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ABSTRAK 

 

Rinta Nasyanti, 16250019, Resiliensi Remaja Keluarga Broken Home di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo. Skripsi: Ilmu 

Kesejahteraan Sosial. Fakuktas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk resiliensi 

pada remaja dengan latar belakang keluarga broken home yang tidak tinggal 

dengan orang tua melainkan tinggal di suatu lembaga. Mempunyai keluarga 

broken home memaksa remaja untuk beradaptasi dari situasi sulit yang dapat 

mempengaruhi dirinya untuk bangkit yaitu dengan cara resiliensi. Remaja yang 

memiliki keluarga broken home kemampuan untuk beresilien kemungkinan 

rendah dan membutuhkan proses. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada 

bagaimana resiliensi remaja keluarga broken home yang bertempat tinggal di 

LKSA Al-Ikhlas. 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari tiga remaja broken home, orangtua, 

pengasuh utama dan teman di LKSA Al-Ikhlas. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

resiliensi yang dimiliki oleh remaja keluarga broken home yang tidak mudah 

untuk dilalui serta perlunya kesadaran diri untuk bangkit. Dari ketiga subjek 

remaja tersebut yang mampu melewati masa sulitnya dengan cara resiliensi 

dengan optimal adalah HD dan LZ. Sedangkan, NA kurang optimal sebab ia 

kurang mampu dalam meningkatkan optimisme dan kurang peka terhadap kondisi 

seseorang dan lingkungan sekitar. 

 

Kata Kunci: Broken Home, Remaja, Resiliensi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja atau adolenscene artinya tumbuh atau berkembang untuk 

mencapai tingkat kematangan. Masa remaja merupakan masa peralihan atau 

masa transisi dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Selain itu, pada masa 

ini remaja mengalami perubahan pada segi kognitif, fisik, psikoseksual. Pada 

masa ini juga seorang remaja perlu bimbingan dari orang-orang terdekat atau 

keluarga.
1
 

Pada dasarnya keluarga mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan pribadian seorang anak dari lahir menuju dewasa. Hal ini, 

karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang berinteraksi dan 

membangun hubungan baik dengan anak, serta akan menjadi pusat perhatian 

anak. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama yang mana anak akan 

menghabiskan waktunya dengan keluarga dan anggota keluarga yang ada 

didalamnya, terutama orang tua merupakan sosok yang dianggap penting oleh 

seorang anak atau remaja karena mempunyai ikatan emosional yang kuat. 

Pemenuhan kebutuhan seorang anak harus terpenuhi, maka dari itu keluarga 

yang mampu untuk memenuhi kebutuhan insani anak baik kebutuhan fisik-

biologis maupun kebutuhan sosio-psikologisnya. Selagi kebutuhan-kebutuhan 

                                                 
 

1
 Khusnul Khotimah, “Faktor Pembentuk Resiliensi Remaja dari Keluarga Broken Home 

Di Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”, KOMUNIKA; Jurnal Dakwah dan 

Komunikasi, Vol. 12:1, (Januari-Juni 2018). 
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anak tersebut terpenuhi, maka anak akan berkembang menjadi pribadi yang 

sehat.
2
 

Selain itu, kondisi keluarga juga sangat penting bagi perkembangan 

kepribadian seorang anak atau remaja. Remaja yang tumbuh dan dibesarkan 

dalam lingkungan keluarga yang harmonis, cenderung akan mempunyai 

kepribadian yang positif. Namun begitu juga sebaliknya, apabila seorang anak 

atau remaja tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga broken home, 

hubungan orangtuanya tidak harmonis, pola asuh yang kurang baik, maka 

remaja akan mempunyai kepribadian yang menyimpang. 

Adapun penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara 

keharmonisan keluarga dengan kepribadian anak remaja. Bahwa 

keharmonisan keluarga akan berpengaruh positif kepada anak hingga sampai 

usia dewasa.
3
 Penelitian lain menyebutkan bahwa kondisi keluarga yang 

broken home dapat menyebabkan remaja mengalami tekanan jiwa, murung, 

sedih berkepanjangan, tidak menampakkan kebahagiaan, tidak dapat 

mengontrol emosi, tidak percaya diri, senang menyendiri, berperilaku negatif 

dan prestasinya menurun sampai mengalami gangguan psikologis.
4
 

Oleh sebab itu penting bagi setiap individu memiliki kemampuan yang 

baik dalam merespon masalah salah satunya masalah dari keluarga broken 

home ini dengan cara sehat dan positif. Reivich dan Shatte mengungkapkan 

                                                 
 

2
 Syamsu Yusuf dan Juntika N, Teori Kepribadian, (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2007), hlm 27. 

 
3
 Ardilla dan cholid, Pengaruh Broken Home terhadap Anak, STUDIA: Jurnal Hasil 

penelitian Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol 6:1 (Mei, 2021), 

hlm 1-14 

 
4
 Zuraidah, “Analisa Perilaku Remaja Dari Keluarga Broken Home”, Jurnal Kognisi, Vol. 

1:1, (Agustus 2016), hlm 2528–4495. 
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bahwa seseorang yang dapat merespon masalah dengan cara sehat dan positif 

merupakan individu yang resilien, individu resilien mengerti bahwa halangan 

dan rintangan bukanlah akhir dari segalanya. Berdasarkan hal itu, penting bagi 

remaja dengan latar belakang keluarga broken home untuk memiliki 

kemampuan resiliensi agar dapat melanjutkan hidupannya. Setiap individu 

memiliki cara berbeda-beda dalam merespon masalahnya, ada yang mampu 

merespon dengan positif namun tidak jarang yang merespon masalahnya 

dengan cara yang negatif.
5
 

Seperti halnya pada anak asuh usia remaja yang berada di Lembaga 

Kesejahteraan Anak Al-Ikhlas Sentolo, remaja tersebut terkena dampak dari 

keluarga broken home yakni mereka mengalami sedih yang berkepanjangan, 

merasa tertekan, menjadi pendiam, tidak percaya diri, tidak mudah untuk 

mengungkapkan emosinya, dan sampai prestasinya menurun. Selain itu, 

remaja juga saat menjalani masa transisinya tidak didampingi oleh orangtua 

melainkan didampingi oleh pengasuh sebagai orangtua pengganti.
6
 Untuk itu, 

remaja harus memiliki kemampuan resiliensi agar dapat mengatasi, 

menghadapi, meminimalisir dan terlebihnya dapat menghilangkan dampak 

dari broken home tersebut, serta dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik 

dan menggapai cita-cita di masa depan. 

Remaja yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas 

Sentolo ini mempunyai kemampuan resiliensi yang berbeda-beda. Oleh karena 

                                                 
 

5
 Nia Nurulita dan Rita Kurnia S, “Studi Kasus Tentang Dinamika Resiliensi Remaja 

dengan Keluarga Broken Home”,  Academica Jurnal Of Multidisciplinary Studies, Vol. 2: 1 

(2019), hlm 93-108. 

 
6
 Hasil observasi peneliti pada Oktober 2020 di LKSA Al-Ikhlas Sentolo. 
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itu peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang mendalam pada remaja 

keluarga broken home yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Al-Ikhlas Sentolo. Yang mana remaja disini juga dibekali ilmu agama, 

dibimbing, diasuh dengan baik agar dapat membanggakan dirinya sendiri dan 

orang sekitar, terutama orangtuanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan pada penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk resiliensi pada remaja 

keluarga broken home di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas 

Sentolo?” 

C. Tujuan Penelitian 

Pada suatu penelitian pastinya memiliki tujuan yang akan dicapai 

sesuai dengan judul di atas dan berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, 

mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana bentuk resiliensi pada remaja 

dengan latar belakang broken home yang tidak tinggal dengan orang tua 

melainkan tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun 

praktis, yakni sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  
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Penelitian ini harapannya mampu memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan atau ide-ide baru bagi pekerja sosial dan peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian serupa terkait resiliensi remaja dengan latar 

belakang keluarga broken home.  

2. Manfaat Praktis 

  Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran nyata                           

bentuk resiliensi pada remaja keluarga broken home yang tinggal di suatu 

lembaga dan harapannya penelitian ini dapat diterapkan dikehidupan 

dalam menghadapi berbagai tekanan terutama tekanan yang berasal dari 

keluarga broken home. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian terpenting dalam melakukan 

penelitian, sebab dengan adanya tinjauan pustaka ini peneliti akan semakin 

mengetahui mengenai penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga peneliti mampu memahami 

dan mengetahui apa yang menjadi masalahan pada penelitian sebelumnya.
7
 

Pada penelitian ini berjudul “Resiliensi Remaja Broken home di LKSA 

Al-Ikhlas Sentolo” terdapat beberapa penelitian yang serupa untuk dijadikan 

referensi dan bahan perbandingan. Adapun beberapa penelitian di bawah ini 

yang relevan, yakni sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Berna Detta dan Sri Muliati 

Abdullah, Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Berjudul 

                                                 
 

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 87. 
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“Dinamika Resiliensi Remaja Dengan Keluarga Broken Home”. Penelitian ini 

membahas mengenai gambaran resiliensi pada remaja dengan keluarga broken 

home.
8
 Penelitian ini menggunakan teori resiliensi Grotberg yang mana beliau 

menjelaskan bahwa resiliensi berperan sebagai kemampuan seseorang guna 

menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri atau mengubah dirinya dari 

keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup, karena setiap individu pasti 

mengalami kesulitan ataupun sebuah masalah dan tidak ada seseorang yang 

hidup di dunia tanpa suatu masalah atau kesulitan. 

Dari tujuh kemampuan dalam resiliensi terdapat adanya perbedaan 

pada kemampuan resiliensi yang dimiliki oleh kedua remaja keluarga broken 

home yaitu pada kemampuan optimisme yang mana subjek WA memiliki 

harapan namun terkadang ada keragaun dan ketakutan dalam diri WA tentang 

masa depannya akibat permasalahan yang keluarganya alami yaitu broken 

home. WA takut nantinya memiliki rumah tangga akan seperti orang tuanya. 

Sedangkan, subjek DS memiliki keyakinan dimasa depan akan sukses serta 

semangat mewujudkan harapannya. Selain itu, dalam kemampuan efikasi diri, 

dimana subjek DS lebih mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan 

menggapai tujuannya. Sedangkan, subjek WA yakin mampu menyelesaikan 

permasalahan sendiri, namun terkadang muncul keraguan akibat permasalahan 

keluarga broken home yang dialaminya, dan pada sumber I have yang mana 

DS merasa dirinya tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat dan 

lingkungannya, DS merasa dirinya sendirian serta hanya Tuhan yang menjadi 

                                                 
 

8
 Berna Detta  dan Sri Muliati Abdullah, “Dinamika Resiliensi Remaja Denga Keluarga 

Broken Home” InSight Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 19: 2, Agustus 2017, hlm 17-86. 
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panutan. Sedangkan, subjek WA mendapatkan dukungan dari teman dan 

saudara. Pada aspek regulasi emosi, pengendalian impuls, empati, kemampuan 

analisis masalah, dan meningkatkan aspek positif serta sumber sumber 

resiliensi yaitu I am dan I can menunjukkan kesamaan pada kedua subjek. 

Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Perbedaannya adalah pada pendekatan yang digunakan yaitu 

menggunakan pendekatan studi kasus. Persamaannya yaitu sama-sama 

mengenai resiliensi remaja broken home, metode penelitian yaitu 

menggunakan penelitian kualitatif. 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Merlin Indriani, Fakultas Psikologi 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berjudul “Resiliensi Remaja Korban 

Perceraian Orang Tua”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika 

resiliensi remaja korban perceraian orang tua dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi resiliensi pada remaja korban perceraian orang tua. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis naratif. Lokasi 

penelitian ini di Daerah Patimura Jombang kota. Data yang dikumpulkan 

dengan cara wawancara, observasi dan tes Suck Sentence Completion Test. 

Teori resiliensi yang digunakan adalah teori Grotberg yang menjelaskan 

resiliensi merupakan kapasitas manusia untuk menghadapi, mengatasi, 

menjadi kuat, dan bahkan berubah karena pengalaman yang penuh tantangan 

yang dialami. Penelitian ini membahas mengenai dinamika resiliensi remaja 

sebagai korban atas terjadinya perceraian orang tua, untuk melihat gambaran 

resiliensi dan faktor-faktor pembentukan resiliensi yang dialami oleh subyek. 
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Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kedua subjek memiliki 

kemampuan resiliensi yang berbeda antara kedua subyek. Faktor resiliensi 

yang mempengaruhi adalah faktor protektif internal dan eksternal dari kedua 

subyek, diantaranya memiliki kemampuan kognitif yang baik, religiusitas baik 

dan memiliki rasa kasih sayang. sedangkan faktor eksternal dari kedua subyek 

adalh masih adanya perhatian dari orangtua kepada subyek.
9
 

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, 

data yang dikumpulkan yaitu dengan cara tes Suck Sentence Completion Test. 

Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis naratif atau deskriptif dan tema yang diangkat sama-sama 

membahas mengenai resiliensi remaja. 

Ketiga, penelitian oleh Kartika Mega dan Denok Setiawati, S.Pd., 

M.Pd., Kons, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Surabaya. Berjudul “Studi tentang resiliensi siswa broken 

home kelas VIII Di SMPN Candi Sidoarjo”  Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus. Dalam menentukan 

subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah 

tiga subjek dengan latar belakang dari keluarga broken home. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. 

Teori resiliensi menurut Grotberg yang artinya kemampuan manusia untuk 

                                                 
 

9
 Merlin Indriani, Resiliensi Remaja Korban Perceraian Orangtua, Skripsi, (Malang: 

Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2018). 
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menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. 

Penelitian membahas mengenai permasalahan siswa dengan latar belakang 

keluarga broken home yang berkaitan dengan aspek-aspek pendukung 

resiliensi yang dimiliki, tahapan proses resiliensi yang telah di raih, dampak 

yang terjadi akibat keluarga broken home dan juga mengenai bagaimana peran 

konselor dalam membantu menangani permasalahan siswa dengan latar 

belakang keluarga broken home tersebut. Dari ketiga subjek penelitian 

memiliki tingkat tahapan proses resiliensi yang berbeda-beda dilihat dari 

banyaknya aspek pendukung resiliensi yang mampu diraih oleh subjek 

penelitian. Pada aspek pendukung resiliensi, ketiga subjek memiliki jumlah 

aspek pendukung yang berbeda-beda, hal tersebut juga nampak dari bentuk 

permasalahan yang dialami, pola asuh dan cara subjek memandang serta cara 

menyelesaikan masalah. Dampak dominan yang dimiliki oleh ketiga subjek 

adalah dampak secara psikis. Dan dalam memberikan bantuan terhadap siswa, 

peran konselor adalah dengan memberikan layanan konseling individu yang 

dirasa mampu membantu meningkatkan resiliensi dari keadaan keluarga 

broken home.
10

 

 Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada tekni 

pengumpulan data yang menggunakan angket penelitian yang akan dilakukan 

tidak menggunakan teknik menyebar angket melainkan menggunakan 

                                                 
 

10
 Kartika Mega dan Denok Setiawati, Studi Tentang Resiliensi Siswa Broken Home 

Kelas VIII Di SMPN 3 Candi Sidoarjo, Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Negeri Surabaya, 

Vol. 8 No. 2 (2018), hlm 28-43. 
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observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan lainnya terletak pada jenis 

penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Serta fokus penelitian yaitu aspek 

pendukung resiliensi yang dimiliki siswa, tahapan proses resiliensi yang dapat 

di raih, dampak dari keluarga broken home dan peran konselor dalam 

membantu permasalahan siswa dengan keluarga broken home, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai resiliensi remaja 

keluarga broken home yang tinggal di LKSA Al-Ikhlas. Persamaannya yaitu 

terletak pada jenis metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dan dalam menentukan subjek yaitu menggunakan 

purposive sampling. 

Keempat, skripsi Septiyani, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 

Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, berjudul “Resiliensi Remaja Broken 

Home (Studi Kasus Remaja Putri Desa Luwung RT 03 RW 02 Kec. Rakit 

Kab. Banjarnegara)”. Pada penelitian milik Septiyani ini fokus pada 

pembentuk resiliensi pada remaja mengalami orang tunya berceraian. Subjek 

berjumlah dua remaja yang berumur 12-21 tahun. Dalam penelitian milik 

Septiyani menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Teori yang digunakan yaitu resiliensi menurut Fredicson dan Barret, resiliensi 

adalah sebagai kemampuan merespon secara fleksibel untuk mengubah 

kebutuhan situasional dan kemampuan untuk bangkita dari pengalaman 

emosional yang negatif. Teori remaja menurut Papalia dan Olds yakni masa 

remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan 
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masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan 

berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun. Pada 

hasil penelitian yang didapat adalah kedua subjek mengutarakan emosinya 

dengan cara diam, dapat mengontrol keinginannya, memiliki sifat optimisme, 

subjek mempunyai cara masing-masing untuk mangatasi permasalahan yang 

sedang dialami dan mempunyai cita-cita serta mampu memaknai atau dapat 

mangambil hikmah dari perpisahan yang dialami oleh kedua orang tuanya
11

. 

Adapun perasamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan 

penelitian yang akan di lakukan. Persamaannya yakni pada subjek remaja 

broken home, dan membahas mengenai bentuk resiliensi. Akan tetapi masih 

ada perbedaan antara penelitian Septiyani dan penelitian yang akan lakukan 

yakni pada lokasi penelitian, jumlah subjek yang di teliti.  

Berdasarkan dari semua tinjauan pustaka diatas, peneliti belum 

menemukan penelitian yang mengkaji mengenai resiliensi remaja keluarga 

broken home yang tinggal di suatu lembaga. Seperti penelitian yang akan 

dilakukan yakni Resiliensi Remaja Keluarga Broken Home di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Ikhlas Sentolo. 

F. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Mengenai Resiliensi 

a. Definisi Resiliensi 

                                                 
 

11
 Septiyani, Resiliensi Remaja Broken Home (Studi Kasus Remaja Putri Desa Luwung 

RT 03 RW 02 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara), Skripsi (Purwokerto: Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Insititut Agama Islam Negeri Purwokarto, 

2018). 
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Istilah resiliensi berasal dari bahasa latin yakni „resilire‟ yang 

berarti melambung kembali. Istilah resiliensi awalnya digunakan pada 

konteks fisik atau bidang ilmu fisika. Resiliensi sendiri artinya 

kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bangkit kembali dari 

suatu peritiwa. Jika di bidang psikologi, istilah resiliensi merupakan 

kapasitas individu untuk segera sembuh dengan cepat dari perubahan 

suatu kondisi yang membuat sakit, kemalangan, hingga kesulitan.
12

 

Resiliensi dianggap memiliki peran penting bagi kehidupan setiap 

orang, sebab resiliensi sebagai pondasi dasar seseorang untuk dapat 

berpikir positif, membangun kekuatan dalam diri guna meminimalisir 

dan mampu menghadapi situasi sulit.
13

 Menurut Reivich dan Shatte 

memaparkan bahwa seseorang yang resilien mampu merespon 

permasalahan, kesulitan, trauma, yang dialami dengan cara sehat dan 

produktif. Yang mana resiliensi tersebut penting guna mengelola 

tekanan kehidupan sehari-hari.
14

 Kemudian, Grotberg mengemukakan 

bahwa resiliensi adalah kemampuan individu guna menilai, mengatasi, 

dan mengubah dirinya dari keterpurukan, kesengsaraan yang dialami.
15

 

Dengan berdasarkan pengertian diatas dapat menyimpulkan 

bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk dapat beradaptasi 

                                                 
 

12
 Eem dan Esya, RESILIENSI: Kemampuan Bertahan Dalam Tekanan... hlm 10. 

 
13

 Desmita, Perkembangan Resiliensi Peserta Didik (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2009), hlm 199. 

 
14

Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis Sebuah Pengantar (Jakarta: PRENADAMEDIA 

GROUP, 2018), hlm 22. 

 
15

 Nuzulia Rahmawati dan Meidriani Ayu, “Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak 

Yang Mengalami Abuse” PREDICARA: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Vol. 1: 2 

(Desember 2012), hlm 69-80. 
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dengan baik ketika dihadapkan oleh berbagai permasalahan atau situasi 

yang membuat tertekan, kesulitan dan trauma dengan cara melakukan 

perubahan dalam dirinya. 

b. Sumber Resiliensi 

Grotberg menyebutkan ada tiga sumber resiliensi yang dapat 

mempengaruhi individu untuk mengembangkan resilien, yakni sebagai 

berikut
16

: 

1) I have (Aku punya), sumber ini bersumber dari pemaknaan 

terhadap besarnya dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh 

lingkungan sosial kepada dirinya. Sumber ini memiliki beberapa 

kualitas yang dapat menjadi penentu bagi pembentukan resiliensi 

yakni; hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan; akses terhadap 

fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan 

kesejahteraan; memiliki role model atau model peran yang 

menjadi contoh teladan; adanya peraturan dan struktur yang dibuat 

dalam keluarga atau lingkungan sekitar; dorongan untuk menjadi 

seorang yang mandiri. 

2) I am (Aku ini), sumber yang berasal dari kekuatan yang dimiki 

oleh diri sendiri. Sumber ini memiliki beberapa kualitas yang 

memberikan pengaruh bagi pembentukan resiliensi, yaitu; 

Memiliki empati, kepedulian terhadap orang lain; mempunyai 

                                                 
 

16 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis Sebuah...,  hlm 44-46. 



14 

 

 

 

optimisme, percaya diri dan memiliki harapan akan masa depan; 

mampu merasa bangga dengan diri sendiri; memiliki harga diri. 

3) I Can (Aku dapat) merupakan sumber resiliensi yang ada 

kaitannya dengan upaya seseorang untuk memecahkan masalah. 

sumber I can adalah kemampuan diri untuk mengutarakan 

perasaan dan pikiran dalam berkomunikasi dengan orang lain, 

untuk dapat keluar dari permasalahan dalam berbagai seting 

kehidupan, dan dapat mengontrol perilaku, serta kemampuan 

untuk mencari bantuan saat membutuhkan. Adapun keterampilan 

pada sumber ini yang dapat mempengaruhi resiliensi, yaitu; 

keahlian dalam berkomunikasi; kemampuan mencari jalan keluar 

dari permasalahan yang dialami; mengelola beragam perasaan dan 

dorongan; menjalin hubungan yang bisa dipercaya, serta sebisa 

mungkin dapat memperkirakan temperamen diri sendiri dan orang 

lain. 

c. Faktor-faktor Resilensi  

Reivich & Shatte memaparkan ada tujuh faktor yang dapat 

mempengaruhi resiliensi pada individu, diantaranya sebagai berikut; 

1) Regulasi Emosi  

Regulasi emosi artinya kemampuan untuk tetap calm 

(tenang) dan focus (fokus) ketika pada kondisi yang penuh tekanan 

serta dapat mengelola respon dan emosi yang ada pada diri sendiri 

saat berinteraksi dengan oranglain serta berbagai situasi di 
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lingkungan. Ada dua jenis keterampilan yang membantu seseorang 

guna mengendalikan emosi yang tidak dapat dikendalikan, 

menjaga fokus dalam berfikir ketika ada sesuatu yang 

mengganggu, dan meminimalisir stress yang dialami pada 

seseorang yaitu tenang dan fokus. 

2) Pengendalian Impuls 

Yang dimaksud dengan pengendalian impuls adalah 

kemampuan untuk mengontrol keinginan, dorongan, kesukaan 

maupun tekanan yang ada dari dalam diri seseorang. Jika seseorang 

dengan kemampuan pengendalian impulsnya rendah maka sering 

mengalami perubahan emosi, kehilangan kesabaran, impulsif dan 

berlaku agresif saat dihadapkan dengan berbagai situasi di 

lingkungannya, begitupun sebaliknya apabila seseorang yang 

memiliki pengendalian impuls seseorang tersebut dapat mencegah 

terjadinya salah paham dan melakukan intropeksi diri, sehingga 

jika memiliki masalah akan merespon dengan tepat. 

3) Optimisme 

Optimisme merupakan kemampuan individu untuk dapat 

melihat atau memandang sesuatu yang terjadi di kehidupannya 

dengan harapan dan positif, serta yakin pada diri sendiri bahwa 

peristiwa yang buruk hanya bersifat sementara.
17

 Sifat optimisme 

ini harus dimiliki oleh individu yang resilien, dengan ia memiliki 

                                                 
 

17
 Nourma Ayu dan Riska Anggita, “Pengaruh Optimisme dan Resiliensi Akademik 

untuk meningkatkan Subjective WellBeing pada Mahasiswa yang Menjalani Perkuliahan Daring”, 

Jurnal Ilmiah Psikomuda Connectedness, Vol 1 No. 2 (2021) Hlm 1-21. 
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sifat tersebut ia akan percaya diri bahwa dirinya bisa mewujudkan 

cita-cita dan harapan di masa depan dengan layak tentu dengan 

usaha.
18

 

4) Analisis Kausal 

Analisis kausal yaitu merupakan kemampuan seseorang 

guna dapat mengidentifikasi dengan tepat apa penyebab dari 

permasalahan yang dialaminya. Apabila seseorang yang tidak 

dapat mengalisis apa penyebab persoalan yang dihadapinya, maka 

akan terus menerus berbuat kesalahan. Sedangkan, seseorang yang 

mampu mengidentifikasi tidak akan menuduh orang lain atas 

masalahnya, serta ia akan fokus dan memegang kendali dalam 

memecahkan masalah, perlahan ia akan mengatasi permasalahan, 

menuju kesuksesan.
19

 

5) Empati 

Empati tidak ada hubungannya dengan persetujuan, 

melainkan pemahaman terhadap oranglain, baik secara pemikiran 

maupun emosional.
20

 Empati menggambarkan seseorang mampu 

membaca tanda-tanda kondisi psikologis dan emosi yang di alami 

oleh orang lain. Empati juga disebut kepekaan terhadap keadaan 

psikologis, emosi, ekspresi wajah, intonasi ketika bicara, dan 

bahasa tumbuh yang ditunjukkan. Apabila seseorang tidak mampu 

                                                 
 

18
 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis Sebuah..., hlm 51-53. 

 
19

 Lenny Utama A & Nursakinah, “Resiliensi Pasca bencana Tsunami”,  Jurnal Psikologi 

dan Kesehatan mental, Vol. 4:2 (2019), hlm 94-101. 

 
20

 Zuchdi Darmayati, Empati dan Keterampilan Sosial, Cakrawala Pendidikan No 1 

(Februari 2003), hlm 49–64. 
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berempati maka ia tidak dapat membangun hubungan yang positif 

dengan lingkungannya.
21

 

6) Self Efficacy/ Efikasi Diri 

Efikasi diri adalah “kepercayaan” seseorang kepada dirinya 

sendiri dalam mencari jalan keluar pada permasalahan yang sedang 

dihadapi.
22

 Efikasi diri berperan penting dalam mencapai resiliensi. 

Dengan hal itu, seseorang yang mempunyai kemampuan dalam 

efikasi diri yang tinggi akan berusaha untuk mencari cara 

menyelesaikan masalahnya dengan tepat dan tidak mudah 

menyerah apabila ada kesulitan.
23

 Efikasi diri ini terbentuk karena 

adanya pengetahuan, tanggung jawab yang dimiliki oleh individu, 

serta apa yang didapat dari berinteraksi dengan orang lain. 

7) Reaching out  

Reaching out yang dimaksud yaitu kapasitas pada 

seseorang untuk mengambil hal-hal positif dari masa sulitnya.
24

 

Dalam hal ini, seseorang harus memiliki keberanian untuk 

menerobos rasa takut atau dapat mengambil resiko yang 

menghadang dalam kehidupannya. Kemudian, apabila dihadapkan 

dengan berbagai masalah kelak dapat menelaah resiko dari 

                                                 
 

21
 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis..., hlm 54. 
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 Arista dan Fauzan Heru, “Efikasi Diri Akademik dan Resiliensi pada Siswa SMA 

Berasrama di Magelang” Gadjah Mada Journal Of Psychology, Vol 4: 2 (2018), hlm 127-134. 

 
23

 Indah Permata Sari, Ifdil, Frischa, “Resiliensi Pada Single Mother Setelah Kematian 

Pasangan Hidup”, SCHOULID: Indonesian Journal Of School Counseling (2019), Vol. 4, No. 3, 

Hlm 76-82. 
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 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis..., hlm 56. 
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permasalahan, memahami dirinya sendiri dengan baik, dan yang 

terakhir individu dapat menemukan tujuan hidupnya.
25

 

2. Tinjauan Mengenai Remaja 

a. Definisi Remaja 

Istilah “adolescene” adalah kata lain dari “remaja” yang 

berasal dari bahasa latin yakni yang artinya tumbuh menjadi dewasa. 

Hurlock menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa dimana 

seseorang yang sedang menjalani proses pertumbuhan yang meliputi 

adanya beberapa perubahan pada perkembangan psikoseksual dan 

terjadi perubahan berkomunikasi dengan orang tua, di masa ini 

seseorang dapat mencari jati dirinya, dan memikirkan masa depan. 

Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada 

umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia 

akhir belasan tahun atau awal usia dua puluhan tahun. Yang dimaksut 

perkembangan adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada 

rentang kehidupan yang dialami saat masa remaja yaitu perubahan 

secara kuantitatif, misalnya perubahan tinggi atau berat tubuh; dan 

kualitatif atau fungsi psikologis, misalnya perubahan cara berpikir 

secara konkret menjadi abstrak.
26

  

Masa remaja merupakan masa yang paling singkat. Hurlock 

berpendapat bahwa mereka dapat disebut remaja rentan usianya 12 

                                                 
 

25
 Eka Asriandari, “Resiliensi Remaja Korban Perceraian Orangtua” Jurnal Bimbingan 

dan Konseling (2015), hlm 1-8. 
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 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana, 2011) , hlm 220. 
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sampai 18 tahun. Menurut Monks, Knoers, dan Haditono  mengatakan 

bahwa usia remaja adalah pada usia 12 sampai 21 tahun.
27

  

Berdasarkan penjelasan mengenai tinjauan remaja di atas dapat 

disimpulkan bahwa remaja adalah masa peralihan atau transisi dari 

usia kanak-kanak menuju masa dewasa dengan adanya perubahan pada 

bentuk fisik, cara berpikir, berkomunikasi dengan orang lain, dan 

perubahan pada psikoseksualnya, rentang usia remaja adalah 12-21 

tahun, pada usia tersebut remaja akan memiliki perilaku dan sikap 

yang lebih matang. 

b. Ciri-Ciri Perkembangan Remaja
28

 

1) Perubahan pada fisik (pertumbuhan) secara pesat mencapai 

bentuk tubuh orang dewasa diiringi dengan berkembangnya 

kemampuan reproduktif. Perubahan dan perkembangan tubuh 

seorang remaja dapat dilihat dengan jelas dari ujung kepala 

sampai kaki. 

2) Memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan psikis yang 

mendorong untuk berprestasi dan beraktivitas. Pada masa ini, 

remaja memiliki banyak energi secara fisik dan memiliki 

pikiran yang kreatif. 

3) Memiliki fokus perhatian yang lebih terarah kepada teman 

sebaya dan secara berangsur melepas diri dari keterikatan 

dengan keluarga terutama orang tua. Keinginan yang kuat 
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 Latifah NA dan Dwi Astuti, Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 

(Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2018), hlm 81. 
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untuk melepaskan diri dari orang tua diiringi dengan 

kemampuan untuk mandiri dalam ekonomi. 

4) Memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Pada masa remaja 

ini sudah mulai mengenal lawan jenis tidak hanya sekedar 

hubungan petemanan, akan tetapi mengarah pada hubungan 

saling menyukai.  

5) Memiliki keyakinan kebenaran terkait keagamaan. Pada masa 

ini remaja berusaha menemukan kebenaran terkait agama yang 

ia yakini. Apabila mampu menemukannya dengan cara baik 

dan benar, maka ia akan mendapatkan ketenangan tanpa adanya 

goyah dalam memeluk agamanya. 

6) Memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandirian. 

Biasanya remaja menunjukkan kemandiriannya dengan ia dapat 

mengambil keputusan terkait dengan kegiatan dan aktivitas. 

7) Berada pada masa transisi antara kehidupan masa kanak-kanak 

dan kehidupan dewasa. Pada masa ini remaja memiliki 

kesulitan dalam hal penyesuaian diri untuk menempuh 

kehidupan sebagai orang dewasa. Merasa kebingungan dalam 

menghadapi diri sendiri dan sikap orang sekitar yang terkadang 

memperlakukan mereka sebagai anak-anak, namun disisi lain 

juga dituntut bertingkah laku sebagai orang dewasa. Pada masa 

ini remaja mengalami konflik peran yang terombang ambing 

dalam menentukan perannya. 
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8) Pencarian identitas diri, pada masa ini remaja ingin 

menentukan “siapakah” atau “apakah” yang diinginkannya 

pada masa mendatang. Apabila telah memperoleh identitas, 

maka akan menyadari ciri khas yang ada pada dirinya, seperti 

kesukaan atau ketidaksukaannya, memberikan aspirasi, 

mempunyai tujuan di masa depan. 

c. Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja 

Di masa remaja ini dapat dikatakan sebagai fase dimana 

seseorang rentan dalam kehidupan dan masa transisi menuju dewasa, 

dimana masa remaja dapat berkembang dan diarahkan ke hal-hal yang 

baik. Untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, remaja perlu melakukan 

tugas-tugas perkembangan dengan baik pada usianya.  

Jahja, bahwa William Kay berpendapat adanya tugas-tugas 

dalam perkembangan remaja,
29

 diantaranya sebagai berikut: 

1) Remaja dapat merima fisik sendiri, serta keragaman kualitasnya. 

2) Menerima apa yang ada di dirinya dan percaya terhadap 

kemampuan yang dimiliki. 

3) Dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dengan siapapun, 

baik individual maupun berkelompok. 

4) Mencapai kemandirian, tidak bergantung oleh orang lain dan orang 

tua. 

5) Menemukan rolemodel atau panutan.  
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6) Dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan diri atau self-

control dalam segi apapun. 

7) Dapat meninggalkan sikap atau perilaku kekanak-kanakan. 

d. Problematika Remaja 

Istilah Adolesens atau remaja merupakan masa peralihan dari 

masa kanak-kanak menuju masa dewasa, maka dimasa tersebut remaja 

akan dihadapkan problemanya atau permasalahan yang tidak sedikit. 

Berikut ini problema yang akan dialami oleh remaja menurut Daradjat 

diantaranya adalah sebagai berikut
30

: 

1) Masalah Hari Yang Akan Datang 

Pada masa ini remaja, remaja selalu memikirkan hari yang 

akan datang, mereka ingin kepastian apa yang akan terjadipada hari 

esok. Pemikiran hal tersebut semakin memuncak dirasakan oleh 

remaja saat akan atau telah tamat dari sekolah. Kekhawatiran 

tersebut tidak pasti akan mengakibatkan berbagai problema. 

2) Hubungan Dengan Orang Tua 

Pada masa ini juga remaja seringkali terjadi adanya 

perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Terkadang komunikasi 

yang kurang baik oleh keduanya antara orang tua dengan anak 

remajanya yang bisa menimbulkan dampak pada pergaulan bebas 

sehingga pergaulan remaja mengarah ke hal negatif yang 
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mengakibatkan remaja tersebut dapat memberontak kepada 

orangtuanya 

3) Moral dan Agama 

   Pada masalah ini dikarenakan adanya dampak hubungan 

dengan kebudayaan asing yang tidak bisa dihindari. Biasanya 

perilaku menjauh dari agama tersebut sesuai dengan pengaruh 

waktu, tempat dan nilai, apabila seorang remaja tidak memiliki 

moral dan pegangan agama kelak hidupnya penuh dengan 

goncangan. 

3. Tinjauan Mengenai Broken Home 

a. Pengertian 

Istilah “Broken home” terdiri dari dua kata yaitu Broken dan 

Home, masing-masing kata memiliki arti. Broken yang berarti 

“Rusak”, sedangkan Home sendiri artinya “Rumah”. Jika kedua kata 

tersebut digabungkan memiliki makna yaitu adanya kerusakan atau 

kehancuran dalam rumah tangga. Sebenarnya, broken home memiliki 

banyak arti, menurut Goode, menjelaskan bahwa pengertian Broken 

home adalah kondisi retaknya suatu struktur pada keluarga yang 

disebabkan oleh salah satu dari kepala keluarga yang gagal dalam 

melaksanakan perannya karena adanya pertengkaran, tidak 
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menunjukkan rasa kasih sayang sebagai keluarga, dan terjadinya 

perceraian.
31

  

Kemudian, Willis mengatakan broken home biasanya dikaitkan 

dengan kondisi ketegangan yang dialami oleh keluarga, dimana 

keadaan keluarga yang sangat tidak stabil, serta diantara anggota 

keluarga tidak adanya komunikasi dua arah, hal tersebut dapat 

mengakibatkan kefatalan dalam hubungan kekeluargaan.
32

 Selain itu, 

Broken home juga dapat disebut “keluarga tidak normal”, dimana 

kondisi keluarga yang kurang baik hubungannya dapat mempengaruhi 

perkembangan seorang remaja yang akan mengarah ke perilaku negatif 

dan gangguan psikologis seperti stres dan depresi.
33

  

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengertian broken home adalah kondisi 

tidak utuhnya atau retaknya struktur keluarga karena adanya kegagalan 

dalam menjalankan peran, adanya pertengkaran, tidak menunjukkan 

kasih sayang, tidak adanya komunikasi dua arah antara anggota 

keluarga, dan terjadinya perceraian. 

b. Faktor Penyebab Broken Home 

Keluarga broken home dapat dilihat dari dua aspek yakni yang 

pertama; kondisi struktur keluarganya tidak lengkap karena perceraian 

atau salah satu dari orang tuanya meninggal dunia (cerai mati). Kedua; 
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kondisi orang tuanya tidak bercerai namun struktur keluarganya tidak 

utuh karena ayah atau ibu tidak ada dirumah, atau tidak menunjukkan 

kasih sayang, orang tua sering bertengkar sehingga keluarga tidak 

sehat secara psikologis.  

Selanjutnya, faktor penyebab broken home dapat berasal dari 

tertutupnya komunikasi dua arah, egosentris yang mana keduanya 

mementingkan diri sendiri, ekonomi yang tidak stabil, kesibukan yang 

dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua sehingga kurang dalam 

menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga, rendahnya 

pemahaman peran dan kewajiban sebagai suami atau istri atau sebagai 

orang tua, dan adanya pihak ketiga atau adanya perselingkuhan.
34

 

c. Dampak Broken Home 

1) Seseorang yang mengalami broken home dapat terpengaruh pada 

academic problem (masalah akademik) yaitu ia menjadi orang 

yang malas belajar, prestasinya menurun atau tidak bersemangat 

dalam mengejar prestasi.
35

 

2) Remaja yang mengalami keluarganya broken home akan 

berdampak pada kejiwaan atau psikologisnya yaitu merasakan 

broken heart yang mana orang yang mengalaminya selalu 

diselimuti oleh rasa sedih, kecewa, putus asa, dan menganggap 

dirinya tidak berguna. 
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3) Seseorang yang mengalami keluarga broken home mengarah 

perilaku yang negatif seperti mudah marah, tidak bisa 

mengendalikan emosi dan sulit untuk bersosialisasi.
36

 

G. Metode Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Resiliensi Remaja Keluarga Broken Home di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo” ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penelitian 

ini berupa tulisan naratif atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati yaitu 

subjek.
37

 Data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari pengamatan, apa yang 

didengar, dirasa dan dipikir oleh peneliti. Data atau informasi yang didapat 

selalu dikaitkan pada fokus penelitian.
38

 Pada penelitian ini diharapkan dapat 

menggambarkan realita bagaimana bentuk resiliensi pada remaja keluarga 

broken home yang tinggal di LKSA Al-Ikhlas Sentolo Kulon Progo. 

1. Lokasi/Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (LKSA) Al-Ikhlas berlokasi di Dusun Ngrandu, Salamrejo, Sentolo, 

Kulon Progo.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 
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Subjek penelitian artinya sumber data atau orang yang akan 

memberikan informasi terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, 

untuk memporeh data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, yang mana merupakan cara mendapatkan sumber 

data dengan menentukan ciri-ciri subjek penelitian yang akan diteliti 

sesuai dengan tujuan peneliti sehingga bisa menjawab permasalahan 

pada penelitian ini.
39

 Subjek pada penelitian ini adalah remaja berumur 

belasan tahun yang mempunyai keluarga dengan latar belakang broken 

home, orang tua, pengasuh utama yang mengurus remaja tersebut dan 

teman yang berada tinggal di LKSA Al-Ikhlas. 

Tabel 1.1 Data Subjek 

No. Subjek Jumlah 

1. Remaja Broken Home 3 

2. Teman Subjek 3 

3. Orang tua Subjek 2 

4. Pengasuh utama 1 

 Jumlah Subjek 9 

  

Tabel di atas merupakan subjek yang akan memberikan 

informasi terkait dengan data penelitian yang dibutuhkan. Selain itu, 

subjek diatas saling berkaitan. Contohnya, ketika peneliti mencari tahu 

bagaimana resiliensi pada remaja broken home di LKSA Al-Ikhlas, 

selain mewawancarai remaja sebagai subjek utama, peneliti juga 
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menggali data kepada teman, orang tua subjek yang dekat dengan 

subjek utama, pengasuh yang dianggap sebagai orang tua pengganti, 

mengetahui dan merasakan proses pembentukan resiliensi pada remaja 

broken home yang tinggal di LKSA Ik-Ikhlas. 

b. Objek Penelitian  

Objek pada penelitian ini yakni membahas mengenai 

bagaimana bentuk resiliensi pada remaja dengan kondisi keluarga 

broken home yang tinggal di LKSA Al-Ikhlas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik agar memperoleh data 

sebanyak mungkin. Maka, pada penelitian ini memperoleh data tersebut 

dengan cara sebagai berikut:  

a. Observasi  

Untuk memperkuat dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan teknik observasi. Observasi yang dilakukan adalah 

dengan melihat langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi dan 

situasi yang terjadi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi non-partisipan, yakni peneliti hanya sebagai pengamat untuk 

memperoleh data penelitian terkait lembaga, keadaan geografis, 

keadaan lingkungan lembaga, keadaan fisik lembaga dan subjek, dan 

lain sebagainya. Pengambilan data ini dilakukan pada saat praktik 

pekerja sosial selama tiga bulan pada Oktober sampai Desember 2019. 

Kemudian melakukan pencarian informasi terkait latar belakang 
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keluarga remaja dan permasalahan subjek kepada pengasuh dilakukan 

pada Oktober 2020.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

peneliti memberikan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada 

subjek yang akan memberikan informasi terkait dengan penelitian.
40

 

Dengan melakukan wawancara peneliti mendapatkan informasi yang 

mendalam terkait permasalahan, situasi, kondisi dan peristiwa yang 

dialami oleh subjek yang tidak didapatkan saat melakukan observasi.
41

 

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur, dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara secara tersusun yang berisikan 

serangkaian pertanyaan untuk diajukan kepada informan.
42

  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada tiga 

orang remaja dengan latar belakang keluarga broken home yang 

berusia belasan tahun sebagai subjek utama, tiga orang teman dekat 

untuk mendukung pernyataan yang diucapkan oleh subjek utama, 

orangtua subjek utama masing-masing diwakili oleh Ibunya, namun 

salah satu dari orangtua subjek tidak bisa dihubungi dan ditemui 

dikarenakan berada luar daerah, jadi untuk orang tua subjek hanya 

mendapatkan dua informan dari masing-masing subjek, dan 

mewawancarai satu pengasuh utama sebagai orang tua pengganti 

                                                 
 

40
 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian..., hlm 75. 

 
41

 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.6, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2008) hlm 120.  

 
42

 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif;..., hlm 152. 



30 

 

 

 

selama subjek utama tinggal di LKSA selain itu pengasuh juga 

merasakan dan mengetahui proses resiliensi pada ketiga subjek 

tersebut. Terakhir, mewawancarai ketua LKSA untuk mengetahui 

informasi terkait lembaga, yakni seperti sejarah lembaga, visi misi, 

tujuan, sarana dan prasarana, karakteristik sasaran program, dan 

sebagainya. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu teknik mendapatkan data yang 

berupa tulisan atau dokumen yang berkaitan dengan subjek. Dokumen 

dapat berbentuk tulisan, foto, rekaman, dan lain-lain.
43

 Pada penelitian 

ini peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan alat 

komunikasi handphone untuk merekam percakapan dan dokumentasi 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti juga mencatat hal yang sekiranya 

penting saat menggali data. Sebelumnya peneliti tidak lupa untuk 

meminta izin kepada informan untuk merekam percakapan di setiap 

percakapan dan mengambil gambar untuk dokumentasi seperti sarana 

dan prasarana yang ada di LKSA. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini memakai model Miles dan 

Huberman terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam analisis data 

kualitatif, yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 
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Mereduksi data mempunyai arti yaitu proses dalam memilah 

dan merangkum data mentah yang didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data dilakukan dengan 

menggolongkan, menyederhanakan dan membuang data yang tidak 

perlu. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan 

gambaran dengan jelas sehingga mempermudah dalam melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data lain apabila data yang 

diperoleh kurang. Pada penelitian ini reduksi data akan terus dilakukan 

oleh peneliti selama penelitian di LKSA Al-Ikhlas Sentolo hingga 

semua data yang diperlukan terkumpul. 

b. Penyajian Data 

Kemudian peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data 

merupakan sekumpulan informasi terstruktur yang akan memudahkan 

peneliti memahami apa yang terjadi di lapangan dan merencanakan 

tindakan selanjutnya. Tahap penyajian data dilakukan karena untuk 

analisis guna melihat peristiwa yang terjadi dan apakah akan dilakukan 

penarikan kesimpulan atau melanjutkan tindakan untuk mencapai 

tujuan penelitian. Dalam penyajian data pada penelitian kualitatif ini 

biasanya berbentuk uraian singkat dengan tulisan naratif, bagan, dan 

lain sebagainya, data yang didapat dari data penelitian dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi.
44

 Data tersebut disajikan pada 

bab dua dan bab tiga, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 
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terkait penelitian yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana bentuk 

resiliensi remaja broken home di LKSA Al-Ikhlas. 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Data 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan teliti dan cermat sehingga penarikan kesimpulan yang 

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ditemukan dengan tujuan untuk meringkas poin-poin dari jawaban 

pada rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal dan mengetahui 

hasil dari penelitian yaitu mengenai bentuk resiliensi pada remaja yang 

memiliki keluarga broken home yang bertempat tinggal di LKSA Al-

Ikhlas. Hasil dari penarikan kesimpulan ini ada pada bab empat. 

5. Keabsahan Data 

Untuk membuktikan bahwa data dalam suatu penelitian valid atau 

tidak. Maka dari itu, penelitian perlu adanya upaya uji keabsahan data. 45
 

Dalam upaya pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan metode 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah dilakukan.  

Pengujian keabsahan yang akan dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber. Dengan membandingkan data dan 

mengecek ulang kevalidan suatu informasi yang didapat melalui sumber 
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yang berbeda dalam suatu penelitian kualitatif. Tahapan yang dicapai oleh 

peneliti dalam triangulasi sumber yaitu:  

a. Dilakukannya perbandingan antara hasil observasi dengan hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. 

b. Kemudian, membandingkan dari hasil wawancara antara remaja 

broken home, orangtua subjek, pengasuh dan teman di LKSA 

Al- Ikhlas. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah penjelasan mengenai hal-hal yang 

ditulis pada penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian 

yaitu terdiri dari pendahuluan, pembahasan atau isi dan penutupan. Ketiga 

bagian tersebut dapat dijelaskan pada masing-masing bab yang saling 

berkaitan. Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pemahaman 

dan mendapatkan gambaran terkait dengan pembahasan pada penelitian ini. 

Maka, peneliti akan menjabarkan sistematikanya, di bawah ini: 

BAB I, adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini 

adalah bagian penting dari penelitian yakni menjadi pengantar, gambaran dan 

batasan dari penelitian. 

BAB II, di bab ini menjabarkan mengenai gambaran umum Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo, yang mana menjadi tempat 

penelitian resiliensi remaja keluarga broken home. Pada bab ini dapat 
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memberikan tujuan dan gambaran kondisi terkait objek penelitian, yakni 

terdiri dari sejarah berdirinya LKSA Al-Ikhlas Sentolo, letak geografis, visi 

dan misi, susunan kepengurusan, kode etik serta tata tertib, kondisi pengasuh 

dan anak asuh, kegiatan lembaga, sarana dan prasana, karakteristik sasaran 

program lembaga, pendanaan dan jaringan. 

BAB III, di bab ini menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu 

tentang resiliensi pada remaja dengan latar belakang keluarga broken home di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo.  

BAB IV adalah bagian akhir atau penutup pada penelitian yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan resiliensi pada ketiga remaja keluarga broken home ini memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun mereka tidak tinggal dengan orang 

tuanya melainkan tinggal di suatu lembaga yakni di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo secara keseluruhan kemampuan resiliensinya 

dapat dikatakan cukup baik dan menunjukkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi remaja dalam resiliensi. Akan tetapiada salah satu dari ketiga 

subjek remaja yaitu subjek NA kurang dalam meningkatkan kemampuan 

optimisme karena masih ada rasa ragu dan kurang percaya diri untuk 

mewujudkan cita-citanya. Selain itu, subjek NA juga kurang memiliki sikap 

empati yang mana subjek NA kurang peka terhadap kondisi orang-orang di 

sekitarnya. Sedangkan, subjek remaja HD dan LZ secara keseluruhan 

menunjukkan memiliki kemampuan resiliensi yang optimial. 

Kemampuan resiliensi yang dimiliki oleh ketiga subjek remaja ini 

tidak lepas dari pengaruh orang-orang sekitar, seperti pengasuh, teman dan 

pihak LKSA yang mendukung remaja untuk meningkatkan resiliensinya. 

Serta, kesadaran diri remaja untuk bangkit dari masa-masa sulitnya agar dapat 

melanjutkan hidup yang lebih baik lagi. 
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B. Saran 

1. Bagi remaja yang memiliki keluarga dengan latar belakang broken home, 

diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan resiliensi yang 

dimiliki agar dapat mencapai kesuksesan dalam menjalani kehidupan, serta 

dapat mewujudkan harapan dan cita-cita yang diinginkan. 

2. Bagi orang tua dan pihak LKSA Al-Ikhlas, diharapkan tetap memberikan 

dukungan bagi remaja dengan keluarga broken home. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih menggali dan 

memperdalam penelitian mengenai resiliensi remaja keluarga broken home 

yang tidak tinggal bersama orang tua sebab peneliti menyadari masih 

banyak kekurangan dalam penelitian ini. 



95 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.6, Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2008. 

Desmita, Perkembangan Resiliensi Peserta Didik, Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2009. 

Eem M dan Esya AM, RESILIENSI: Kemampuan Bertahan dalam Tekanan, dan 

Bangkit dari Keterpurukan, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019. 

Hadi Sabari Yunus, Metologi Penelitian Wilayah Konteporer, Yogykarta: Pustaka 

Belajar, 2010. 

Ida Umami, Psikologi Remaja, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019. 

Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2017. 

Latifah NA, dan Dwi Astuti, Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2018. 

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Yogyakarta: UII Press, 

2007. 

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, Okotober 2011. 

Save M. dan Dagun, Psikologi Keluarga, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2002. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2018. 

Syamsu Yusuf dan Juntika N, Teori Kepribadian, (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2007). 

Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis Sebuah Pengantar, Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018. 

Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Kencana, 2011. 



96 

 

 

 

Z. Daradjat, Problem Remaja Di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. 

Jurnal 

Ardilla, Cholid, “Pengaruh Broken Home Terhadap Anak”, STUDIA Jurnal Hasil 

Penelitian Mahasiswa, Vol 6, no 1(Mei 2021), hlm 1-14. 

Arista dan Fauzan Heru, “Efikasi Diri Akademik dan Resiliensi pada Siswa SMA 

Berasrama di Magelang” Gadjah Mada Journal Of Psychology, Vol 4: 2 

(2018), hlm 127-134. 

Berna Detta  dan Sri Muliati Abdullah, “Dinamika Resiliensi Remaja Denga 

Keluarga Broken Home” InSight Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 19: 2, 

Agustus 2017, hlm 17-86. 

Ifdil, dkk, “Psychologgical well-being remaja dari keluarga broken home”, 

SCHOULID: Indonesian Journal of School Counselin, Vol. 5, 2002, hlm 

35-44. 

Imron Muttaqin, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken 

Home”, Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6:2, 2019, hlm 

245-256. 

Indah Permata Sari, Ifdil, Frischa, “Resiliensi Pada Single Mother Setelah 

Kematian Pasangan Hidup”, (SCHOULID: Indonesan Journal of School 

Counseling), Vol. 4:3, 2019, Hlm 76-82. 

Kartika Mega dan Denok Setiawati, Studi Tentang Resiliensi Siswa Broken Home 

Kelas VIII Di SMPN 3 Candi Sidoarjo, Jurnal Bimbingan Konseling 

Universitas Negeri Surabaya, Vol. 8 No. 2 (2018), hlm 28-43. 

Khusnul Khotimah, “Faktor Pembentuk Resiliensi Remaja dari Keluarga Broken 

Home Di Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”, 

KOMUNIKA; Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 12:1, (Januari-Juni 

2018). 

Lenny UA dan Nursakinah, “Resiliensi Pascabencana Tsunami”, Jurnal Psikologi 

dan Kesehatan mental, Vol. 4:2, 2019, hlm 94-101. 

Nuzulia Rahmawati dan Meidriani Ayu, “Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak 

Yang Mengalami Abuse” PREDICARA: Fakultas Psikologi Universitas 

Sumatera Utara, Vol. 1: 2 (Desember 2012), hlm 69-80. 

Nourma Ayu dan Riska Anggita, “Pengaruh Optimisme dan Resiliensi Akademik 

untuk meningkatkan Subjective WellBeing pada Mahasiswa yang 



97 

 

 

 

Menjalani Perkuliahan Daring”, Jurnal Ilmiah Psikomuda Connectedness, 

Vol 1 No. 2 (2021) Hlm 1-21. 

Sabilla,Elvi,dkk, “Broken Home Pada Remaja dan Peran Konselor”, Jurnal Riset 

Tindakan Indonesia, Vol. 2:2, (Januari, 2016), hlm 1–6. 

Zuchdi Darmiyati, “Empati dan Keterampilan Sosial”, Cakrawala Pendidikan: 

Jurnal Ilmiah Pendidikan, No 1, (Februari, 2003), hlm 49–64. 

Zuraidah, “Analisa Perilaku Remaja Dari Keluarga Broken Home”, Jurnal 

Kognisi, Vol. 1:1, (Agustus, 2016), hlm 2528–4495. 

SKRIPSI 

Merlin Indriani, Resiliensi Remaja Korban Perceraian Orangtua, Skripsi, 

(Malang: Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). 

Septiyani, Resiliensi Remaja Broken Home (Studi Kasus Remaja Putri Desa 

Luwung RT 03 RW 02 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara), 

Skripsi, Purwokerto: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah Insititut Agama Islam Negeri Purwokarto, 2018. 

Internet 

https://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/index.php/2011/06/10/metode-

pengumpulan-data-penelitian-kualitatif/ diakses pada 02 Maret 2021. 



111 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri       

Nama Lengkap : Rinta Nasyanti 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 23 Mei 1997 

Alamat  : Gamping Tengah RT/RW 02/14 Ambarketawang,   

     Gamping, Sleman 

Nama Ayah : Sari Hargono 

Nama Ibu  : Anesih 

No.HP  : 089664224887 

Email  : rintaanasya@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri Mejing 2, 2010 

2. SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, 2013 

3. SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, 2016 

 

C. Pengalaman Organisasi 

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial 

(HMPS) UIN Sunan Kalijaga Periode 2017-2018 

 

D. Pengalaman Magang  

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Ikhlas Sentolo 

mailto:rintaanasya@gmail.com

	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
	SURAT PERNYATAAN BERJILBAB 
	HALAMAN PERSETUJUAN 
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR 
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO 
	KATA PENGANTAR 
	ABSTRAK 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR GAMBAR 
	BAB I PENDAHULUAN 
	A. Latar Belakang 
	B. Rumusan Masalah 
	C. Tujuan Penelitian 
	D. Manfaat Penelitian 
	E. Tinjauan Pustaka 
	F. Kerangka Teori 
	G. Metode Penelitian  
	H. Sistematika Pembahasan 

	BAB IV PENUTUP 
	A. Kesimpulan 
	B. Saran 

	DAFTAR PUSTAKA 
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

