berarti tidak ada upaya orang tua dalam menumbuhkan 

pemaafan atau penyembuhan pada diri anak tersebut. Cara penyembuhan 

tersebut berbeda-beda dalam tergantung dampak yang dialami oleh anak, 

dan juga pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua tersebut. 

seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuni, beliau mengungkapkan: 

“Dampak pada setiap anak itu memang beda-beda mbak jadi 

tergantung bagaimana reaksi yang dialami anak tersebut, dan juga 

cara orang tua juga tergantung pengalaman mereka masing-masing. 

Ya memang kalau yang sudah berpengetahuan mereka bisa dengan 

memfungsikan media sosial atau buku dalam mencari solusi 

mengatasi kesedihan anaknya, tapi tidak semua orang tua kan tahu 

kebanyakan di desa ini banyak yang tidak tahu mengenai metode-

metode yang yang ada dibuku maupun internet mungkin karena 

rendahnya pendidikan yang mereka sandang, akan tetapi proses 
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penyembuhan ini bisa saja meski tanpa bantuan sosmed ataupun 

buku, saat orang tua mengenali sifat anaknya, dia juga tahu 

bagaimana mengembalikan suasana hati anaknya, seperti 

menghiburnya dll.”
26

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan orang tua di Desa Sendang ini tidak mempelajari berdasarkan 

yang ada di dalam referensi buku, tetapi lebih pada proses yang terjadi 

secara alamiah. 

Adapun cara-cara orang tua dalam menumbuhkan pemaafan atau 

penyembuhan pada anak yang ditinggal cerai yaitu dengan cara 

menasehati dan memotivasi anak akan pentingnya ikhlas, menyadarkan 

bahwa kemandirian dalam diri karena perjalanan untuk kedepannya tidak 

bisa terus menggantungkan orang lain, bahkan orang tua sekalipun karena 

anak harus bisa hidup mandiri. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Darmi: 

“Waktu kami bercerai anak kami memang mengalami perubahan 

dalam dirinya mungkin sakit hati ya mbak, ya kami sadar ini salah 

kami, tapi kami berusaha untuk bagaimana agar anak kami bisa 

kembali aktivitas seperti biasanya, ya setidaknya mengurangi 

beban pikirannya. Jadi saya menasehati agar belajar ikhlas sedikit 

demi sedikit, karena tidak ada gunanya mengeluhkan sesuatu yang 

sudah berlalu, karena ini sudah takdir dari Tuhan, gitu mbak. 

Lama-kelamaan di semakin sadar setelah sekitar satu minggu, sejak 

kejadian itu.”
27

 

 

Bedasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyembuhan anak yang ditinggal cerai yang dilakukan oleh orang tua 

tersebut adalah dengan selalu mengingatkan anak agar tidak 

mengharapkan sesuatu dari orang lain,  
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Adapun cara lain yang diterapkan yaitu dengan cara anak 

dimasukkan ke Pondok Pesantren, karena dengan hal ini anak menjadi 

teralihkan fokusnya yang semula negatif menjadi positif, dia bisa 

berinteraksi dengan orang lain dan juga sekaligus memperbaiki mentalnya 

dengan pendidikan agama yang diajarkan di Pesantren. Hal ini di alami 

oleh Novi, dia mengungkapkan: 

“Untuk menyembuhkan sakit hati saya, orang tua berupaya untuk 

memondokkan saya ke Pesantren. Awalnya saya memang belum 

begitu krasan, tapi lama-lama saya bisa krasan dan sakit hati saya 

atas kejadian yang di alami orang tua saya, lama-lama saya sadar 

buat apa saya bersedih, masa depan saya masih panjang. Dipondok 

bisa interaksi dengan banyak teman, dan kami saling menghibur 

jika ada teman kami yang terlihat sedih.”
28

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

orang tua yang bercerai menyembuhkan anaknya dengan menggunakan 

energi yang dipunyai anak untuk mencari jalan lain guna mencapai tujuan 

positifnya.  

Adapun orang tua yang menyembuhkan anaknya dengan 

mengajaknya menikmati keindahan yang ada disekitarnya seperti jalan-

jalan atau rekreasi, melakukan hobi dan lebih rajin beribadah agar tuhan 

memberikan ketenangan dan jalan terbaik, daripada terfokus pada rasa 

sakit hati. Hal ini dialami oleh Ibu Kasinem, dia mengungkapkan: 

“Untuk menyembuhkan anak saya yang luka saya sering ngajak dia 

jalan-jalan, rekreasi dan ikut melaksanakan hobi anak agar 

fokusnya ke hal yang membuatnya lupa akan yang menyebabkan 

luka hatinya akibat perbuatan saya dan mantan suami.”
29
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

orang tua sebenarnya telah menggunakan cara yaitu lebih baik belajar 

untuk mencari cinta, keindahan dan kebaikan di sekiarnya. 

Adapun pasangan yang telah bercerai, namun tidak begitu memiliki 

kedekatan dengan anaknya, ia berusaha bekerjasama dengan tetangga yang 

memiliki kedekatan dengan anaknya, untuk berusaha menyembuhkan sakit 

hati si anak. Hal ini seperti yang dialami oleh Pak Lamijan, beliau 

mengungkapkan: 

“Kami bekerjasama untuk meyakinkan anak, bahwa kami tidak 

meninggalkan mereka. meski kami bercerai kami hanya berpisah 

rumah, namun kasih sayang kami tidak akan berubah. supaya anak 

saya bisa berfikiran positif terhadap perubahan keadaaan ini mbak, 

pokoknya tetangga saya ini saya suruh dengerin keluhan anak saya 

dan kasih solusi yang supaya fikirannya positif intinya begitu. Ya 

kami berusaha semampu kami, agar kedepannya anak tidak ada 

trauma dengan keadaan yang kami alami sekarang.”
30

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

upaya orang tua dalam menyembuhkan anaknya yang tidak begitu 

memiliki kedekatan dengan anaknya yaitu dengan bekerjasama dengan 

lingkungan tetangga untuk mewujudkan fikiran positif pada anak. 

Adapun orang tua yang memiliki anak usia sekolah dan tidak 

tinggal dengan anaknya. Ia memiliki jadwal tidak tertulis untuk menemui 

anaknya beberapa minggu sekali. seperti yang dialami oleh  Pak Jamin, 

beliau mengungkapkan: 

“Anak saya itu suka jalan-jalan. Saya biasanya mengatur waktu 

untuk menemui anak saya saya terlambat menemuinya atau waktu 

hari itu tidak bisa menemuainya padahal saya sudah janji sama dia. 

Ketika bertemu saya dengarkan kekecewaannya, jadi lain waktu 
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saya menepati janji kami ajak jalan-jalan dan berenang atau kalau 

tidak saya tanya dia ingin melakukan apa hari itu, lalu saya 

temani.”
31

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

untuk menyembuhkan luka anak korban cerai, orang tua yang tidak tinggal 

dengan anak bisa dengan mengatur pertemuan untuk menemui anak.  

Ada orang tua yang berupaya untuk selalu terlihat akur di depan 

anak, meskipun sebenarnya masih ada konflik batin yang dialami orang 

tua, namun berusaha tidak memperlihatkan ke anak. Hal ini seperti yang 

dialami oleh ibu Rita, beliau mengungkapkan: 

“berusaha tidak bertengkar didepan anak, meskipun setelah 

bercerai kami belum begitu akur saat kami bertemu. Meskipun 

sebenarnya masih ada konflik batin antara saya dengan mantan 

suami saya. Berusaha seperti tidak ada masalah apa-apa.”
32

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

upaya orang tua untuk menyembuhkan sakit hati anak yaitu dengan cara 

tidak memperlihatkan pertengkaran di depan anak. 

Namun ada juga orang tua yang menerapkan penyembuhan 

berdasarkan pengetahuan yang didapat berdasarkan pengalaman membaca 

mereka dari buku maupun media sosial. Seperti yang di alami oleh Pak 

Dasri, yang memiliki dua anak usia sekolah:  

“Untuk menyembuhkan anak saya, saya lebih mencari pengalaman 

di buku dan browing di media sosial kemudian saya terapkan, 

karean saya mempunyai dua anak yang terpaut tujuh tahun, 

sedangkan saya seorang ayah yang bisa dibilang ikatan bantin saya 

tidak begitu kuat dibandingkan dengan ibunya. Anak yang 

memiliki sifat yang berbeda, dan kadar luka yang mereka rasakan 
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tentunya berbeda. Seperti yang sudah saya terapkan diantaranya, 

saya mendengarkan keluh kesah mereka, menceritakan masa depan 

yang cerah dan bahwa kedepannya harus semangat, dan jangan 

sampai mereka membenci kepada orang tuanya.”
33

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyembuhan yang dilakukan orang tua yaitu dengan memberi motivasi ke 

anak dengan mendengarkan anak dan lebih memfokuskan kearah positif. 

Adapun orang tua yang menyembuhkan anaknya dengan 

berdasarkan pengetahuan agama yang telah mereka pelajari berdasarkan 

pendidikan yang mereka dapatkan ketika mengenyam pendidikan. Hal ini 

seperti yang dialami oleh Ibu Lamijem, beliau mengungkapkan: 

“Saya mendapat pelajaran dari saya sejak mengenyam pendidikan. 

Seperti diajarkan tentang keikhlasan kesabaran. Berdasarkan yang 

dicontohkan Nabi Muhammad saw, bagaimana akhlak beliau 

dalam bersikap kepada anak, bagaimana anak bersikap kepada 

orang tua, dan masih banyak lagi. Jadi dari hal tersebut saya 

berusaha meneladani dari kisah-kisah beliau menghadapi 

kehidupan dengan penuh kesabaran”.
34

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

orang tua yang memiliki pengalaman  dalam pendidikannya menerapkan 

apa yang didapatkan dari pendidikan yang sudah dia jalani. 

 

Berikut adalah data anak dan orang tua 

Tahun 2015 

No  Suami  Istri Nama Anak 

Usia Sekolah 

Usia  Anak  

1 Jamin Srini Sri  9 tahun 

Danang 7 tahun 

2 Darmanto  Sariyem - - 
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3 Bejo Mesiyem Arini 12 tahun 

4 Lamin Katirah Dian  14 Tahun 

5 Boiran Katirah   Agus    18 tahun 
 

 

Tahun 2016 

No  Suami  Istri Nama Anak 

Usia Sekolah 

Usia anak  

1 Samin Tukijah - - 

2 Hariono Jarti Evi  

Purnomo 

8 tahun 

14 tahun 

3 Katino Lamijem Karmin 13 tahun 

4 Mesiran  Painah Katmin 14 tahun 

5 Jlantir Soinem Intan  12 tahun  

Halimah  15 tahun 

6 Tumijo Saniyem - - 

7 Misman  Katirah - - 

8 Erik  Boinem Riko Putra  11 tahun 

 

Tahun 2017 

No  Suami  Istri Nama Anak 

Usia Sekolah 

Usia anak  

1 Tamin Martin Nanang  

Nunung 

12 tahun 

14 tahun 

2 Edi 
Purwanto 

Yuliana - - 

3 Teguh Surati Susanti  

Susanto 

13 tahun 

13 tahun 

4 Supayat Utnawati - - 

5 

 

 

Slamet  

Suminto 

Eko  
Ruliono 

Kristina Rini 

Tari  

7 tahun 

12 tahun 

6 Sardi Dainem - - 

7 Arif Adi 

Saputro 

Nur 

Hidayati 

Vera 

Dimas 

15 tahun 

18 tahun 

8 Muhajir  Leni Fendy 17 tahun 

9 Yudi Jayem  - - 

10 Jamio  Siti  Aning  13 tahun 

 

Tahun 2018 

No  Suami  Istri Nama Anak 

Usia Sekolah 

Usia anak  

1 Toiran  Kasinem Fina  14 tahun 

2 Marmin  Reni  - - 

3 Sukaryo Darmi  Reni 16 tahun 

4 Rebo Paijah  David  6 tahun 

5 Karmin Lilies  Endang  17 tahun 
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6 Yaji Endang  Maulid  
Ismi  

11 tahun 
18 tahun 

7 Tumar Luluk    

8 Nyono Lamijem Ani  

Dewi  

9 tahun 

14 tahun 

9 Maryono Tia  Febri  12 tahun 

10 Lamijan  Lami Krisna  15 tahun 

11 Domble Paniyem  - - 

12 Mesran  Sariyem Novi  
Misel  

16 tahun 
18 tahun 

 

Tahun 2019 

No  Suami  Istri Nama Anak 

Usia Sekolah 

Usia anak  

1 Rudi  Wiwik Diana  

Ninik 

7 tahun 

13 tahun 

2 Darman  Dwi  Fitri 10 tahun 

3 Sairan  Erna  - - 

4 Bejo  Srikaton Fendy 18 tahun 

5 Dasri Saliyem  Melisa 

Angga 

7 tahun 

14 tahun 

6 Maimin  Fitri  - - 

7 Poniran  Evi  Ayu  14 tahun 

8 Boiman  Rita  Tiara  13 tahun 

9 Jarman  Moijem  Lina  15 tahun 
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 BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Latar belakang perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun  

 Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang 

mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berarti b erlaki-

bini (suami isteri). Perceraian memang seringkali dianggap sebagai solusi 

akhir dalam pernikahan. Meski perceraian tersebut sebenarnya banyak resiko 

yang mereka harus hadapi setelah perceraian, namun tidak sedikit yang 

memilih jalan tersebut. Perceraian tersebut dapat terjadi karena tindakan 

hukum suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka, 

tetapi putusnya perkawinan tersebut bisa terjadi karena kematian salah satu 

pihak mengalami kematian, dan yang terakhir karena putusan pengadilan. 

Dengan ini,  maka perkawinan pasangan yang telah dibangun dapat berakhir.  

Dari hasil penelitian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun dapat 

dianalisis bahwa  perceraian seringkali menjadi solusi akhir dalam pernikahan, 

karena sudah bingung mau bagaimana lagi untuk menyelesaikan masalah 

dalam rumah tangganya. Hal ini didukung dengan  tingginya tingkat 

perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun yang meningkat dari tahun 

ke tahun. Dapat dilihat dari angka perceraian dari tahun 2015 sampai 2019.  
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Tabel 5.1 

Data Jumlah Perceraian 

 

No Tahun Presentase  

1 2015 11,4 % 

2 2016 18,2 % 

3 2017 22,10 % 

4 2018 27,3 % 

5 2019 20,5 % (Januari-

Februari) 

 

Tabel 5.2 

Latar Belakang Perceraian 

No Latar belakang/ sebab Presentase 

1 Adanya pihak ketiga 22,3 % 

2 Masalah ekonomi 40,9 % 

3 Menjadi penjudi dan 

pemabuk 

6,8 % 

4 Tidak diberi nafkah 4,3 % 

5 Kekejaman/kekerasan 4,5 % 

6 Cacat fisik 2,3 % 

7 Meninggal dunia 18,2 % 

 

Perceraian yang terjadi di Desa Sendang tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain, pertama pihak ketiga sehingga terjadi 

perselisiahan terus-menerus. Kedua, istri yang terus mengeluh mengenai 

masalah  ekonomi. Ketiga, salah satu pasangan menjadi penjudi dan pemabuk. 

Keempat, ditinggalkan suaminya malas bekerja atau tidak dinafkahi, lebih dari 

dua tahun  meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak diberi nafkah. Kelima 

istri teraniaya oleh kekejaman suami yang sering menampar dan memukul 

istri. Keenam, salah satu pihak cacat fisik yang menyebabkan tidak bisa 

menjalankan tugasnya. Ketujuh, perceraian terjadi akibat salah satu pihak 
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meninggal dunia.  Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam, tentang alasan perceraian.  

Dari alasan dan jumlah percerian tersebut, berikut adalah pengasuh 

yang setelah orang tua bercerai dan juga yang bertanggung jawab membiayai. 
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Tabel 5.3. 

Pengasuh dan penanggung jawab biaya setelah perceraian 

 

Pengasuh Setelah 

Cerai 

Jumlah 

Anak 

Yang Bertanggung Jawab 

Membiayai 

Jumlah 

Anak 

Ibu  16 Ibu dan ayah  9 

  Ibu  7 

Ayah 9 Ayah dan Ibu 5 

  Ayah  4 

Nenek/kakek 7 Ayah dan ibu 5 

  Ibu 1 

  Ayah  1 

Paman/bibi 4 Ayah dan ibu 2 

  Ibu 1 

  Ayah  1 

Saudara Kandung 5 Ayah dan ibu 2 

  Ibu 3 

  Ayah  1 

Buyut 2 Ayah  1 

  Ibu 1 

 

Menurut ulama syafi’iyah, ialah tarbiyah atas anak kecil dengan apa 

yang menjadikannya baik. membantu dan memenuhi makanan, pakaian dan 

tempat tidurnya, dan membersihkan badannya. Sebagian besar orang tua 

bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kebutuhan ekonomi anaknya, 

namun ada beberapa yang orang tua yang tidak ikut membiayai pendidikan 

dan ekonomi  anaknya sama sekali setelah bercerai.  

 

B. Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Psikologis Anak Korban 

Perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

Menurut Cole dan H. Rahayuningsih (2013), tentang dampak 

perceraian yang dialami oleh anak setelah orang tua bercerai. anak memang 
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seringkali menjadi korban perceraian orang tuanya. Hampir tidak ada dampak 

positif akibat perceraian, sehingga berbagai macam dampak negatif dialami 

oleh anak, yang mengakibatkan perubahan pada emosional anak. Anak yang 

mengalami dampak tersebut sangat mempengaruhi kehidupan sekarang 

maupun masa depan si anak. Tidak sedikit anak yang seringkali menginginkan 

orang tuanya kembali rujuk, untuk mendapatkan suasana seperti sebelum 

orang tua bercerai. 

Berdasarkan teori analisis peneliti terhadap pengaruh perceraian orang 

tua terhadap anak korban perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 

tersebut Seperti yang dialami oleh anak di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. 

Anak-anak yang ditinggal cerai orang tuanya mengalami dampak pada 

emosionalnya. Pertama ada anak yang ketika orang tuanya bercerai, reaksinya 

seperti sedih, bingung, dan tentunya merasa kehilangan. Kedua, anak yang 

ditinggal cerai dengan reaksi penolakan, kesedihan, penyangkalan dan juga 

mudah marah baik dengan orang tua maupun temannya. Ketiga, anak 

mengalami dampak akibat perceraian orang tua yaitu kesedihan, rasa malu, 

menyalahkan diri sendiri. Hal ini sudah sesuai dengan Menurut Cole dan H. 

Rahayuningsih (2013) tentang dampak perceraian yang dialami oleh anak, 

namun kategori usia belum sesuai. 

Tabel 5.4. 

16 anak usia 6-12 Tahun 

Dampak Ciri-ciri atau reaksi Jumlah 

Anak 

Penyangkalan Menyalahkan seseorang atau sesuatu yang 

lain. 

13 

Rasa Malu Mengurung diri, merasa tak berdaya 8 

Rasa bersalah Merasa dia penyebabnya orang tua yang 7 
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bercerai,  

Ketakutan Sering menangis, sulit bergaul/berpegangan 

erat dengan orang tua/benda 

kesayangannya. 

10 

Kesedihan Tidak ceria, tidak bersemangat, murung 16 

Penolakan Belum bisa menerima kenyataan 10 

Ditinggalkan/kehi

langan 

Khawatir tidak ada yang mengurusnya 16 

Kemarahan/ 

permusuhan 

Mudah tersinggung, emosi tidak terkontrol 

baik kepada teman maupun orang tua 

14 

Depresi  Lesu, tidak enak makan, sulit tidur. 1 

Ketidak dewasaan  belum memiliki rasa tanggungjawab, 

terombang-ambing dengan perasaan. 

14 

Menyalahkan diri 

sendiri 

Membujuk agar rujuk, merasa perilakunya 

buruk. 

7 

 

Tabel 5.5. 

18 anak usia 12-15 tahun 

Nampak Ciri-ciri Jumlah 

Anak 

Penyangkalan Menyalahkan seseorang atau sesuatu yang 

lain. 

8 

Rasa 

Malu 

Mengurung diri, merasa tak berdaya 5 

Rasa bersalah Merasa dia penyebabnya orang tua yang 

bercerai,  

9 

Ketakutan Sering menangis, sulit 

bergaul/berpegangan erat dengan orang 

tua/benda kesayangannya. 

6 

Kesedihan Tidak ceria, tidak bersemangat, murung 7 

Penolak an Belum bisa menerima kenyataan 7 

Ditinggalkan  Khawatir tidak ada yang mengurusnya 17 

Kemarahan/ 

permusuhan 

Mudah tersinggung, emosi tidak terkontrol 

baik kepada teman maupun orang tua 

2 

Depresi  Lesu, tidak enak makan, sulit tidur, sulit 

tidur 

6 

Ketidak dewasaan  Tidak memiliki rasa tanggungjawab, 

terombang-ambing dengan perasaan. 

5 

Menyalahkan diri 

sendiri 

Membujuk agar rujuk, merasa perilakunya 

buruk. 

9 
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Tabel 5.6. 

8 anak usia 15-18 tahun 

 

Dampak Ciri-ciri Jumlah 

Anak 

Penyangkalan Menyalahkan seseorang atau sesuatu yang 

lain. 

2 

Rasa 

Malu 

Mengurung diri, merasa tak berdaya 8 

Rasa bersalah Merasa dia penyebabnya orang tua yang 

bercerai,  

6 

Ketakutan Sering menangis, sulit 

bergaul/berpegangan erat dengan orang 

tua/benda kesayangannya. 

3 

Kesedihan Tidak ceria, tidak bersemangat, murung 4 

Penolakan Belum bisa menerima kenyataan 1 

Ditinggalkan  Khawatir tidak ada yang mengurusnya 2 

Kemarahan/ 

permusuhan 

Mudah tersinggung, emosi tidak terkontrol 

baik kepada teman maupun orang tua 

5 

Depresi  Lesu, tidak enak makan, sulit tidur, sulit 

tidur 

1 

Ketidak dewasaan  Tidak memiliki rasa tanggungjawab, 

terombang-ambing dengan perasaan. 

2 

Menyalahkan diri 

sendiri 

Membujuk agar rujuk, merasa perilakunya 

buruk. 

8 

   

C.  Peran Keluarga dalam Mendidik Anak Korban Perceraian di Desa 

Sendang Kecamatan Ngrayun. 

Anak yang terkena imbas akibat perceraian orang tua bermacam-

macam. Tetapi bukan berarti tidak ada upaya orang tua dalam penyembuhan 

dampak negatif pada psikologis anak tersebut. Hampir semua orang tua 

menyembuhkan dampak yang dialami oleh anaknya, orang tua di Desa 

Sendang  Kecamatan Ngrayun ini, banyak yang menyembuhkan  anaknya 

tidak harus mencari info di media sosial atau membaca buku artinya 

penyembuhan ini terjadi secara alamiah, namun ada juga beberapa orang tua 
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yang menyembuhkan anaknya dengan membaca informasi dahulu di media 

sosial dan buku yang dia kaji yang menyangkut penyembuhan luka anak 

akibat perceraian. Yang menyembuhkan anaknya secara alamiah yaitu, 

pertama cara menasehati dan memotivasi anak akan pentingnya ikhlas, 

menyadarkan bahwa kemandirian dalam diri karena perjalanan untuk 

kedepannya tidak bisa terus menggantungkan orang lain, bahkan orang tua 

sekalipun karena anak harus bisa hidup mandiri. Kedua, menyembuhkan luka 

anaknya dengan memasukkan ke Pondok Pesantren. Ketiga, melaksanakan 

hobi anak agar fokusnya ke hal yang membuatnya lupa akan yang 

menyebabkan luka hatinya akibat perceraian orang tua. keempat, 

mendengarkan keluh kesah mereka, menceritakan masa depan yang cerah dan 

bahwa kedepannya harus semangat dan jangan sampai mereka membenci 

kepada orang tuanya. Berikut data cara orang tua menyembuhkan luka pada 

anak akibat perceraian orang tua. ada 27 orang tua yang memiliki anak usia 

sekolah; 

Dari 27 orang tua yang bercerai di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

hanya terdapat 3 orang tua yang menyembuhkan anaknya berdasarkan 

pengalaman selama mengenyam pendidikan sekolah dan media cetak maupun 

media sosial. 24 lainnya mereka menyembuhkan luka anaknya tidak melalui  

pengetahuan yang didapat dari media cetak maupun media sosial, melainkan 

terjadi secara alami.  Berikut adalah datanya: 
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Tabel.5.7. 

24 orang tua menyembuhkan luka anak secara alamiah 

 

1 

 

 

 

 

Menasehati dan memotivasi anak akan pentingnya ikhlas, 

menyadarkan bahwa kemandirian dalam diri karena 

perjalanan untuk kedepannya tidak bisa terus 

menggantungkan orang lain, bahkan orang tua sekalipun 

karena anak harus bisa hidup mandiri. 

4 

2 Memasukkan ke Pondok Pesantren. 3 

 

 

3 

Mendukung hobi anak agar fokusnya ke hal yang 

membuatnya lupa akan yang menyebabkan luka hatinya 

akibat perceraian orang tua. 

5 

 

 

 

4 

Mendengarkan keluh kesah mereka, menceritakan masa 

depan yang cerah dan bahwa kedepannya harus semangat 

dan jangan sampai mereka membenci kepada orang tuanya. 

4 

 

5 

Bekerjasama dengan lingkungan tetangga untuk 

mewujudkan fikiran positif pada anak. 

2 

6 Mengatur pertemuan untuk menemui anak.  4 

 

7 

Tidak memperlihatkan pertengkaran di depan anak. 

 

2 

 

Adapun orang tua yang menerapkan berdasarkan pengalamannya 

dalam bidang pendidikan dan dari media sosial maupun media cetak ada tiga 

orang tua, sebagai berikut: 

Melalui pendidikan dalam penyembuhan anak melalui pengetahuan: 

Tabel 5.8. 

3 orang tua menyembuhkan luka anak dengan cara non alami 

 

1 Menyembuhannya  berdasarkan pengalaman yang didapat 

ketika orang tua tersebut mengenyam pendidikan. Yang 

diajarkan tentang meneladani kehidupan Rasulullah saw. 

2 

2 Dengan browsing dan membaca buku untuk menyembuhkan 

luka hati anak dan Melihat video-video motivasi 

 1 
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Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Frederic Luskin, Ph.D, 

analisis peneliti terhadap pemaafan atau penyembuhan yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak korban perceraian di Desa Sendang Kecamatan 

Ngrayun hanya beberapa saja yang sudah sesuai dengan pendapat Frederic 

Luskin, Ph.D. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Latar belakang perceraian di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun 

dipengaruhi oleh berbagai alasan pasangan untuk bercerai seperti adanya 

pihak ketiga berjumlah 22,3 %, faktor ekonomi 40,9 %, menjadi penjudi 

dan pemabuk6,8 %, ditinggalkan suami lebih dari dua tahun 4,5 %, 

kekejaman atau kekerasan 4,5 %, meninggal dunia 18,2 %. Setelah 

bercerai anak usia sekolah lebih dominan ikut ibunya. 

2. Dampak perceraian terhadap psikologis anak di Desa Sendang Kecamatan 

Ngrayun, usia 6-12 Tahun lebih dominan mengalami kesedihan dan 

merasa kehilangan, usia 12-15 tahun dominan merasa ditinggalkan, dan 

usia 15-18 tahun lebih dominan merasa malu dan menyalahkan diri 

sendiri. 

3. Peran keluarga dalam memberikan pendidikan sebagai solusi 

menyembuhkan anaknya yaitu yang lebih dominan mendukung hobi anak 

agar fokus anak yang semula negatif teralihkan ke hal-hal yang positif. 
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B. Saran 

Segala yang telah dilaksanakan pasti tidak terlepas dari 

ketidaksempurnaan. Setelah mengadakan penelitian, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut 

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu sisi 

positif dan negatif dari perceraian. Selain itu mempertimbangkan segala 

sesuatunya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan disakiti. 

2. Untuk Orang Tua yang Bercerai 

a. Pasangan yang hendak bercerai sebaiknya mempertimbangkan dulu 

keputusan yang akan diambil, jangan sampai kebahagiaan yang 

diinginkan ketika melakukan perceraian malah berbalik dengan 

penderitaan dan berbagai problem lainnya. Kasih sayang dari orang tua 

juga sangat diperlukan oleh anak, karena ankan membantu 

memberikan semangat dalam kegiatannya dan motivasi belajar anak. 

Meskipun sudah bercerai, usahakan agar tetap memperhatikan anak 

dan pastikan anak memiliki kasih sayang yang cukup. 

b. Hendaknya Pengasuhan dilakukan bersama walaupun sekarang sudah 

tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan 

kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun 

ibu, karena pengasuhan ataupun pola asuh secara optimal yang 

diberikan oleh ibu bapak sangatlah berpengaruh oleh anak. 

c. Hendaknya para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih 

dahulu mengetahui pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus 
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diemban sebagai seorang suami istri perihal peran dan tanggung 

jawabnya sebagai orang tua dari anak-anak tersebut, serta kepada 

kedua orang tua sebiknya mempertimbangkan dari pada akibat 

perceraian yang akhirnya menjadi beban bagi anak-anak mereka. 

3. Bagi peneliti berikutnya 

a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan 

peneliti bisa menghubungkan Peran Keluarga dengan aspek-aspek 

lainnya yang belum terungkap di penelitan ini. 

b. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna kaena penelitian ini masih 

memiliki keterbatasan pada beberapa sektor yang kurang maksimal 

sehingga masih terbuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyusun jauh lebih baik lagi. 
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