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MOTTO 

 

Berada di rimba 

Tersesat dan linglung 

Tersandung ranting bertubuh ketar ketir 

Pada langkah keberapa diri akan sampai? 

Terus berjalan,  

Mencari arah berbekal keyakinan 

Pada malam itu, 

Cahaya dibawa kunang-kunang 

Pemilik alam memberi titah 

Bimbing langkah bagi si linglung. 

Sampai. -Arum Nurcahya- 

 

ۢن بَۡيِن يَدَۡيِه َوِهۡن َخۡلِفهِ  لَهُۥ ٞت ّهِ بََٰ ََل يُغَيُِّر َها بِقَۡىٍم  ٱلّلَ إِّن  ٱلّلِه ِهۡن أَۡهِر  ۥيَۡحفَُظىنَهُ  ۦُهعَقِّ

ن  ۥ  بِقَۡىٖم ُسٓىٗءا فَََل َهَردّ لَهُ  ٱلّلُ َحتّىَٰ يُغَيُِّرواْ َها بِأَنفُِسِهۡنه َوإِذَآ أََرادَ  ِهن  دُونِهِۦَوَها لَُهن ّهِ

   ١١َواٍل 
 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

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

(Ar-Ra’d: 11). 
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ABSTRAK 

Broken home merupakan keadaan perceraian yang terjadi karena tidak adanya lagi 

keharmonisan dalam rumah tangga. Pada dasarnya setiap anak menginginkan 

keluarga yang harmonis dan bahagia. Pada saat terjadi pertengkaran di keluarga anak 

merasa tertekan, terabaikan, sedih, dan kecewa. Perasaan-perasaan itu tentu tidak 

bisa dihindari. Penerimaan diri bisa tumbuh dengan baik bila remaja berada di 

tengah-tengah keluarga yang harmonis. Penerimaan diri merupakan kesadaran dan 

kemauan individu untuk hidup dengan kekurangan dan kelebihan dalam dirinya. 

Pada remaja broken home penerimaan diri menjadi hal penting yang harus dimiliki 

agar remaja mampu menyesuaikan diri dengan realitas yang dihadapi, sehingga dapat 

menumbuhkan toleransi terhadap peristiwa peristiwa menyakitkan terkait konflik 

yang terjadi dalam keluarga. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan diri remaja dari 

keluarga broken home. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas tiga remaja yang 

berlatar belakang keluarga broken home. Untuk mendapatkan data, peneliti 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah subjek WI tidak menunjukkan tahap denial dan ketiga 

subjek tidak mengalami fase bargaining. Proses penerimaan diri yang ditunjukkan 

oleh masing-masing subjek adalah hasil interaksi antara kepribadian, pengalaman 

yang didapat dalam keluarga sejak anak-anak, dan kemauan dari diri sendiri untuk 

melakukan perubahan. Berbagai faktor yang memengaruhi proses penerimaan diri 

pada subjek adalah faktor penguat dan faktor penghambat yang tentunya berbeda 

pada ketiga subjek. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri dan dari 

luar dirinya. 

 
 

Kata kunci: penerimaan diri, remaja, broken home 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa di mana seseorang sedang mengalami saat kritis 

sebab berada dalam masa peralihan menginjak ke masa dewasa. Pada masa 

peralihan itu pula remaja sedang mencari identitasnya yang sedang bergejolak 

tidak menentu dan sangat rawan perkembangan kejiwaannya.
1
 

Remaja yang menjadi korban broken home
2
 biasanya mengalami gangguan 

dalam perkembangan emosi, kepribadian dan kehidupan sosial. Dalam 

perkembangan emosi anak hasil perceraian akan memiliki emosi yang tidak 

stabil, pemurung, pemalas (menjadi agresif) yang ingin mencari perhatian orang 

tua/orang lain. Mencari jati diri dalam suasana rumah tangga yang tumpang dan 

kurang serasi. Remaja
3
 yang menjadi korban perceraian orang tuanya tentu akan 

merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Perasaan ini timbul dan berkembang 

dalam diri si anak hingga beranjak dewasa. Pada fase remaja, di mana jiwa 

                                                           
1
 Donna Viranda, „Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja Yang Berasal Dari 

Keluarga Bercerai Dengan Keluarga Utuh‟, Psikologi, 3 (2017), 191–99 

<file:///D:/PSIKOLOGI/SEMESTER 5/KONSELING KELUARGA/REFERENSI/Viranda - 2017 - 

Related Papers.pdf>. 
2
Sebagaimana Ulwan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan broken home adalah 

keluarga yang mengalami disharmonis antara Ayah dan Ibu. Pernyataan Ulwan ini dipertegas oleh 

Atriel yang mengatakan bahwa “broken home” merupakan suatu kondisi keluarga yang tidak 

harmonis dan orang tua tidak lagi dapat menjadi tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Bisa jadi 

mereka bercerai, pisah ranjang atau keributan yang terus menerus terjadi dalam keluarga yang tertulis 

oleh Sujoko dalam Tesis yang berjudul Hubungan antara Keluarga , Pola Asuh Orang Tua dan 

Interaksi Teman Sebaya dengan Kenakalan Remaja, Dosen Fakultas Psikologi, (Surakarta: 

Universitas Setia Budi). 
3
 Piaget menyatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah usia di mana individu 

berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-

orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurangkurangnya dalam 

masalah hak dalam Tirza Kalesaran, Gambaran Resiliensi Remaja Putri Pasca Kematian Ibu, 

Universitas Pembangunan Jaya, Jurusan Psikologi, 2016. Hlm. 8. 
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remaja sedang bergelora, perasaan ini bercampur aduk menjadi satu baik depresi, 

malu, sedih, kecewa, kesal, sakit hati, bingung, merasa terbuang, dan 

kepribadian yang tidak sehat lainnya.
4
 

Broken home merupakan keadaan perceraian yang terjadi karena tidak 

adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga, baik antara ibu dan ayah atau 

suami dan istri maupun anak.
5
 Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jumlah keseluruhan dari kasus 

perceraian mencapai 374.516 kasus.
6
 Faktor penyebab terjadinya broken home, 

antara lain, putusnya hubungan pernikahan antara ayah dan ibu yang disebabkan 

oleh perceraian atau kematian.
7
 

Bartle dalam Jacob mengemukakan bahwa perceraian sudah menjadi hal 

biasa pada zaman ini. Akan tetapi, dampaknya pada kesehatan mental remaja 

broken home tidak mengalami penurunan, psikologis mereka tetap tertekan. 

Anak broken home mendapat tekanan psikologis yang berdampak pada 

kesehatan mental, seperti stres dan depresi yang berhubungan dengan gangguan, 

disorientasi, kebingungan, dan ketakutan. Di kemudian hari, dalam diri mereka 

akan membentuk reaksi berbentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia 

luar.
8
 

                                                           
4
 Sofwan Indarjo, „KESEHATAN JIWA REMAJA‟, Kemas, 5.1 (2009), 48–57. 

5
 Hadyani & Indriana, “Proses Penerimaan Diri Terhadap Perceraian Orang tua” The Process 

of Self Acceptance of Parental Divorce (Sebuah Studi Kualitatif dengan Pendekatan Interpretative 

Phenomenological Analysis), Jurnal Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip, 6(3), (2017), 303–312. 
6
 Iis Islami Kartini, Tiara N Listiawaty, & Tita Rosita, “Gambaran Motivasi Belajar Siswa 

Yang Mengalami Broken Home (Studi kasus pada enam siswa kelas VII di SMP N 1 Arjasari yang 

mengalami broken home),”. Fokus, 1 (7) (2019), 9–16. 
7
 Pratama, R., Syahniar, S., & Karneli, Y. “Perilaku Agresif Siswa dari Keluarga Broken 

Home. Konselor,” 5(4) (2016), Konselor Vol.5, No. 4 (Desember 2016), 238–246.   
8
 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 43-44. 
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Masalah keluarga broken home tidak hanya menjadi masalah baru saja, 

tetapi juga merupakan masalah utama dari akar-akar kehidupan seorang remaja.
9
 

Pada dasarnya anak menginginkan keluarga yang lengkap satu ayah dan satu 

ibu. Oleh karena itu, ketika di dalam keluarga terjadi pertengkaran, anak merasa 

tertekan, terabaikan, sedih, dan kecewa yang tidak terhindarkan.
10

 Hal tersebut 

diperkuat oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan 

guncangan bagi remaja, karena akan membuat pikiran remaja terfokus pada 

masalah perceraian orangtua sehingga akan mengganggu apa yang seharusnya 

remaja perhatikan sesuai dengan usianya yaitu berkaitan dengan pembentukan 

identitas yang sehat, hal ini memengaruhi sikap remaja yaitu terkait bagaimana 

remaja membentuk penerimaan terhadap diri sendiri.
11 Penerimaan diri bisa 

tumbuh dengan baik bila seseorang berada di tengah-tengah keluarga yang 

harmonis.
12

 

Penerimaan diri merupakan salah satu ciri remaja bermental sehat. 

Manusia yang memiliki mental sehat akan merespons berbagai peristiwa hidup, 

baik yang menyenangkan maupun menyedihkan, dengan bijaksana.
13

Mental 

yang sehat dapat tercapai bila individu memiliki kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat serta 

                                                           
9
 Erika Nurkumalarini, „Tinjauan Motivasi Belajar Siswa Pada Keluarga Yang Mengalami 

Perceraian (Broken Home) Di Sekolah Dasar Negeri Jemur Wonosari 1‟, 10.3 (2020), 254–62. 
10

 Rawdhah Binti Yasa and Fatmawati, „Persepsi Keberfungsian Keluarga Bagi Anak Dari 

Keluarga Single Parent‟, Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 4.2 (2018), 167–80. 
11

 Ismiati Ismiati, „Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak‟, At-Taujih : 

Bimbingan Dan Konseling Islam, 1.1 (2018), 1–16 <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>. 
12

 Barbara D R Wangge and Nurul Hartini, „Hubungan Antara Penerimaan Diri Dengan 

Harga Diri Pada Remaja Pasca Perceraian Orangtua‟, Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial, 2.1 

(2013), 1–6. 
13

 Primalita Putri Distina, „Pengembangan Dimensi Psychological Well-Being Untuk 

Pengurangan Risiko Gangguan Depresi‟, Mawa’Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial 

Kemanusiaan, 10.1 (2019), 39–59 <https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.768>. 
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lingkungan tempat individu tersebut.
14

 Untuk menyesuaiakan diri dengan diri 

sendiri, manusia harus lebih dulu mengenal diri sendiri dan menerima dirinya 

sebagaimana adanya, baru kemudian bertindak sesuai dengan kelebihan dan 

kekurangan.
15

 

Hasil observasi dan studi awal yang dilakukan oleh peneliti di MTs Al- 

Ikhwan Banjarmasin pada bulan November 2019, menunjukkan bahwa beberapa 

anak merasa putus asa dalam belajar karena orang tuanya bercerai. Anak-anak 

dari keluarga yang orang tuanya bercerai cenderung lebih suka menutup diri di 

rumah dan membatasi hubungan dengan lingkungan sekitar. Dari hasil observasi 

tersebut dapat dipahami bahwa masih ada anak dari keluarga broken home yang 

memiliki makna hidup yang kurang. Hal itu dikarenakan anak dari keluarga 

yang bercerai membutuhkan waktu untuk menerima keadaan.
16

 

Seperti fenomena yang terjadi pada remaja broken home berinisial AM. 

Awalnya AM beserta keluarganya hidup bahagia dan harmonis. Namun, karena 

faktor ekonomi, kedua orang tua AM bercerai. Selepas perceraian itu, ibu AM 

menikah lagi dengan saudagar kaya. Akan tetapi, AM dan adiknya lebih memilih 

untuk tinggal berdua di rumah tanpa kedua orang tuanya. Kehidupan AM 

berubah setelah perceraian kedua orang tuanya. AM dan adiknya terpaksa hidup 

mandiri tanpa pengawasan dari orang tuanya. AM akhirnya memutuskan untuk 

                                                           
14

 Zulkarnain, „Kesehatan Dan Mental Dan Kebahagiaan : Tinjauan Psikologi Islam‟, Empati, 

10.1 (2019), 18–38. 
15

 Fatihul Mufidatu Z, Studi Kasus Penerimaan Diri Remaja yang Memiliki Keluarga Tiri di 

Desa Banjarsari,Kabupaten Tulungagung, thesis (Malang: Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Maulana Malik Ibrahim, 2015), 9. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Jam 19.58 WIB 
16

 Ibid 
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tinggal di pondok pesantren yang dekat dari rumahnya sementara adik AM tetap 

tinggal di rumah.
17

 

Subjek yang kedua adalah remaja berinisial WI, yang sebentar lagi 

menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). WI merupakan santri 

di Pondok Pesantren Tauhidul Afkar. Di sana ia fokus menghafalkan Alquran. 

WI berniat melanjutkan studi ke universitas dan memilih jurusan pendidikan 

bahasa Arab. Sejak kecil WI selalu dihadapkan dengan situasi rumah yang tidak 

menyenangkan, seperti perlakuan ayah WI yang menyiram, memukul, 

membentak, dan menendang ibu WI. Dari pernyataan WI, saat kondisi rumah 

masih harmonis, WI adalah sosok yang aktif dan ceria. Akan tetapi, setelah 

kondisi rumah berubah tidak harmonis, kondisi psikis WI terpengaruh. Singkat 

cerita, saat WI berumur 14 tahun, ia memutuskan untuk masuk ke pondok 

pesantren. Pada saat itu, ayah dan ibunya sudah bercerai karena sang ayah 

menikah lagi. Pernikahan kedua ayah WI dilakukan saat statusnya masih 

menjadi suami ibu WI. 

Ada suatu trauma yang dialami WI karena sering melihat ibunya 

mengalami kekerasan rumah tangga. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak 

membuat WI berlarut dalam kesedihannya walaupun prestasinya sempat 

menurun. Pada saat WI kelas 1 MTS, ia aktif mengikuti organisasi, baik yang 

ada di sekolah maupun di pondok pesantren, seperti OSIS, pramuka, PMR, 

                                                           
17

 Wawancara awal dengan subjek pada tanggal 2 Maret 2021. 
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menjadi pengurus pondok dan lain sebagainya.  Menyibukan diri dengan 

berorganisasi dipilih WI sebagai cara untuk melampiaskan emosi negatifnya.
18

 

Subjek selanjutnya adalah remaja berinisial ME yang sudah ditinggal oleh 

ayahnya sejak berumur dua tahun. Menurut pengakuan ME, ibu dan ayahnya 

bercerai karena pada saat itu ibu ME tidak mau diajak pindah ke Tasikmalaya 

setelah menikah. Penolakan ibu ME mengakibatkan keributan yang berujung 

perceraian. Sejak kecil ME tinggal dan dirawat oleh neneknya. Hal itu 

dikarenakan usia ibu ME masih muda saat melahirkan ME. ME dibesarkan tanpa 

kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga ia mencari kebutuhan kasih 

sayang dengan berpacaran,padahal ia baru masuk kelas satu SMP.
19

 

Ibu dan ayah ME sama-sama telah memiliki keluarga yang baru. 

Hubungan ME dengan ayah kandungnya tidak sedekat pada saat ME masih SD. 

Ayah ME sempat berkata kepada ME bahwa kehidupan sekarang telah berbeda. 

Ia memohon kepada anaknya itu agar tidak sering menghubunginya. Di sisi lain, 

hubungan antara ME dan ayah tirinya pun tidak harmonis. ME mengatakan 

bahwa ayah tirinya tidak mau terbuka kepadanya sehingga hubungan mereka 

canggung. ME mengaku bahwa perceraian kedua orang tuanya membuatnya 

dipenuhi kemarahan, kebencian, stres, tidak percaya diri, minder, dan seringkali 

merasa iri ketika melihat teman-temanya dijenguk oleh keluarga yang lengkap. 

Saat ini subjek sudah menduduki kelas satu SMA dan menjadi santri salah satu 

pondok pesantren di Cianjur.
20

 

                                                           
18

 Wawancara awal dengan subjek pada tanggal 5 Maret 2021.  
19

 Wawancara awal dengan subjek pada tanggal 6 Maret 2021. 
20

 Wawancara awal dengan subjek pada tanggal 6 Maret 2021. 
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Remaja yang memiliki keluarga broken home bisa mengalami depresi, 

rendah diri, malu, tidak percaya diri, dan sulit menerima kekurangan dirinya.
21

 

Ketidakmampuan remaja dalam penerimaan diri yang disebabkan oleh perasaan 

tidak puas pada dirinya sendiri akan menimbulkan sikap penolakan diri.
22

 

Individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat menghormati diri sendiri, 

dapat menyadari sisi negatif dalam dirinya, dan mengetahui bagaimana untuk 

hidup bahagia dengan sisi negatif yang dimilikinya, selain itu individu yang 

dapat menerima dirinya memiliki kepribadian yang sehat dan kuat.
23

  

Pada remaja broken home, penerimaan diri menjadi penting agar remaja 

mampu menjalani kehidupan dengan baik dan memiliki identitas serta persepsi 

diri yang sehat, walaupun harus berdampingan dengan kondisi broken home 

yang dianggap menyakitinya.Dalam kasus ini, bimbingan konseling Islam 

berperan penting dalam mencegah lahirnya remaja korban broken home yang 

berkepribadian tidak baik dengan menganalisis permasalahan subjek kemudian 

mengajaknya menemukan jalan keluar dari permasalahannya melalui proses 

penerimaan diri dan pemaknaan hidup dalam dirinya. Oleh karena itu, sikap 

penerimaan diri dan bagi remaja broken home diperlukan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi dan mengembangkan aspek-aspek positif dalam 

hidupnya. Kondisi inilah yang membuat isu penerimaan diri remaja keluarga 

                                                           
21

 Desi Wulandri and Nailul Fauziah, „Pengalaman Remaja Korban Broken Home (Studi 

Kualitatif Fenomenologis)‟, Empati, 8.1 (2019), 1–9. 
22

 Yiyi Dwi Panti Rahayu, „Kecerdasan Emosi Dan Dukungan Keluarga Dengan Penerimaan 

Diri Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)‟, PSIKOLOGI PERSEPTUAL, 

2017, 30–48. 
23

 Fauziya Ardilla and Ike Herdiana, „Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita‟, Fakultas 

Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2.01 (2013). 
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broken home menarik untuk ditelaah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji 

Penerimaan Diri Remaja Broken Home. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adalah bagaimana proses dan bentuk penerimaan diri subjek 

sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi dan menjadi remaja yang tetap bisa 

berprestasi di dalam keluarga broken home?? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara garis besar tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kontribusi penerimaan diri 

Hurlock dalam membangun penerimaan diri remaja dari keluarga broken home. 

Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan tentang tahapan dalam proses penerimaan diri yang ada dalam 

pendekatan Hurlock dan untuk menambah wacana keilmuan konseling. 

Sementara itu, secara praktis penelitian ini berkaitan dengan pentingnya 

pemenuhan penerimaan diri bagi remaja broken home dengan memperhatikan 

segala kebutuhan fisik dan psikologisnya sehingga dapat melihat nilai-nilai 

positif atas segala peristiwa.  

D. Kajian Pustaka 

Peneliti telah menelusuri beberapa penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan topik penelitian ini dan ditemukan beberapa penelitian yang hampir 

serupa. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian 
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yang dilakukan oleh Hayati dan Aminah, yang menjelaskan efektifitas konseling 

kelompok dengan logoterapi dalam meningkatkan penerimaan diri pada anak 

yang mengalami broken home. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah kuantitatif eksperimen dengan desain eksperimen one group pre-test post-

test. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan T-test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konseling kelompok dengan teknik logoterapi efektif dalam 

meningkatkan penerimaan diri anak yang mengalami broken home.
24

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ida Ayu yang mengungkap 

bagaimana penerimaan diri pada remaja broken home menjadi hal penting yang 

harus dimiliki agar remaja mampu menyesuaikan diri dengan realitas yang 

dihadapi, sehingga dapat menumbuhkan toleransi terhadap peristiwa peristiwa 

menyakitkan terkait konflik yang terjadi dalam keluarga. Penerimaan diri 

menjadi hal penting yang harus dimiliki agar remaja mampu menyesuaikan diri 

dengan realitas yang dihadapi, sehingga dapat menumbuhkan toleransi terhadap 

peristiwa peristiwa menyakitkan terkait konflik yang terjadi dalam keluarga. 

Hasil yang didapat dari sumber data penelitian menunjukkan bahwa pertama, 

penerimaan diri remaja broken home di Bali dominan dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal yaitu keluarga dan sosial, kedua adalah wujud setiap tahap 

penerimaan diri berbeda pada setiap fase perkembangan, pada fase anak-anak 

wujud penerimaan diri dominan berbentuk emosi, pada fase remaja awal wujud 

penerimaan diri dominan berbentuk perilaku, dan pada fase remaja akhir wujud 

penerimaan diri dominan berbentuk pikiran, dan yang ketiga penerimaan diri 

                                                           
24

 Hayati & Aminah, “Konseling Logoterapi Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Pada 

Anak Broken Home.” 



10 

 

pada remaja broken home di Bali merupakan proses dinamis dan terdapat 

perbedaan dinamika penerimaan diri antara responden dengan hak asuh 

patrilineal dan responden dengan hak asuh mandiri.
25

  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ilma Adji yang 

mengungkapkan bahwa penerimaan diri terhadap perceraian orangtua adalah 

suatu hal yang tidak dapat dicapai secara spontan oleh anak, tetapi melewati 

tahapan-tahapan tertentu terkait dengan kehidupan pasca perceraian, termasuk 

berbagai dampak yang dirasakan, baik dampak psikologis maupun sosial. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologi 

dengan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil dari 

penelitian ini ditemukan bahwa perceraian memberikan dampak dampak negatif 

pada para partisipan, seperti perasaan minder, kehilangan figur keluarga, dan 

kenakalan remaja. Keberadaan figur ibu yang kompeten, berkurangnya konflik 

orangtua, lingkungan sekolah dan teman-teman yang memberikan dukungan 

positif merupakan faktor yang membantu para partisipan menerima dirinya dalam 

menghadapi perceraian orangtua, untuk bangkit dari keterpurukan.
26

 

Hal yang sama mengenai penerimaan diri oleh Muji dkk. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan penerimaan 

diri orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian Subyek penelitian ini adalah 

                                                           
25

 Y.K. Dewi, Ida.A.,Herdiyanto, „Dinamika Penerimaan Diri Pada Remaja Broken Home Di 

Bali.‟, Jurnal Psikologi Udayana, 5.2 (2018), 434–43 

<https://ocs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/40414>. 
26

 Ilma Adji Hadyani, „PROSES PENERIMAAN DIRI TERHADAP PERCERAIAN 

ORANGTUA (The Process of Self Acceptance of Parental Divorce)‟, Empati, 7.Nomor 3 (2010), 

303–12. 
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orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa yang 

berbeda-beda yang bersekolah di SLB Cahaya Pertiwi kota Bekasi berjumlah 70 

orang. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa “Ha” diterima dan “Ho” 

ditolak dengan hasil korelasi nilai p Sig.(2-Tailed) kedua variabel sebesar 0,000 < 

0,05 dan nilai Pearson Correlation 0,548 berada pada posisi yang positif dan 

sedang. Nilai Korelasi positif artinya ada hubungan yang positif yaitu jika 

dukungan keluarga meningkat maka penerimaan diri orang tua akan meningkat.
27

 

Selanjutnya, penelitian Vera menjelaskan bahwa penderita skizofrenia 

umumnya mengalami kerusakan reality testing yang membuatnya terputus dari 

lingkungan sosialnya walaupun sudah masuk pada fase residual, sehingga masih 

saja enggan untuk berinteraksi dengan orang lain dan belum bisa produktif 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

metode kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Subjek penelitian 

adalah ODS yang residual dan berada di rentang usia dewasa (20-40). Dari hasil 

penelitian, ditemukan bahwa para subjek yang mengalami gangguan skizofrenia 

residual yang terlihat bisa produktif dan kembali aktif dilingkungan sosialnya 

karena bisa menerima diri dirinya sendiri meskipun kualitas penerimaan dirinya 

berbeda pada setiap subjek.
28

 

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ade Surya, menjelaskan bahwa 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penerimaan seorang ayah 

terhadap anaknya yang menyandang autisme. Penelitian ini menggunakan 

                                                           
27

 Winarsih Dkk, „Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Penerimaan Diri Orang Tua Yang 

Memiliki Abk Di Slb Cahaya Pertiwi Kota Bekasi‟, IKRA-ITH, 4.2 (2020), 73–82. 
28

 Witrin Gamayanti Vera Permatasari, „Gambaran Penerimaan Diri ( Self-Acceptance ) Pada 

Orang Yang Mengalami Skizofrenia‟, Ilmiah Psikologi, 105, 2014, 139–52. 
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pendekatan kualitatif. Karateristik partisipan penelitian meliputi ayah yang 

memiliki anak dengan diagnosis autisme. Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara semi terstruktur, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis tematik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum ketiga 

partisipan memiliki pengalaman berbeda dalam merawat anak mereka yang 

didiagnosis autisme. Penelitian ini juga menemukan beberapa bentuk penerimaan 

yang dialami partisipan serta aspek-aspek penerimaan partisipan terhadap 

anaknya yang autis.
29

 

Literatur-literatur yang ditemukan di atas memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama membahas bagaimana konsep penerimaan diri 

yang dimiliki oleh seseorang. Sementara itu, perbedaannya dengan penelitian ini 

terletak pada subjek yang dipilih. Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjek 

yang merupakan santri salah satu pondok pesantren di Jawa Barat dengan latar 

belakang keluarga broken home. Pada tahap perkembangan, yaitu fase remaja, 

ketiga subjek yang peneliti pilih dapat menghadapi kasus perceraian kedua orang 

tuanya dengan cara melakukan hal-hal baik dan bermanfaat. Hal itu dilakukan 

dengan memadukan unsur-unsur penerimaan diri yang meliputi faktor-faktor 

penerimaan diri dab tahapan penerimaan diri, sehingga dapat bertahan hidup di 

balik penderitaan yang dialami dan bisa memaknai suatu peristiwa yang 

menyakitkan menjadi nilai positif. 

 

 

                                                           
29

 Ade Surya Febrianto and Ira Darmawanti, „Studi Kasus Penerimaan Seorang Ayah 

Terhadap Anak Autis‟, Psympathic, 7.1 (2016), 50–61. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Penerimaan Diri 

Menurut Allport dalam Winarsih dkk
30

 penerimaan diri adalah toleransi 

individu atas peristiwa yang membuat frustasi atau menyakitkan sejalan 

dengan menyadari kekuatan-kekuatan pribadinya. Individu yang memiliki 

penerimaan diri yang baik akan lebih mampu menekan dan menyesuaiakan 

kondisi emosionalnya dengan realitas yang dihadapi. 

Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, dapat 

menerima keadaan dirinya dengan tenang, baik tentang kelebihan dan 

kekurangannya, bebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri karena 

keterbatasannya serta kebebasan dari kecemasan akan adanya penilaian dari 

orang lain terhadap dirinya. Dengan cara yang sama mereka menerima orang 

lain apa adanya tanpa harus menginstruksikan dan mengubahnya. Menurut 

Ross dalam Winarsih dkk
31

 tahapan penerimaan diri yakni: 

a. Tahap denial (penolakan), yaitu saat seseorang mulai mengetahui bahwa 

salah satu orang tuanya tidak ada di rumah, reaksi yang dimunculkan, 

antara lain anak tidak percaya, menyangkal, dan gelisah. Bahwa 

penyangkalan merupakan bentuk pertahanan diri yang biasanya tidak 

pernah berhasil dan menimbulkan kecemasan. 

b. Tahap angry (kemarahan), yaitu apabila pengingkaran tidak dapat 

dipertahankan lagi, anak mulai mempertanyakan akan kehadiran salah satu 

dari orang tuanya yang tidak kembali ke rumah. Apabila hal itu tidak 

                                                           
30

 Winarsih dkk. 
31

 Winarsih dkk. 



14 

 

terpenuhi, kemarahan anak semakin memuncak terlebih jika salah satu dari 

orang tua subjek menikah lagi dan anak merasa diabaikan. 

c. Tahap bargainning (menawar), yaitu apabila seseorang marah dengan 

keluarganya akan memunculkan perasaan tawar menawar terhadap diri 

sendiri, seperti halnya untuk menghibur diri dengan berandai-andai. 

Individu yang dihadapkan dengan keluarga broken home pada akhirnya 

membuat perjanjian terhadap dirinya ataupun dengan Tuhan agar peristiwa 

ini dapat ditunda. 

d. Tahap depression (depresi), adalah perasaan tidak berdaya dan putus asa. 

Hal ini dicirikan dengan kehilangan semangat hidup, pesimis, menangis, 

dan kurang konsentrasi. 

e. Tahap acceptance (penerimaan), yaitu remaja dengan keluarga broken 

home yang dapat menerima dirinya akan lebih mudah untuk memahami 

keadaan dirinya, memiliki harapan, dan dengan keinginan tersebut 

diharapkan dapat terwujud. Menurut Kubler Ross, akhir dari proses 

psikologis adalah menerima nasib dan menjalani apa yang ada saat ini. 

Ciri-ciri penerimaan diri. Secara rinci jersild dalam Permatasari dan 

Gamayanti
32

menyebutkan ciri-ciri penerimaan diri adalah: 

a. Orang yang menerima dirinya memiliki harapan yang realistis terhadap 

keadaannya dan menghargai dirinya sendiri. Artinya orang tersebut 

mempunyai harapan yang sesuai dengan kemampuannya. 

                                                           
32

 Vera Permatasari. 
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b. Memiliki perasaan yakin akan standar-standar dan pengetahuan terhadap 

dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain. 

c. Memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya dan tidak melihat pada 

dirinya sendiri secara irasional. Artinya orang tersebut memahami 

mengenai keterbatasannya namun tidak menggeneralisir bahwa dirinya 

tidak berguna. 

d. Menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri. Orang yang 

menerima dirinya mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan yang ada 

dalam dirinya. 

Faktor-faktor yang membentuk penerimaan diri. Menurut Hurlock 

dalam Permatasari dan Gamayanti
33

 ada beberapa faktor yang membentuk 

penerimaan diri seseorang, yaitu: 

a. Pemahaman Diri 

Pemahaman diri merupakan persepsi diri yang ditandai oleh 

keaslian, realita, dan kejujuran. Semakin seseorang memahami dirinya, 

semakin baik menerima dirinya. 

b. Harapan yang Realistis 

Ketika seseorang memiliki harapan yang realistis dalam mencapai 

sesuatu, hal ini akan memengaruhi kepuasan diri yang merupakan esensi 

dari penerimaan diri. Harapan akan menjadi realistis jika dibuat sendiri 

oleh diri sendiri. 

c. Tidak Adanya Hambatan dari Lingkungan 

                                                           
33

 Witrin Gamayanti dan Vera Permatasari, „Gambaran Penerimaan Diri ( Self-Acceptance ) 

Pada Orang Yang Mengalami Skizofrenia‟, Ilmiah Psikologi, 105, 2014, 139–52. 
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Ketidakmampuan dalam mencapai tujuan yang realistis, dapat terjadi 

karena hambatan dari lingkungan yang tidak mampu dikontrol oleh 

seseorang seperti diskriminasi ras, jenis kelamin, atau agama. Apabila 

hambatan-hambatan itu dapat dihilangkan dan jika keluarga, peer atau 

orang-orang yang berada di sekelilingnya memberikan motivasi dalam 

mencapai tujuan, maka seseorang akan mampu memperoleh kepuasan 

terhadap pencapainnya. 

d. Sikap Sosial yang Positif 

Jika seseorang telah memperoleh sikap sosial yang positif, maka ia 

lebih mampu menerima dirinya. Tiga kondisi utama menghasilkan 

evaluasi positif antara lain adalah tidak adanya prasangka terhadap 

seseorang, adanya penghargaan terhadap kemampuan-kemampuan sosial 

dan kesediaan individu mengikuti tradisi suatu kelompok sosial. 

e. Tidak Adanya Stres yang Berat 

Tidak adanya stres atau tekanan emosional yang berat membuat 

seseorang bekerja secara optimal dan lebih tenang serta bahagia. 

f. Pola Asuh yang Baik pada Masa Anak-Anak 

Pendidikan di rumah dan sekolah sangat penting, penyesuaian 

terhadap hidup, terbentuk pada masa kanak-kanak, karena itulah kegiatan 

yang baik di rumah maupun sekolah pada masa kanak-kanan sangatlah 

penting. 

g. Konsep Diri yang Stabil 
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Hanya konsep diri positif yang mampu mengarahkan seseorang 

untuk melihat dirinya secara utuh. 

 

2. Remaja 

Masa remaja, menurut Mappiare dalam Fhadila
34

 berlangsung antara 

umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 

dengan 22 tahun bagi pria. Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut 

adolescence, berasal dari bahasa latin adolescere yang artinya “tumbuh untuk 

menggapai kematangan”. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan 

atas tiga, yaitu: 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja 

pertengahan, dan 18-21 tahun adalah masa remaja akhir. Beberapa masalah 

keluarga pada remaja, yaitu
35

: 

a. Kurangnya pengertian dari pihak orang tua yang kurang mau diajak 

mengikuti liku-liku perkembangan pikiran remaja. 

b. Sesungguhnya dengan timbulnya keraguan mengenai pandangan keluarga, 

maka perasaan aman dan terlindungi dalam lingkungan keluarga mulai 

terancam. 

c. Suatu hasil sampingan dari perkembangan yakni egosentrisme dalam 

proses berfikir, menyebabkan perdebatan dan pembahasan tidak selalu 

berhasil, bahkan gagal. Cara berpikir egosentris ini merupakan sifat 

                                                           
34

 Kenny Dwi Fhadila, „Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja‟, Penelitian Guru Indonesia, 2.2 

(2018). 
35

 ERIESKA GITA LESTARI and others, „Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Remaja‟, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.2 (2017) 

<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14231>. 
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sementara yang menandakan ketidakmampuan remaja untuk mengambil 

sudut pandang dari orang lain dalam pertimbangan dan kesimpulan. 

d. Tidak dapat menempatkan diri di pihak orang lain dan tidak menghormati 

adanya pendapat orang lain yang berbeda menyebabkan pertentangan dan 

perselisihan antar orang tua dan remaja. 

Grison dalam Mentari dan Irhandayaningsih
36

 mencatat tujuh kebutuhan 

khas remaja sebagai berikut: 

a. Kebutuhan akan kasih sayang, terlihat sejak masa muda dan 

menunjukkan berbagai cara perwujudan selama masa remaja. 

b. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok 

merupakan hal yang sangat penting, sejak remaja “melepaskan diri” 

dari keterikatan keluarga dan berusaha memantapkan hubungan-

hubungan dengan teman lawan jenis. 

c. Kebutuhan untuk berdiri sendiri yang dimulai sejak usia muda (remaja 

awal), menjadi sangat penting selama masa remaja; manakala remaja 

dituntut untuk membuat berbagai pilihan dan mengambil keputusan. 

d. Kebutuhan untuk berprestasi menjadi sangat penting dan pasti seirama 

dengan pertumbuhannya secara individu mengarah pada kedewasaan. 

e. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain sangat penting, sejak 

mereka bergantung dalam hubungan teman sebaya dan penerimaan 

teman sebaya. 

                                                           
36

 Mentari dan Irhandayaningsih, „Perbandingan Motivasi Remaja Laki-Laki Dan Perempuan 

Dalam Pemanfaatan Koleksi Balai Layanan Grhatama Pustaka Bpad DIY‟, Ilmu Perpustakaan, 03 

(2019). 



19 

 

f. Kebutuhan untuk dihargai pandangannya yang menurutnya pantas bagi 

dirinya (sesuai dengan kenyataan), dan menjadi bertambah penting 

seirama dengan pertambahan kematangan. 

g. Kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh terutama nampak 

dengan bertambahnya kematangan. Untuk mendapatkan ketetapan dan 

kepastian, remaja memerlukan beberapa petunjuk yang akan 

memberikannya dasar dan ukuran dalam membuat keputusan-

keputusan. 

3. Broken Home 

Menurut Ulwan yang dimaksud dengan keluarga broken home adalah 

keluarga yang mengalami disharmonis antara ayah dan ibu.
37

 Pernyataan 

Ulwan dipertegas oleh Azizah yang mengatakan bahwa broken home 

merupakan suatu kondisi keluarga yang tidak harmonis dan orang tua tidak 

lagi menjadi tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Bisa jadi mereka 

bercerai, pisah ranjang, atau mengalami keributan yang terus menerus terjadi 

dalam keluarga.
38

 

Banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam keluarga tentunya 

diakibatkan oleh beberapa faktor yang berdampak tidak baik dalam keluarga 

itu sendiri. Menurut Willis penyebab timbulnya keluarga broken home 

dikarenakan beberapa faktor, yaitu:
39

 

a. Masalah Kesibukan 

                                                           
37

 Ulwan, Abdullah Nasih, Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Pustidaka Amani, 2002), 

67. 
38

 Azizah, „Kebahagiaan Dan Permasalahan Di Usia Remaja‟, Konseling Religi Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, 4.2 (2013), 295–316. 
39

 Willis, Konseling Keluarga: Family, 45. 
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Menurut Willis, kesibukan yang dimaksud adalah terfokusnya 

suami istri dalam pencarian materi yaitu harta dan uang. Setiap pasangan 

mulai mempunyai kesibukan masing-masing, berupa pekerjaan yang 

seakan-akan tidak ada habisnya. 

b. Orang Tua yang Bercerai 

Perceraian menunjukkan suatu kenyataan dari kehidupan suami 

istri yang tidak lagi dijiwai oleh rasa kasih sayang atas dasar-dasar 

perkawinan yang telah goyah dan tidak mampu menopang keutuhan 

kehidupan keluarga yang harmonis. 

c. Sikap Egosentrisme 

Sikap egosentrisme masing-masing suami istri merupakan 

penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada 

pertengkaran yang terus menerus. 

d. Kebudayaan Bisu dalam Keluarga 

Kebudayaan bisu ditandai oleh tidak adanya hubungan dan dialog 

antar anggota keluarga. Masalah yang muncul dalam kebudayaan bisu 

tersebut justru terjadi dalam komunitas yang saling mengenal dan diikat 

oleh tali batin. Masalah tersebut tidak akan bertambah berat jika 

kebudayaan bisu terjadi di antara orang yang saling mengenal dalam 

situasi perjumpaan yang sifatnya sementara saja. Sifat kebudayaan bisu 

ini akan mampu mematikan kehidupan itu sendiri dan pada sisi yang 

sama dialog mempunyai peranan yang penting. 

e. Perang Dingin dalam Keluarga 
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Perang dingin sudah pasti lebih berat daripada kebudayaan bisu, 

sebab dalam perang dingin selain kurang terciptanya dialog juga disisipi 

oleh rasa perselisihan dan kebencian masing-masing pihak. Awal perang 

dingin dapat disebabkan oleh suami untuk memenangkan pendapat dan 

pendiriannya sendiri, sedangkan istri hanya mempertahankan keinginan 

dan kehendaknya sendiri. 

f. Kehilangan Kehangatan di dalam Keluarga  

Kurang atau putus komunikasi di antara anggota keluarga 

menyebabkan hilangnya kehangatan di dalam keluarga antara orang tua 

dan anak. Faktor kesibukan biasanya penyebab utama dari kurangnya 

komunikasi. Ayah dan ibu bekerja dari pagi hingga sore hari, mereka 

tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama. 

Kondisi keluarga yang tidak harmonis ini akan memberikan 

dampak yang negatif terhadap perilaku anak. Gerungan mengemukakan 

bahwa sebagian besar anak-anak delinkuensi berasal dari keluarga yang 

sudah tidak utuh strukturnya, 51.16%, anak-anak delinkuensi berasal dari 

keluarga yang karena suatu sebab, tidak utuh kembali (broken home).
40

 

Dampak terhadap anak apabila kedua orang tuanya bercerai akan 

berpengaruh terhadap aspek psikologisnya.
41

 Anak-anak dalam keluarga 

yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, tertekan, 

bersikap kejam atau saling mengganggu orang lain yang usianya lebih 
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 Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 56-58. 
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muda, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, merasa kehilangan 

tempat berlindung, dan tempat berpijak.
42

 Di kemudian hari, dalam diri 

mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap 

bermusuhan dengan dunia luar.  

Menurut Dadang Hawari, anak-anak yang dibesarkan dalam 

keluarga yang mengalami disfungsi, mempunyai resiko lebih besar untuk 

memiliki kepribadian anti sosial dibandingkan anak-anak yang 

dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh.
43

 Salah satu ciri 

disfungsi adalah perceraian orang tuanya. Dalam penelitian ahli seperti 

MC Dermott, Moorison Offord dkk, Sugar, Westman, dan Kalter yaitu 

remaja yang orang tuanya bercerai cenderung berperilaku nakal, 

mengalami depresi, melakukan hubungan seksual secara aktif, dan 

kecenderungan terhadap obat-obat terlarang.
44

 

F. Metode Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep penerimaan diri remaja dengan 

latar belakang keluarga broken home. Penulisan penelitian ini berawal dari 

ketertarikan terhadap kajian mengenai peran konseling pada remaja broken home. 

Hal itu dikarenakan bimbingan konseling merupakan upaya pemberian bantuan 
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kepada seseorang agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan 

diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah remaja yang orang tuanya 

bercerai. Subjek yang dipilih berjumlah tiga orang remaja berinisial ME, WI, dan 

AM. Pengambilan subjek tersebut ditentukan berdasarkan usia, yaitu antara 16-

19 tahun. Selain itu, pengambilan ketiga subjek tersebut juga dilihat dari usia, 

tempat tinggal, dan latar belakang orang tua yang bercerai. AM dan ME masuk 

dalam masa remaja pertengahan, sedangkan WI masuk pada masa remaja akhir, 

yakni 19 tahun. Ketiga subjek di atas tinggal di pondok pesantren yang sama dan 

memiliki struktur keluarga yang sama, yaitu keluarga retak yang ditandai dengan 

salah satu anggota keluarga pergi dan tidak menunjukkan hubungan kasih 

sayang. Orang tua dari ketiga subjek sama-sama memiliki kasus yang serupa, 

yaitu salah satu dari kedua orang tua subjek berselingkuh.  

Dua subjek, yaitu ME dan AM berasal dari tingkat SMA, sedangkan satu 

subjek, yaitu WI berasal dari perguruan tinggi angkatan 2021. Ketiga subjek 

dikategorikan dalam usia remaja, yaitu masa usia yang memiliki masalah yang 

kompleks dan membutuhkan perhatian lebih dari lingkungan. Apabila lingkungan 

keluarga tidak mendukung, remaja akan merasa frustasi, depresi, dan stres. Maka 

dari itu, penerimaan diri dan makna hidup remaja sangat penting. 

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti melakukan penelitian 

mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan November 2021. Adapun metode 

penelitian ini adaah metode kualitatif dengan karakteristik penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 
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menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 

diteliti secara tepat. Deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-

gambar, dan bukan angka-angka. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti di 

dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa langkah, seperti observasi, 

wawancara, dan studi pada dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian ini. 

Peneliti melakukan observasi sebanyak sepuluh kali, dengan observasi awal 

dilakukan pada bulan April 2021. Pada observasi awal tersebut, penulis 

berkesempatan mengamati secara langsung kondisi keluarga ME, WI, dan AM. 

Kemudian, observasi berikutnya dilakukan setelah penulis memulai penelitian, 

tepatnya pada pertengahan bulan April sampai akhir Maret 2021. Pada observasi 

kedua itu, penulis dapat mengamati secara langsung kondisi rumah, keluarga dan 

aktivitas subjek. 

Selain observasi dan pengamatan secara langsung, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan beberapa informan. Adapun informan dalam penelitian ini 

adalah tiga orang remaja dengan latar belakang keluarga broken home. Dua dari 

remaja tersebut merupakan siswa kelas dua SMA. Mereka adalah ME(17 tahun) 

dan AM(16 tahun). Sementara itu, satu informan lainnya adalah WI(19 tahun) 

yang merupakan mahasiswa baru di kampus Negeri, Bandung angkatan 2021. 

Wawancara pertama yang peneliti lakukan adalah dengan ME, yaitu pada 2 

Juli 2021 membahas kehidupan keluarga ME sebelum orang tuanya bercerai dan 

penyebab perceraian itu. Wawancara kedua dengan ME dilakukan peneliti pada 

pertengahan bulan Juli dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan 
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informasi mengenai aspek penerimaan diri yang terdiri atas kerelaan untuk 

membuka diri terhadap orang lain dan tahapan penerimaan diri subjek. Sementara 

itu, wawancara dengan subjek kedua, yaitu AM dan subjek ketiga, yaitu WI 

dilakukan secara bergantian. 

Seluruh hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan 

dikategorikan sebagai data primer. Di sisi lain, data pendukung atau data 

sekunder peneliti dapatkan melalui wawancara dengan teman terdekat informan 

dan pengurus pondok pesantren tempat subjek tinggal. Data-data yang terkumpul, 

baik dari data primer maupun sekunder, dianalisis dan diuji keabsahannya. Secara 

sederhana, tahapan analisis data yang penulis lakukan dimulai dengan 

pengorganisasian data yang didapatkan, baik data primer maupun sekunder. 

Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti tersebut merujuk kepada 

model analisis data yang dipopulerkan oleh Mattew B. Milles dan A. Michael 

Huberman. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, reduksi 

yang merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, 

dan pentransformasian data mentah dari catatan-catatan lapangan. Penyajian data, 

yaitu memvisualisasikan atau menampilkan data agar mudah dipahami. Data ini 

tersusun sedemikian rupa sehingga ada penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan yang dimulai ketika peneliti 

menganalisis makna dari tindakan, kata, dan fenomena yang diamati. Data yang 

telah diproses kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif, yakni proses penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal 

yang bersifat umum agar dapat diperoleh kesimpulan objektif. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penelitian 

ini, maka saya menyusun penelitian ini dalam beberapa bagian sebagai berikut. 

Bab I memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II menjabarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel 

tersebut meliputi definisi penerimaan diri, manfaat penerimaan diri, aspek 

penerimaan diri, definisi remaja broken home, dan dampak dari broken home, 

Bab III menguraikan metodologi penelitian yang digunakan, yaitu berupa jenis 

riset dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

Bab IV memuat laporan hasil penelitian yang meliputi penemuan subjek, tahapan 

penerimaan diri subjek ME, WI, dan AM, dan faktor-faktor penerimaan diri. 

Bab V memaparkan kesimpulan dan saran untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 
 

 

 

 

 



134 

 

BAB V 

PENUTUP 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan interpretasi dari analisis data yang telah dilakukan, maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penerimaan diri ME sebagai remaja dari keluarga broken home 

Dari proses penerimaan diri yang baik dapat membantu ME 

menemukan hal positif di balik penderitaan yang dialaminya walaupun 

ME pernah kehilangan arah dan tidak patuh, tetapi dari hal tersebutlah 

yang membawa ME untuk dapat menjadikannya pribadi seperti sekarang, 

lebih rajin beribadah dan belajar. Faktor lain yang mendukung proses 

penerimaan diri ME yakni berada di pondok pesantren yang membuat ME 

memiliki tujuan hidup yang jelas untuk melangkah ke masa depan. 

2. Penerimaan diri WI sebagai remaja dari keluarga broken home 

WI mampu menerima dirinya dan memilih tidak tenggelam dalam 

keterbatasanya. WI mencapai tahap penerimaan dengan cara berpikir 

positif bahwa segala permasalahan mempunyai nilai yang dapat diambil 

hikmahnya walaupun saat ini WI sudah berada di fase penerimaan diri, 

kadang-kadang ia masih kembali ke tahap sebelumnya mengingat 

bagaimana ayahnya dulu memperlakukan ibunya WI dengan semena-

mena. Proses penerimaan diri WI dipengaruhi oleh lingkungan subjek, 

karena pascaperceraian kedua orang tuanya, WI memilih tinggal di pondok 
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pesantren yang dekat dengan rumahnya sehingga banyak kegiatan positif 

yang dapat ia lakukan. 

WI mampu menemukan nilai positif di balik penderitaannya. Nilai 

positif tersebut kini dibuktikan WI dengan menjadi mahasiswa baru di 

kampus negeri, Bandung angkatan 2021 melalui jalur tahfdz. 

3. Penerimaan diri AM sebagai remaja dari keluarga broken home 

Penerimaan diri yang terbentuk oleh AM dilandasi dengan faktor 

lingkungan dan dukungan sosial dari orang sekitar. Akan tetapi, kurang 

mendapat dukungan keluarga dari pihak ibunya AM namun lingkungan 

tempat tinggalnya sekarang dapat memberikan pengaruh positif sehingga 

AM mampu menjalankan proses penerimaan diri dengan baik.  

Lima tahapan penerimaan diri yang dikemukakan oleh Kubler Ross 

pun tidak semuanya hadir dalam diri AM. AM tidak merasakan fase 

bargainning karena kedua orang tua AM tidak ada keinginan untuk rujuk 

lagi. Pada saat AM sudah memasuki fase acceptance, kadang-kadang AM 

kembali ke fase depression. Tetapi, atas dasar penguatan dari teman-

temannya membuat AM kembali menerima dirinya dengan segala kondisi 

yang menimpanya. 

AM dengan segala perjalanan hidupnya, membuatnya menjadi lebih 

kuat, pasrah atas ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT, dan 

belajar mengambil sisi positif di balik penderitaanya. Sisi positif yang AM 

rasakan pascaperceraian kedua orang tuanya yakni penuh dengan harapan 

dan tujuan hidup yang positif, meski di awal AM berencana untuk tidak 
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melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Selepas lulus SMA, AM 

memiliki rencana untuk kuliah dan mengabdi di pondoknya. 

Jadi, kesimpulan dari ketiga subjek di atas, mereka bisa mencapai 

tahap penerimaan diri dengan waktu yang bervariasi, ada yang harus 

menuntaskan masa lalunya dalam kurun waktu sembilan tahun, tujuh 

tahun, dan empat tahun walaupun terkadang masih kembali ke tahap 

sebelumnya atau bahkan jalan bersamaan. Proses penerimaan diri dari 

ketiga subjek, dipengaruhi oleh faktor lingkungan subjek yaitu pondok 

pesantren. Berada di lingkungan yang sehat membuat ME, WI, dan AM 

menjadi lebih positif dalam menerima dan memaknai permasalahan yang 

dideritanya.  

B. Saran-saran 

Tujuan konseling keluarga sendiri merupakan suatu upaya kemanusiaan 

(humanisasi), dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah, dalam hal ini adalah remaja dengan keluarga broken home, agar 

dapat disebarluaskan sebagai pendorong bagi individu untuk bersikap secara 

positif.  

Pada akhirnya penelitian ini, yang tergolong penelitian yang memiliki 

relevansi dengan konseling keluarga, semoga memberikan suatu nilai 

keabadian, nilai yang mampu merekam dan mengurai peristiwa psikologis 

remaja yang mengalami broken home. Maka dari itu, penulis mencoba 

memberikan saran-saran, demi perbaikkan dan riset-riset yang lebih baik lagi 

ke depannya, di antaranya : 
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1. Saran bagi ME, WI, dan AM tetaplah bertahan di dalam kondisi apapun, 

meskipun hidup kalian tidak seberuntung teman-teman yang memiliki 

keluarga utuh namun kalian memiliki jiwa yang besar untuk dapat 

bertahan dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik dan 

bermakna. 

2. Saran bagi akademisi dan praktisi sosial yang bergerak di bidang 

bimbingan konseling Islam. Besar harapan dari penulis, dengan 

menggunakan metode bimbingan konseling yang dikombinasikan oleh 

konsep penerimaan diri dalam proses pemberian bantuan bisa menuntun 

subjek untuk dapat lebih stabil dalam menghadapi kasus perceraian 

kedua orang tuanya, terkadang satu di antara subjek masih merasakan 

kecewa ketika sedang dalam kondisi psikis yang tidak stabil. Selanjutnya, 

proses pemberian bantuan ini harus dilakukan secara terus menerus agar 

tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, dan 

mengajarkan kepada subjek untuk melihat nilai positif dari penderitaan, 

apapun yang terjadi tetap melangkah ke depan, dan merasa bersyukur 

dalam setiap waktu.  

3. Saran bagi keluarga, peran keluarga sangat vital dalam proses 

mempertahankan dan menciptakan keluarga yang harmonis. Maka dari 

itu, peran dari masing-masing anggota keluarga harus senantiasa 

memberikan dukungan. Dukungan yang dimaksud bisa berupa saling 

mengingatkan satu sama lain dan dilakukan tidak hanya satu atau dua 

kali saja, tetapi juga secara kontinu. 
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