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MOTTO

ِۖ ِ ع ِيۡٱل َو ِح
ۡيض
ِ سا ٓ َءۡفِيۡٱل َو ِح
َ ۡ ََويَصۡٔ َو ََلۡتَم َربُىهُ َّيَۡلُىًَك
َ ٌِّ يضۡلُلۡهُ َىۡأ َ ٗذيۡفَٲعت َ ِسلُىاْۡٱل
ُۚ َّ ثۡأ َ َه َر ُك ُن
َ َ َحت َّ ًٰۡيَط ُهر ِۖىَ ۡفَإِذَاۡت
ُ ۡهيۡ َحي
َّ ۡٱّللُۡ ِإ َّى
ۡ ُّۡويُ ِحب
ِ ط َّهرىَ ۡفَأتُىهُ َّي
َ َۡٱّللَۡيُ ِحبُّ ۡٱلت َّ ٰ َّى ِبيي
َ َ ٱل ُوت
٢٢٢ۡۡ َط ِ ّه ِريي
”Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu
kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.Apabila
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan
menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. QS.Al-Baqarah:2:222.1

1

Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Al-Baqarah.Griya buku Muslim.(Jakarta, 2014).40
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memperihantinkan dan
memerlukan perhatian, yaitu bagaimana cara mengatasi moral anak yang terganggu
akibat mengalami perceraian orang tuanya.Tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh gambaran mengenai perceraian dan dampak terhadap moral anak di
Kelurahan Eka Jaya pada anak dan orang tuanya dengan populasi yang berada di
RT.53 dan RT.55 dengan mengambil sampel menggunakan snowball sampling.
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif.Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.Penentuan subjek
penelitian menggunakan taknik purvosive sampling.Teknik analisis data dilakukan
dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifukasi
keterparcayaan hasil penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi guna memenuhi
kriteria kredibilitas, keteralihan, ketergantungan dan obyektifitas.Pengumpulan
dengan menggunakan skala mengenai perceraian dan dampak kepada moral
anak.Dianalisis dengan menggunakan teknik Reduction, Data Display dan
Verification.
Dari penelitian ini maka penulis menemukan bahwa perceraian yang berada di
Kelurahan Eka Jaya terdapat banyak sekali macam-macam perceraian dan
dampaknya dalam keperibadian moral anak. Dalam hal ini penulis jelaskan bagamana
cara mengatasi perceraian yang dapat mempengaruhi moral anak dan bagaimana
supaya masyarakat di Kelurhan Eka Jaya tidak ada lagi yang mengalami perceraian
dalam lingkungan masyarakat khususnya di RT.53 dan RT.55 supaya keadaan
wilayah Kelurahan Eka Jaya aman, tentram, dan damai.Di sini penulis dalam
menyelesaikan penelitian ini bekrja sama dengan RT, Kelurhan, dan Kecamatan yang
berada di Kelurhan Eka Jaya.
Kata Kunci: Perceraian, Moral, dan Anak.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Perkawinan bukan hanya sementara,
tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga
yang bahagia.2
Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan
bahagia supaya hidup salam mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan
anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan
dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat di butuhkan oleh anak-anaknya,
karena merumakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat di jadikan
mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmani atau pendidikan
rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka
sendiri. Orangtua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan
dan pendidikan anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa
damai dan tentram serta rukun antara satu dengan yang lainnya akan mewujudkan
keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak
yang terdikit dan mempunyai harapan yang cerah di masa yang akan datang. 3
1.

Pengertian Keluarga
Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga adalah suatu organisasi atau

lembaga terkecil yang membentuk masyarakat. Dengan demikian keluarga adalah
suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui

2

Gautama, Sudargo, Hukum antar tata Hukum perkawinan, Alumni, (Bandung,2010),penganter hukum
perdata Internasional Indonesia, Binacipta(jakarta,1977),37.
3

Chandrawila, Wila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda, Mandar
(Bandung,2002),33.
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Maju,

2

perkawinan. Dari ikatan tersebut lahirlah keturunan yang secara hokum menjadi
tanggung jawab suami dan istri atau ibu dan bapak dalam meberikan dan
mengembakan mereka.
Pengertian keluarga ini dalam masyarakat Indonesia dalam dua pandangan:
a.

Keluarga dipandang dalam satu kesatuan kecil yaitu terdiri dari bapak, ibu dan

anak.
b.

Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak,

adik, kakek-nenek, ibu-bapak keponakan dari pihak suami dan istri. Pembentukan
keluarga sebagai manusia tersebut di atas juga telah digariskan Agama, firman Allah
SWT:

٧٨١ۡاشۡلَّ ُۡه َّۗ َّي
ٞ َۡوأًَتُنۡ ِلب
ٞ َُه َّيۡ ِلب
َ اشۡلَّ ُكن
“(Mereka) itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi
mereka”. (Q.S Al-Baqarah : 187)4
Di lain Surat, Allah berfirman :

ۡۡو َرح َو ُۚتۡ ِإ َّىۡفِيۡ ٰذَ ِل َك
ِ َو ِهيۡ َءا ٰيَتِ ِ ٓۦهۡأَىۡ َخلَكَ ۡلَكُنۡ ِ ّهيۡأًَفُ ِس ُكنۡأَز ٰ َو ٗج
َ اۡو َجعَ َلۡبَيٌَ ُكنۡ َّه َىدَّ ٗة
َ اۡلّت َس ُكٌُ ٓىاْۡ ِإلَي َه
ۡ٢٧ۡۡ َت ِۡلّمَى ٖمۡيَتَفَ َّك ُروى
ٖ َََل ٓ ٰي
“(Dan) diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan di jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”.(Q.S ar-Rum
Ayat 21).5
Sejalan dengan ayat-ayat diatas adalah perkawinan adalah suatu perjanjian suci
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga
yang bahagia sesuai dengan tutunan Agama.Sehingga dalam batas-batas tertentu
dapat merubah keadaan yang ada di lingkungannya.

4
5

Al-Qur’anTerjemahan PerkataAl-Baqarah.Griya buku Muslim.(Jakarta, 2014). 55
Al-Qur’anTerjemahan Perkataar-Rum.Griya buku Muslim.(Jakarta, 2014). 839
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2.

Pengertian Anak Usia 8-14 tahun
Menurut Poewadarmita anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu

perwakilan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Dari pengertian yang
diuraikan di atas nampak jelas perbedaan pengrtian anak antara pengertian seharihari dengan pengertian secara hukum.6
3.

Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Usia 8-14 tahun
Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif

terhadap peroses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, pada proses pendidikan
dan perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya
masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Hal
ini akan dibuktikan nantinya dalam pembahasan berikutnya, hal-hal yang berkaitan
dengan dampak yang dirasakan anak usia 8-14 tahun akibat terjadinya perceraian
kedua orang tuanya. Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar
bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anakanak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.
Kondisi rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan
anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Suasana keluarga yang
berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat balajar dengan baik bahkan
membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa
pertumbuhannya, karena pribadi pada anak umumnya terjadi melalui pengalaman
yang didapat pada waktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu.Kecil
baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberikan pengaruh
dalam kehidupan anak nantinya.
Setiap anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dalam tahap
pertambahan usia pasti setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda dalam
dirinya. Setiap orangtua dapat mengharapakan seorang anak berkembang seperti
yang di inginkan ibu dan bapaknya. Pada awal kehidupan anak harus di beri
6

Abdullah,Abdul Gani. Pengantar Komunikasi Hukum Islam dalam tata Hukum
Indonesia.(Jakarta:Gema Insani Press,1994),33.

4

kesempatan

untuk

mencoba

mengakualisasikan

kekuatannya

dan

anak

membutuhkan bantuan dan bimbingan untuk mengerti kekuatan sendiri serta anak
membutuhkan bantuan dalam mempelajari sesuatu hal. Jika anak tersebut belum
sempurna baik fisik dan mental seperti yang di harapkan pada orangtua dan hanya
perlu mengarahkan anaknya untuk memahami potensi yang di miliki anak tersebut.
Dalam mendidik anak dan membesarkan anak tidak selamanya orang tua
mampu dan paham dengan sikap serta tingakah laku anaknya. Tidak jarang orang
tua salah mengerti yang mengakibatkan salah tingkah dan perlakuan sehingga anak
menjadi menderita karna tidak mengerti oleh orang tuanya dan selalu bersikap
kekerasan baik secara psikis dan psikologis.
Pendidikan dalam keluaraga memiliki nilai strategis dalam pembentukan
kepribadian anak sejak kecil dan sudah mendapatkan pendidikan dari kedua orang
tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dari keluarga. Baik
tidaknya keteladanan yang di berikan orangtua serta bagaimana kebiasaan
kehidupannya dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.
Penelitian ini sudah saya observasi berupa data dan wawanca bersema ketua
RT dan warga setempat tentang masalah perceraian yang berada di wilayah RT 53
dan 55 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah
Menurut Dakir, perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama. Diantarnya dapat menyebabkan anak bersikap
pendiam dan redahan diri, nakal yang berlebihan, prestasi balajar rendah dan
merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar
menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga
berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut di
atas. Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya,
dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi
menjadi tanggung jawab si ibu. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki

5

prestasi lebih baik di bandingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna
yang orang tuanya bercerai..7
Berdasarkan peryataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mendalam tentang dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia
8-14 tahun di Rt 53 dan Rt 55 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
B. Rumusan Masalahan
Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk
perilaku anak usia 8-14 tahun terhadap orangtuanya yang bercerai? Pokok
masalah ini lebih jauh dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian,
yaitu:
1.

Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak di Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan PaalMerah ?

2.

Bagaimana perkembangan moral anak pada korban perceraian orangtuanya di
Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah ?

3.

Bagaimana cara penanggualangananak pasca orang tuanya yang bercerai di
Kelurahan Eka Jaya Kecamatan PaalMerah ?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dampak perceraian orang tua
terhadap moral anak. Adapun anak yang di teliti adalah usia 8-14 tahun pada
Rt 53 dan Rt 55 di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
D. Tujuan Penelitian
1.

Mendeskripsikan dampak perceraian orantua terhadap kematangan moral anak
di Kelurahan Eka Jaya Kecematan Paal Merah.

2.

Mengetahui gambaran moral anak korban perceraian orang tua di Kelurahan
Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.

3.

Mengetahui permasalahan yang ada pada anak yang orang tua yang bercerai di
Kelurahan Eka Jaya Kecematan Paal Merah.
7

Dakir. Dasar-Dasar Psikologi. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1993), 44.
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E. Kerangka Teori
Penelitian ini diikuti oleh teori yang mengasumsikan adanya pendekatan antara
peneliti dengan orangtua atau anak yang mengalami percaraian, dengan hal itu
peneliti bisa lebih jelas mendapatkan informasi yang bisa menjadi patokan dalam
penelitian tersebut. Dalam hal ini dapat saya simpulkan adapun dampak percerain
orang tua terhadap moral anak usia 8-14 tahun di antaranya:
1.

Dampak dan Perceraian
a.

Dampak

Dampak menurut kamus Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang
mendatangkan akibat, baik secara positif maupun negatif.Dampak secara
etimonologi (menurut arti kata) diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam
satiap keputusan yang diambil oleh seseorang mempunyai dampak tersendiri baik
itu secara positif dan negatif.8
Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam
setiap

keputusan

yang

diambil

oleh

seorang

atasan

biasanya

mempunyai dampaktersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
Dari kesimpulan di atas bahwasanya dampak itu sangat lah berperan penting bagi
kehidupa yang menerapkan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik
buruknya tindakan postif maupun negatif yang ada pada diri kita sendiri.
b.

Perceraian

Perceraian menurut kamus Bahasa Indonesia adalah putusnya ikatan perkawinan
antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara
suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.9
Menurut Muhammad Syaifuddin, perceraian merupakan kata yang terdiri dari
cerai yang berarti pisah mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berati
putusanya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi
8

Waralah Rd.Christo,”Defenisi Dampak, “Internet diakses melalui alamat http://www.pengertian
dampak.com/2012/10/defenisi-dampak.html,diakses pada tanggal 20 Maret 2019.
9
Soemiyati,”Definisi Perceraian,”Internet diakses melalui alamat http://www.pengertian
dampak.com/2012/10/defenisi-dampak.html,diakses pada tanggal 20 Maret 2019.
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kedua-duanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI
pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu putusnya
perkawinan.
Sedangkan menurut istilah agama ialah dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau
meninggalkan”.Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan
perkawinan.10
Ciri talak adalah cerai yang dijatukan oleh suami terhadap isterinya, sehingga
perkawinan mereka menjadi putus, seorang suami bermaksud menceraikan isterinya
harus lebih duhulu mengajukan permohonan ke pengadilan Agama yang
berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya.Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang
didasarkan atas adanya gugatan yang di ajurkan oleh isteri, agar perkawinan dengan
suaminya menjadi putus.Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus
lebih dahulu mengajukan gugatak ke pengadilan Agama. 11Dari kesimpulan di atas
bahwasanya perceraian merupakan berpisahnya hubungan antara 2 orang suami istri,
yang di jatuhan talak oleh suamai dan di putuskanya oaleh pengadilan dan sangat
berpengaru terhadap dampak perkembangan seorang anak yang mengalami orang
tuanya bercerai.
2.

Moral dan Anak
a.

Moral

Moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang di terapkan kepada
setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar agar terjalinya rasa hormat
dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan
manusia (akhlak). Jadi, moral dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk
menilai benar dalam cara hidup seseorang mengenai apa yang baik dan apa yang
buruk. Yaitu pengetahuan dan wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang
beradab. Dalam hal tentang pengertian moral anak, saya meneliti pada usia 8-14
10

Syaiffuddin Muahammad, Hukum Perceraian: editor, Tarmizi.(jakarta:
Grafik,2016),15.
11
Drever, J. Kamus Psikologi. (Jakarta : Bina Rupa Aksara.1998), 28.
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tahun di mana pada dasarnya moral anak pada usia ini masih sangat berpengaruh
terhadap perkebangan anak dimana usia ini anak sangat membutuhkan kedua orang
tuanya.
b. Anak
Pengertian anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau
belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana
kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang
tua mereka, msekipun mereka telah dewasa.
Adapun aspek-aspek dari teori ini yaitu:
1.

Aspek Kognitif
Dalam hal ini anak yang semula tidak tau hal-hal apa-apa saja, kemudian
menjadi anak yang cukup cerdik dan pandai.

2.

Aspek Perilaku Sosial

Dalam aspek ini anak yang semula pasif dalam menerima perlakuan sekitarnya,
menjadi barang yang aktif memberi perlakuan pada sakitarnya, sehingga dalam batasbatasan tertentu dapat merubah keadaan yang ada di lingkungan.
3.

Aspek Emosional

Dalam aspek ini anak yang semula pasif untuk menerima sesuatu yang
memberikan kebahagiaan dari orang lain, menjadi orang yang aktif untuk
mendapatkan kebahagiaan atau membahagiakan orang lain.
4.

Aspek Psikoseksual

Dalam aspek ini anak yang semula merasakan kenikmatan hanya dari sesuatu
yang masuk dari mulut, menjadi orang yang dapat merasakan dari segi sesuatu yang
diterimanya dari luar.
Dengan demikian hal ini menjadi jelas, bahwa anak mempunyai arti penting bagi
setiap orang tua, dan dengan demikian orang tua berkewajiban memelihara dan
mendidik anak membari makan, pakaian, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir
dan batin.
1.

Dalam Bidang Pendidikan Meliputi

9

b.

Mendidi anak (memberikan pendidikan kepada anak)

c.

Mengembangkan

sikap

dan

kemampuan

kepribadian

anak,

bakat,

kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
d.

Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan

e.

Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, dan guru, identitas budaya,
bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat
tinggal, darimana anak berasal, dana peradapan yang berbeda-beda dari
peradaban sendiri.

f.

Mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab dalam kehidupan

g.

Dapat menjawab keinginan dan pertanyaan anak

h.

Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap tanah air

2. Dalam Bindang Agama Meliputi
a.

Azan bagi anak laki-laki dan iqamah bagi anak perempuan

b.

Memperdalam hubungan anak dengan Allah

c.

Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah

d.

Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama

e.

Memberikan nama bagi anak

f.

Memperjelas nasab(keturunan)

g.

Selalu mendo’akan kepada anaknya

3.

Dalam bidang Emosional

a.

Adanya rasa kasih sayang dan cinta kepada anak

b.

Harus menceriminnkan keteladanan yang baik karena anaknya akan selalu
mengikuti jejak dan prilaku orang tuanya.

c.

Mengikuti segala tindaka tanduk orang tuanya

d.

Berbuat dan bersikap adil dalam keluarga

e.

Bijak dalam membibing

f.

Meluangkan waktu untuk bergaul dan bermain dengan anaknya

g.

Harus baik tidak kasar dan bijak dalam mengungkapkan kemarahannya
terhadap anak
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h.

Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

4.

Dalam Bidang Kesehatan Meliputi

a.

Orang tua dan kluarga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan
merawat anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.

b.

Bila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab
tersebut maka pemerintahan wajib memenuhinya.12

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa seorang anak mempunyai
hak yang cukup manjamin terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang
bersangkutan.Anak yang sah tersebut berhak mandapat perhatian, baik dari segi
perkembangan jiwanya ataupun pendidikan yang layak sampai anak itu berumur 18
tahun.Hal ini ditegaskan dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974.
Kewajiaban orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 45 UU No 1 tahun 1974,
yaitu :
1.

Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2.

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai
anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku dimana terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa seorang anak mempunyai hak yang
cukup menjamin terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang
bersangkutan. Disamping itu juga hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak
meliputi beberapa bidang antara lain :
1.

Dalam bidang fisik/jasmani yaitu :

a.

Menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin
menyempurnakan penyusunan. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum
dua tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

12

Cole, K. Mendampingi anak menghadapi perceraian orang tua.(Jakarta: PT. Prestasi Pustaka
Raya 2004).33.
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maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu ingin memberikan pembayaran
menurut yang patut.
b.

Mangasuh, memelihara, dan melindungi anak karena pada dasarnya anak
tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, kecuali memberikan pembayaran
menurut yang patut.

c.

Mencukur rambut pada hari ke-17 setelah lahir

d.

Khitan (sunatan)

e.

Memberi makan

f.

Memberi pakaian

Dampak perceraian orang tua terhadap anak.Setiap terjadinya perceraian orang
tua sudah barang tentu berdampak negative terhadap proses pendidikan dan
perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih
membutuhkan kasih sayang dana perhatian penuh dari kedua orang tua. Hal ini akan
dibuktikan nantinya dalam pembahasan berkutnya, hal-hal yang berkaitan dengan
dampak yang dirasakan anak akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya.
Perceraian orang tua merupakan problem yang cukup besar bagi anak-anaknya
terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini
masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuannya.
Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan
pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat
menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang
negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena
pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat di waktu
kecil.Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun
menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.
F.

Metode Penelitian

5.

Pendekatan Penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Parsudi Suparlan13
pendekatan kualitatif sering juga dinamakan sebagai pendekatan humanistik, karena
di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera ataupun ungkapan emosi
dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang
diteliti, juga termasuk data yang perlu di kumpulkan.14 Kajian terhadap Dampak
Perceraian orangtua terhadap perkembangan moral anak di Kelurahan Eka Jaya
dalam mengoptimalkan publisitas akan menggunakan penelitian lapangan. Yakni
mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan anak yang mengalami dari
perceraian orangtua. Dan interaksi anak di dalam masyarakat di wilayah Kelurahan
Eka Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang
tidak menggunakan perhitungan, melainkan menggambarkan dan menganalisis data
yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.
6.

Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian mangambil lokasi di Rt 53 dan Rt 55 di Kelurahan Eka Jaya

Kota Jambi. Informasi yang akan diminta keterangannya dalam penelitian ini terdiri
atas Ketua Rt lingkungan Kelurahan Eka Jaya dana masyarakat yang mempunyai
masalah perceraian di kelurahan Eka Jaya Kota Jambi.
Subjek penelitian ini di ambil dari bergai bentuk percraian di masyarakat
meliputi anak-anak yang mengalami perceraiaan orang tuanya. Mengingat subjek
yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, cukup mengetahui, memahami, atas
berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk
memberikan informasi secara benar.
7.

Sumber dan jenis data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi atau peristiwa, dan

dokumentasi.Sumber data manusia berbentuk perkataan maupun tindakan orang yang
bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data suasana/peristiwa berupa
13

Parsudi Suparlan, “Paradigma Naturalistik Dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan
Kualitatif dan Penggunaannya.” Dalam Jurnal Antropologi No.53 1997.
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susana yang bergerak (peristiwa) ataupun diam (suasana), meliputi ruang, suasana,
dan proses. Sumber data dokumenter atauberbagai referensi yang menjadi bahan
rujukan dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.15
Jenis datan yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data perimer
adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama (first hand) melalui
observasi atau wawancara di lapangan.Dalam hal ini data yang diinginkan adalah
praktik implementasi dan dampak terafi sufistik pada Inabah XVII. Sementara data
sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta
peristiwa yang bersifat lisan dan tertulis.
8.

Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam studi ini menggunakan tiga teknik yang

dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan datanya dapat dipertanggung
jawabkan, yaitu:
Pertama, pengamatan tidak terlibat, merupakan pengamatan yang dilakukan
tanpa keterlibatan penelitian dalam aktivitas yang diamati, peneliti dalam hal ini
hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.
Metode pengumpulan data melalui pengamatan tidak terlibat dalam penelitian ini
dilakukan secara umum terfokus pada metode, praktik, dan dampak perceraian orang
tua terhadap perkembangan moral anak di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paalmerah
Kota Jambi. Pengamtan di Pergunakan untuk mempelajari secara langsung
permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat diketahui secara empiris fenomena
apa yang terjadi dalam kaitannya dengan persoalan yang dikaji.
Kedua, Wawancara mendalam, merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui cara lisan atau tatapan muka antara peneliti dengan sumber data
manusia. Sebelum wawancara dilakukan pertanyaan telah disiapkan lebih dahulu
sesuai dengan penggalian yang diperlukan dan kepada siapa wawancara tersebut
dilakukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengetahui secara
15

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alvabeta, 2013), 89

14

mendalam tentang berbagai informasi yang terkait dengan persoalan yang sedang
diteliti kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi secara utuh
tentang persoalan yang akan dikaji.
Tentu saja informasi dari hasil wawancara yang disuguhkan masih penulis
maknai dana memerlukan interpretasi lebih lanjut berdasarkan pemahaman penulis
dengan melakukan cross check dengan teori yang ada. Sedangkan jadwal untuk
mengadakan indepth interviewtidak dibuat sebab akan disesuaikan dengan
kesempatan yang ada dan data yang diperlukan. Untuk mengatasi terjadianya bias
informasi yang diragukan kesahihannya, maka setiap hasil wawancara akan diuji
dengan membandingkan bentuk informasi yang diterima satu dan informan dengan
informasi yang didapat dari informasi lain.
Ketiga, dokumentasu, merupakan pengumpulan data melalui

data-data

dokumentasi, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah. Agenda ataupun
jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti.Data
dokumentasi yang dimaksud adalah data tentang anak bina dan pembina, serta
berbagai yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang diperoleh
dari wawancara dan observasi yang didapat.
Ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan secara simultan dalam
penelitian ini, dalam arti digunakan untuk saling melengkapi antara data saru dengan
data yang lain. Sehingga data yang penulis peroleh memliki validitas dan keabsahan
yang baik untuk dijadikan sebagai sumber informasi.
9.

Metode/Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian Kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat
wawancara,

penelitian

sudah

melakukan

analisis

terhadap

jawaban

yang

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu,
diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan
bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
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berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Aktivitas dalam analisis data, yitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.Langkah-langkah analisis ditunjukan pada gambar 6.1 berikut.16

Tabel 2.1 : Tahap-tahap Reduksi Data

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan
pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatorysebelum melakukan
reduksi data.Pengurangan data antisipatif terjadi ketika penelitian memutuskan
(seringkali tanpa kesadaran penuh) kerangka kerja konseptual mana, lokasi
penelitian, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data mana yang
dipilih.Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti
ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan planya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

16
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, reduksi
data dapat dibantu dengan perlatan elektronik seperti komputer mini, dengan
memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
a.

Data Display (penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data.Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam
bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data
tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mudah difahami.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori flowvhart dan sejenisnya. Dalam hal ini
Miles dan Huberman (1984) menyatakan "Bentuk tampilan data yang paling sering
untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah narasi tex". Yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif.
Dalam perakteknya tidak semuda ilustrasi yang diberikan, karena fenomena
sosial bersiat konpleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat
memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami
perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah
ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu
berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasukin lapangan teryata hipotesis yang
dirumuskan selalu didukung oeleh data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka
hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori
groundedadalah terori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang
ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terusmenerus.
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Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka
pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi barubah. Pola tesebut
selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.17
b.

Conclusion Drawing/verification
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan merupakan kesimpulan yang
kredibel
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mngkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga
tidakk, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah
peneliti berada di lapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu
obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti
menjadi

jelas,

dapat

berupa

hubungan

kausal

interaktif,

hipotesis

atau

teori.Kesimpulan ini sebagi hipotesis, dan bila didukung oleh data pada industri lain
yang luas, maka akan dapat menjadi teori.18
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c.

Pemeriksaan Keabsahan Data
Jenis data menerangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif

meliputi dua jenis data yaitu data primer, sebagai data utama penelitian dan juga data
sekunder, sebgai pendukung penelitian.
10. Data perimer
Data perimer adala data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang
diperoleh langsung dari narasumber atau informasi yaitu Lurah dan Ketua RT di
wilayah Eka Jaya dan masyarakat bersangkutan yang dianggap berpotensi dalam
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.Data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informasi orang perorangan
yang telah dinilai mampu menjadi informasi.
11. Data Sekunder
Menurut Rosady Ruslan, data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bantuk
Data yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai
organisasi atau perusahaan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a.

Sejarah, dan geografis Kantor Kelurahan dan Pengadilan

b.

Visi Misi, Kantor Kelurahan dan Pengadilan

c.

Tujuan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan dan Pengadilan

d.

Struktur organisasi Kantor Kelurahan dan Pengadilan
Menurut Sugiono, dalam bukunya memahami Penelitian Kualitatif, data yang

sudah diperoleh selama penelitian, harus dicek keabsahanya. Untuk memperoleh data
yang terpercaya (trustworthiness) dan dapat di percaya (reliabe), maka peneliti
melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah
kriteria.Dalan penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat
dilakukan lewat empat cara yaitu:
1.

Perpanjangan waktu di lapangan
Perpanjangan waktu dilapangan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamtan, wawancara lagi dengan sumber data yang sudah ditemui maupun yang
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baru.Hasil pengumpulan data serin dirasa kurang sempurna karena itu perlu ditmbah
waktunya dilapangan.Namun sering terjadi setelah penambahan waktu penelitian
justru semakin dirasa masih banyak informasi yang belum diketahui untuk ini
penelitian

harus

berani

memutuskan

kapan

harus

dengan

penelitian

tersebut.Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian
sampai kejenuhan pengumpulan data waktu.
2.

Triangulasi
Menurut Sugiono, triangulasi diartikan pengecekan data dari berbagai sumber

danegan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun berbagai bantuk-bentuk
triangulasi diantaranya, yaitu:
d.

Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang tekah diperoleh melalui bebrapa sumber.
e.

Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
f.

Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan

dengan teknik wawancara di pagi hari saat nara sumber masih segar, belum banyak
masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu
dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara malakukan
pengecekan dengan wawancara, observasi atau taknik lain dalam waktu atau situasi
yang berbeda.
3.

Menggunakan Bahan Raferensi
Menurut Sugiono, referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data

yang telah ditemukan oleh peneliti.
4.

Teman Sejawat
Menurut Ariullah, langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan

melakukan penelitian dengan temen sejawat, guna memastikan bahwa data yang
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diterima benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari peneliti atau
informasi, melalui cara tersebut peneliti mengharapkan pendapat sumbangan,
masukan, dan saran yang berharga dan kontruktif dalam menijau keabsahan data.19
G. Studi Relevan
Perceraian yang menterlibatan anak sudah bnyak sering terjadi, terutama di kotakota maupun di perdesaan.Kasus perceraian ini sering dianggap suatu peristiwa
tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, tetapi peristiwa ini sudah
menjadi bagian dari kehidupan dalam masyarakat.Berdasarkan penelurusuran
penulisn, terdapat beberapa karya yang membicarakan masalah perceraian
diantaranya karya Muahammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Save M.Dagun,
Hukum Perceraian dan Psikologi Keluarga.Karya-karya ini mebicarakan dan dampak
perceraian bagi anak.
Karya Anthon Freddy Susanto, Kekerasan Terhadap Anak, juga membicarakan
bagaimana dampak perceraian bagi anak, termasuk didalamnya pembahasan yang
cukup detail bagai mana dampak dari perceraian ini anak-anaknya sangat kurang
mendapatkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya melalaikan sering
mendapatkan kekerasan yang berakibat fatal bagi perkembang moral anak.20
Selain karya-karya di atas terdapat pula beberapa karya akademik yang telah
membicarakan permasalahan anak yang dalam perceraian kedua orang tuanya. Di
antaranya, Skripsi Haris Yuliaji, mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta yang
berjudul “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosianal Anak(Studi
Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Mejadi Korban Perceraian)”. 21
Sebagai mana terlihat dari studi relevan ini bahwa ada di antara kajian ini yang
membahas tentang dampak perceraian terhadap terhadap moral anak. Karya-karya di
atas adalah berbeda dengan karya yang sedang penulis rampungkan, fokus penelitian
19

Sugiyono, “pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif” internet di akses melalui
alamat http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf di akses pada tanggal 20 Maret 2019
20
Syaifuddin Muahmmad, dan M.Dagun save,Hukum Perceraian.(Jakarta:SinarGrafik,2016). 15
21
Yuliaji, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosianal Anak.(Yogyakarta :Sanata
Dharma), 2015.
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saya adalah dampak perceraian orang tua terhadap moral anak. Kedua karya fokus
pada perceraian. Sehingga dapat ditegaskan bahwa akan banyak sekali perbedaan
yang terjadi hingga saat ini. Melihat adanya perbedaan setting, tentu saja penelitian
ini yang dihasilkan akan berbeda.22
Dalam penelitian ini yang saya lakukan, saya menggunakan analisis data kualitaf
dimana upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan
data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskan,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang
melalui pengakuan subyek pelakukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek
penelitian yang semuanya mengahasilkan data yang membutuhkan analisis.Data yang
didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas.Oleh
karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas
sehingga menjadipemahaman umum.
Secara umum metode analisis data meliputi reduksi, display data dan kesimpulan
atau verifikasi data. Akan tetapi karena data kaulitatif sangat banyak sekali, maka
model analisis data juga beragam sesuai dengan objek penelitian. Secara umum,
model analisis data terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, kelompok metode
analisis teks dan bahasa; kedua, kelompok metode analisis tema-tema budaya; ketiga,
kelompok
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analisis

kinerja,

perilaku

seseorang

dan

M.Dagun Save, Psikologi Keluarga.(Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 113.

perilaku

institusi.

BAB II
PEROFIL KELURAHAN EKA JAYA

A. Histori dan Geografis Kelurahan Eka Jaya dan Kantor Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan Paal Merah
Untuk lebih mudah mengenal asal-usul Eka Jaya. Maka penulis mengemukakan
sejarahnya secara ringkas. Penjabaran secara ringkas mengenai sejarah Eka Jaya
adalah sesuai dengan penjelasan sebagai berikut, yang merupakan hasil wawancara
dengan seorang tokoh masyarakat dan dianggap katua adat.
Menurut Hj. Munawi mencritakan asal usul Kelurahan Eka Jaya bermula dari
pemerkaran wilayah dari 19 RT pada tahun 2008. Lalu bertambah lagi dari 19 RT
menjadi 27 RT pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menjadi 40 RT kemudian
bertambah lagi pada tahun 2016 menjadi 48 RT sampai sekarang 58 dan pemekaran
sekarang menjadi 62 RT pada tahun 2019 ini. Batas wilayah Kelurahan Eka Jaya
bersebelahan dengan wilayah-wilayah lain di antaranya sebelah Utara bersebelahan
dengan Kasang Pudak, Timur bersebelahan dengan Talang Bakung, Selatan
Bersebelahan dengan Pasar Putih, dan Barat Bersebelahan dengan Kasang dan
Kumpeh.23
Awal berdiri Kantor Kelurahan Eka Jaya, sekitar tahun 2004 letaknya di Eka
Jaya Jalan Lingkar Timur I Sout Jambi, Jambi No.36135. Pada tahun 2004 yang
pertama kali menjabat sebagai Kepala Kelurahan pertama pada saat itu adalah Hj.
Armen.S.Pddan staf Kelurahan Eka Jaya berjumlah lima orang termasuk Kepala
Kelurahan Armen, Hariadi, Husen, Burhanurdin, dan Arilna. Lenbih lanjut, setelah
Armen Pensiun jabatan Kepala Kelurahan di ambil alih oleh H. Munawi hinggah
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Hj.Munawi, Wawancara dengan penulis, 08 September 2019, Kelurahan Eka Jaya,catatan

deary

22

23

pada masa pergantian lurah baru yang bernama Hj.Abdul Salim.S.Pd yang dilantik
dan ditugaskan pada tanggal 24 mei 2017.24
a. Secara geografis Kelurahan Eka Jaya
Letak geografis Kelurahan Eka Jaya luas daerahnya 1,14 Km 2yang terdiri dari 62
RT batasan dengan wilayah-wilayah lain di antaranya sebelah Utara bersebelahan
dengan Kasang Pudak, Timur bersebelahan dengan Talang Bakung, Selatan
Bersebelahan dengan Pasar Putih, dan Barat Bersebelahan dengan Kasang dan
Kumpeh.
B. Visi, Misi, dan Motto Kelurahan Eka Jaya Kecamtan Paal Merah
Setiap intansi yang memiliki struktur organisasi tentu saja memiliki visi dan misi
demi tercapainya target yang di inginkan, baik instansi pemerintahan maupun swasta
tidak terkecuali Kantor Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah, visi dan misinya
adalah:“Melayani

Masyarakat

dengan

Pelayanan

yang

Perima

dan

Meningkatkan Pelayanan Menuju Jambi Bernas”.
Motto adalah:”Terwujudnya Kecamatan Paal Merah sebagai Pusat
Perekonomian Terpadu yang Berbasis Masyarakat yang Rukun Damai dan
Berbudaya Terdepan dalam Pelayanan Unggul dala Potensi Mewujudkan
Kecamatan Paal Merah INDAH BERSERI (Idaman, Nyaman, Damai, Asri dan
Hijau - BERsih Sehat Rukun dan Inovasi”.
C. Saran dan Prasarana Kelurahan Eka Jaya
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor
Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah dilengkapi dengan sebidang tanah untuk
bangunan kantor seluas ± 1500 m2 dengan 1 (satu) bangunan gedung kantor,
Sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan memiliki kendaraan dinas yang
terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 8 (delapan) unit kendaraan roda
dua, dimana kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik. Sarana dan prasarana
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Staf Keluran Eka Jaya, Wawancara dengan penulis, 14 Agustus 2019, Keluran Eka Jaya,
CatatanDeary
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tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk
menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.25
Gambar 2.1:Letak Gografis Kelurahan Eka Jaya

a. Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk Kelurahan Eka Jaya adalah 124.087 Jiwa, yang terdiri dari
warga negara Indonesia.
2.2:Tabel Penduduk Kelurahan Eka Jaya pada tahun 2019
JANUARI S/D MARET 2019
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN EKA JAYA
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
25

58 RT
12.241 JIWA
12.123JIWA
124.087 JIWA

Fasha.S.Y Internet di akses melaluiamalat https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/LKJkec-paal-merah2017.pdfdiakases pada tanggal 20 maret 2019
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7.514

JUMLAH KK

KK

b. Kondisi keadaan sarana pendidikan di Kelurahan Eka Jaya
Luas Pemukiman

8,75 Km2

Luas Perkarangan

4,85 Km2

Luas Perkantoran

1,25 Km2

Luas Prasarana umum Lainnya

1,00 Km2

Keadaan sarana pendidikan di Kelurahn Eka Jaya
Sekolah

Jumlah

Sekolah

Jumlah

TK

6

SD/Sederajat

7

Jumlah Guru

60

Jumlah Murid

1.350

Jumlah Murid

900

Jumlah Guru

71

SLTP/Sederajat

3

SLTA/Sederajat

3

Jumlah Murid

1.600

Jumlah Murid

1.550

Jumlah Guru

45

Jumlah Guru

95

c. Keadaan Warga yang Berpendidikan
Pendidikan

Jumlah Pendidikan

Jumlah

Belum Skolah

1.150

D1

350

Usia 7-45 Thn tidak pernah 2.200

D2

135

D3

250

S1

400

sekolah
Pernah Sekolah SD tetapi tidak 1.200
tamat
Tamatan SD/Sederajat

1.550
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SLTP/Sederajat

550

S2

200

SLTA/Sederajat

3.550

S3

25

D. Struktur Organisasi Kelurahan Eka Jaya
LURAH
ABDUL SALIM
NIP.1970011919920320
03

SEKERTARIS
HADIJAH
NIP.1959121019811210
01

Kasir Pemerintahan dan
Kasir MPK dan Kesos
Kasir Tramtib
Pelayanan Umum
KUSRIYANTI, A.md
KISMAN
IRAWAN
NIP.197401051999320
NIP.195918051981121
NIP.196000622198104
05
001
1001
2.2:Tabel staff-staff Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.26
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Staf Keluran Eka Jaya, Wawancara dengan penulis, 14 Agustus 2019, Keluran Eka Jaya,
CatatanDeary & Foto.
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E. Tugas Pokok Kelurahan Eka Jaya
Sesuai Peraturan WaliKota Jambi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendelegasian
Kewenangan Wali Kota Jambi kepada Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah
Kota Jambi, Kantor Camat Paal Merah Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani
sebagian

urusan

Pemerintahan

Kota

dan

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan.27
F. Fungsi Kelurahan Eka Jaya
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Paal Merah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
e. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan.
f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas.

27

Fasha Syarif,“Laporan Kinerja,”Internet diakses melalui alamat
https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/LKJ-kec-paal-merah2017.pdf diakses pada tanggal 20
Agustus 2019.
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G. Aspek Strategis Keadaan Umum Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan Paal Merah merupakan salah satu Kecamatan di Kota Jambi yang
kondisi alamnya di dominasi oleh wilayah ± 80 % merupakan dataran sedangkan
sisanya merupakan daerah perbukitan sampai berombak dengan ketinggian mencapai
± 15 m dari permukaan laut sedangkan kondisi tanah sebagian besar berpasir dan
tanah merah (sandy clay) yang mudah erosi sehingga kurang sesuai dengan pertanian
tanaman pangan, yang luasnya mencapai sekitar ± 1066 Ha. Secara administratif
Kecamatan Paal Merah memiliki batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Gelam Kab.Muaro Jambi
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Selatan.
c. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Timur.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Kumpeh Kab. Muaro Jambi
Luas wilayah Kecamatan Paal Merah adalah 1.066 Hektar atau 106.6
KM2 yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu :
Kelurahan Paal Merah : 51 Hektar
Kelurahan Talang Bakung : 86,4 Hektar
Kelurahan Eka Jaya : 80,3 Hektar
Kelurahan Lingkar Selatan : 82,3 Hektar
Kelurahan Payo Selincah : 44,72 Hektar
Serta terdiri dari 231 RT terbagi dalam 5 Kelurahan yaitu :
Kelurahan Paal Merah : 35 RT
Kelurahan Talang Bakung : 46 RT
Kelurahan Eka Jaya : 57 RT
Kelurahan Lingkar Selatan : 56 RT
Kelurahan Payo Selincah : 37 RT
Jumlah penduduk Kecamatan Paal Merah sampai dengan Tahun 2017 sebanyak
90.509 jiwa yang terdiri dari :
Penduduk Laki-laki sebanyak 45.045 jiwa
Penduduk Perempuan sebanyak 43.957 jiwa
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Penduduk WNA tidak ada
Dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:
Kelurahan Eka Jaya Kecamtan Paal Merah per Desember 2017 memiliki Sumber
Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 44 (Empat puluh dua) orang, untuk
kantor Camat 12 orang aparatur ASN dan 18 Tenaga Kontrak yang terdiri dari 1
(satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 5 (Lima) orang Kepala Seksi, 2
(dua) orang Kepala Sub Bagian, 11 (sebelas) orang staf PNS dan 3 (tiga orang),
tenaga kontrak ADM 7 (tujuh) orang, Tenaga Kebersihan 3 (tiga), orang Tenaga
Penjaga Malam 7 (tujuh) orang dan 1 orang tenaga sopir.

Tabel 2.1: Jumlah Penduduk Keluran Eka Jaya
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN EKA JAYA

68 RT

LAKI-LAKI

7.832

PEREMPUAN

8.059 JIWA

JUMLAH

15.891 JIWA

JUMLAH KK

7.514

JIWA

KK

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada,
jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada SKPD Kelurahan
Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.28

28

Ibit 3-5.

BAB III
PERMASALAHAN PERCERAIAN YANG ADA DI EKA JAYA
KECAMATAN PAAL MERAH

A. Permasalahan Dalam Perceraian yang ada di Eka Jaya
Penelitian ini mengkaji tentang faktor dan alasan terjadinya perceraian di
kelurahan Eka Jaya. Dalam hal ini sangat dilarang dalam agama apalagi sampai
melakukan perceraian. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk mendeskripsikan
dampak yang ditimbulkan dari adanya cerai gugat. Baik dampak terhadap mantan
suami, maupun mantan isteri pada setiap pasangan yang cerai gugat. Untuk itu, dalam
penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini
peneliti gunakan untuk dapat pemahaman mengenai faktor-faktor yang di timbulkan
dari cerai gugat dan dampaknya. Menurut Moleong yang sudah di jelaskan di awal
bab menyebutkan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya,
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain di dalam perceraian yang ada di
kelurahan Eka Jaya secara holisik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa pada suatu konteks khusus”.29 Sejalan dengan hal itu, Sugiyono
menyebutkan Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada
filsafat positivisme, digunakan utnuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,
pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik
pengumpulan

data

dengan

triangulasi

(gabungan),

analisis

data

berfsifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada
generalisasi.
Nasution mendefinisikan, “dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data
berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi
29

Moleong 2007, hlm.6
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dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan berhubungann dengan situasi dan
orang yang diselidikinya”.30 Dari paparan tersebut, peneliti memilih pendekatan
kualitatif dengan alasan terjadinya suatu cerai gugat yang dilakukan oleh isteri, itu
hanya dapat diamati melalui pengamatan langsung yang melibatkan peneliti. Oleh
karena itu, pada penelitian ini, rumusan masalah menjadi acuan dalam
menggambarkan penelitian mengenai cerai gugat. Kemudian, faktor dan alasan
dilakukannya cerai gugat yang melibatkan perempuan sebagai informannya. Setelah
itu, mengkaji dampak dari cerai gugat tersebut baik terhadap keluarga isteri maupun
suaminya yang ada di Kelurahan Eka Jaya.
Agar data dapat diperoleh untuk menjawab permasalahan pada penelitian cerai
gugat ini, peneliti perlu sumber data dan berbagai teknik pengumpulan. Sebagaimana
menurut Sugiyono bahwa “Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan
berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Dua sumber data yang
memberikan data berbeda, maka data tersebut belum pasti. Bila data yang diperoleh
masih diragukan, dan belum memperoleh kepastian, maka penelitian masih harus
dilanjutkan. Jadi pengumpulan data dengan teknik triangulasi adalah pengumpulan
data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data
secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti.”31 Data yang dikumpulkan
oleh peneliti, dijadikan sebagai sumber informasi penelitian secara simultan. Data
tersebut kemudian akan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman
meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Metode
yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti kasus tingginya cerai gugat ini adalah
metode studi kasus. Penggunaan metode studi kasus ini dipilih karena dilakukan
secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap subyek yang diteliti. Jadi, dalam
studi kasus ini peneliti mengumpulkan data dengan wawancara mendalam bersama
informan karena dalam penelitian studi kasus memiliki sifat yang mendalam
30
31

Nasution 1996, hlm. 4
Sugyono 2010, hlm. 2
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sehingga, dalam pengumpulan data, kemungkinan dapat memecahkan permasalahan
tingginya cerai gugat yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Eka Jaya.
B. Subjek Penelitian Masalah Perceraian orang tua terhadap Anak 8-14
Partisipan dalam penelitian ini adalah anak usia 8-14 tahun yang mengalami
perceraian orang tuanya. Selain itu, partisipan juga merupakan aktor dari tema
penelitian ini adalah orang tuanya. Selain itu, partisipan juga merupakan pihak-pihak
informan dari staff kelurahan dan ketua Rt 53 dam Rt 55 sebagai sumber data yang
dipilih oleh peneliti karena pertimbangan kebutuhan data penelitian. Subyek dalam
penelitian ini orang tua dan anaknya merupakan informan yang dapat mengalami dan
mengetahui situasi perceraian. jadi, informan kunci adalah pasangan suami dan isteri
serta anak yang mengalami perceraian di Kelurahan Eka Jaya, sementara informan
pendukungnya adalah Lurah dan Ketua RT 53 dan 55. Untuk menentukan informan
dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan penelitian secara langsung dari
informan yang terlibat. Seperti pendapat Sugiyono bahwa “dalam penelitian
kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan
wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.
Penentuan sumber daya pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive,
yaitu dipilih dengan pertimbangan tujuan”.32 Dari pendapat tersebut mengenai
pemilihan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif
pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling sesuai permasalahan
yang ada di masyarakat Khususnya di Rt 53 dan Rt 55 Kelurahan Eka Jaya. Kriteria
penelitian tersebut merupakan yang masih berkecimpung atau terlibat kegiatan
penelitian tentang perceraian khususnya pasangan suami dan isteri yang berada di
lingkungan Eka Jaya, memiliki waktu untuk dimintai informasi dan bersedia menjadi
informan. Jika diimplikasikan, maka peneliti menentukan informan dari pasangan
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yang bercerai di Rt 53 dan Rt 55 Kelurahan Eka Jaya, agar sesuai dengan data yang
dibutuhkan dan tujuan dari permasalahan penelitian, agar peneliti dapat menjawab
dari permasalahan penelitian.
Adapun tabel beberapa orangtua dan anak yang mengalami perceraian sudah
penulis wawancarai dan penulis teliti:

Tabel 2.1:Nama Istri dan anak yang bercerai sudah peneliti wawancarain di
Kelurahan Eka Jaya33
No

Nama Suami

Nama Istri

Nama Anak

RT

Tahun

1

Oky

Erni

Novi dan Eka

53

2019

2

Selamet

Mbak Jum

Handoko

55

2019

3

Amat

Atik

Mirna, Eki, dan Eko

55

2019

Tabel 2.2:Orang tua yang bercerai dan tidak tinggal lagi bersama anaknya yang sudah
peneliti wawancarai di Kelurahan Eka Jaya34

No

Nama Suami

Nama Istri

RT

Tahun

1

Kandi

Erlina

55

2019

2

Fendi Maliki

Meetha Anjanimir

53

2019

3

Muhammad Ali

Nina Rosliati

53

2019
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Oky & Erni, Fendi Maliki & Meetha Anjanimir, Amat & Atik,”Orang Tua yang masih tinggal
bersama anaknya”, wawancara dengan penulis 20 Agustus 2019, surve,wawancara dan catatan deary.
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Kandi & Erlina, Fendi Maliki & Meetha Anjanimir, Muhammad Ali & Nina Rosliati,”Orang
Tua yang tidak lagi tinggal bersama anaknya”, wawancara dengan penulis 20 Agustus
2019,surve,wawancara dan catatan deary.
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Adapun beberapa data-data pada tahun 2017-2018 lalu tentang perceraian yang ada di
kantor Kelurahan yang sudah di surve langsung oleh peneliti di antaranya :
Tabel 2.2: Data Masyarakat yang bercerai sudah ada di kantor Kelurahan Eka Jaya
pada tahun 201735

No

Nama Suami

Nama Istri

RT

Tahun

1

HASANUDIN

ZULHAIR ZISVAR

04

2017

2

EFENDI

NETTI YULIANA

37

2017

3

ABDULLAH

RABIATUL ADWIYAH

48

2017

4

PRIMA LAKSI

REPNO SARI

26

2017

5

HERMANTO

ROSI MINI

55

2017

6

INDRA GUNAWAN

MONICA

53

2017

7

FERDI AMPER

ELISA FEBRIA

33

2017

8

LASMIN HARIANDJA

ROHANI

05

2017

9

HALIL

SALMU

27

2017

10

HARSIYAN

NUNUNG

52

2017

11

ABDULLAH

RABAIATUL ADAWIYAH 21

2017

12

FENDI AFRIDO

35

SUSI LESTARI

33

2017

Staf Keluran Eka Jaya, Wawancara dengan penulis, 14 Agustus 2019, Keluran Eka Jaya,
surve,wawancara dan catatan deary.
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13

HASANUDIN

DEPI INDRA

04

2017

14

MUHAMMAD SANAN

SITI ROPAH

01

2017

15

MUHAMMAD ALI

NINA ROSLIANTI

03

2017

16

HASANUDIN

ZUHAIRA ZISKA

04

2017

17

HENDRY AHMAD

NOVITA INDRIANI

35

2017

18

M.DULID

SITI ASYAFAH

05

2017

19

RUDYANSYAH

DEVI NURLINA

37

2017

20

SEPTIAN ANDRI .S

ERNITA DWI SETIANI

27

2017

21

M.HUASAINI

NENI INDRIANA

33

2017

22

M.YUSUF

NURMIATI

01

2017

Tabel 2.3:Data Masyarakat yang bercerai sudah ada di kantor Kelurahan Eka Jaya
pada tahun 201836

No

Nama Suami

Nama Istri

RT

Tahun

1

SUHARIADI

AYU ANGGRAINI

07

2018

2

M. NUR

RAHMINI

52

2018

36

Staf Keluran Eka Jaya, Wawancara dengan penulis, 14 Agustus 2019, Keluran Eka Jaya,
surve,wawancara dan catatan deary.
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3

FAUZI

NAFSYARIN

05

2018

4

SUTEJA PRASANDI

MERI SUSANTI

39

2018

5

MUHAMMAD ANDY

RINA KARLINA

03

2018

6

AGUSCIK

YULIANA

34

2018

7

RAJUDIN

AGUSTINA RAHAYU

15

2018

8

AFRIZAL

DESI MARLINDA

57

2018

9

AHMAD JONI

YUNI LATIFAH

18

2018

10

BRIGADIR MELLYYANTO

RIA ANJELFA

04

2018

11

BAMBANG LESMANA

NIKEN NOVINA

53

2018

12

NURAHMAD

MONALISA

07

2018

13

HAMZAH

SARFIAH NURAIKA

11

2018

14

ASRIL

YUSMAWATI

29

2018

15

MUHAMMAD RIDHO

WULANDARY

07

2018

16

M.MALIK

HESTI ARDINA

10

2018

17

M.TAUFIK

DEVI NURHASANA

08

2018

18

ZAINAL A.B

SURYANINGSIH

21

2018

19

IRMANDI AHMMAD

SIFAH ANALIA

23

2018

37

20

ERWIN

EKA ANJANINGRUM

53

2018

21

AHMAD RIO

SRI CAHYANI

03

2018

22

M.FAUZAN

DINA .S

26

2018

C. Tempat Penelitian Perceraian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Eka Jaya dan di Rt 53 dan Rt 55,
yang berlokasi di Kota Jambi. Alasan rasional lokasi ini peneliti pilih karena satu
daerah dengan peneliti dan tingkat perceraian masih ada di sini. Hal ini dapat
dibuktikan dari tahun ke tahun yaitu, pada tahun 20017 berjumlah 20 KK, tahun 2018
berjumlah 20 KK, dan terakhir tahun 2019 yang saya dapat teliti hanya berjumlah 5
KK. Selain itu, pada dasarnya Kelurahan Eka Jaya memiliki aturan atau hal yang
dihindari diantaranya perceraian. Karena mereka lebih melarang dari pada harus
berujung pada perceraian. penelitian adalah karena suatu perceraian dapat dikatakan
cerai manakala sudah terdaftar di Kantor Pengadilan Agama dan data yang saya dapat
untuk wilayah Rt 53 dan Rt 55 Eka Jaya. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan di
atas, maka dipilihlah Kantor Kelurahan Eka Jaya sebagai lokasi penelitian.37
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Lurah dan Ketua Rt 53 & 55, Wawancara dengan penulis, 14 Agustus 2019, Keluran Eka Jaya,
wawancara dan catatan deary

BAB IV
DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP MORAL ANAK DI
KELURAHAN EKA JAYA KECAMATAN PAAL MERAH
A. Temuan Penelitian tentang Perceraian di Kelurahan Eka Jaya
1. Macam-macam Perceraian orang tua dalam keluarga di Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
Mengenal perceraian orang tua terhadap moral anak sangat lah bermacammacam antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut banyak sekali faktor yang
memperngaruhi perceraian dalam keluarga di Keluran Eka Jaya Kecamtan Paal
Merah. Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil, namun memiliki peranan
yang sangat penting dan besar dalam menanamkan dasar keperibadian yang ikut
menentukan gambaran keperibatian seseorang setelah dewasa kelak.
Perceraian dalam Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam
sebab yang saya dapat dari hasil penelitian saya di Keluran Eka Jaya Kecamatan Paal
Merah. Banyak sekali ditemukan macam-macam perceraian yang berbeda seperti
yang ditemukan di Kelurahan Eka Jaya Kelurahan Paal Merah seperti :
Perceraian karena mabuk, berjudi, dan digantungkan
Perceraian ini mengatakan bahwasanya suaminya selalu berjudi dan mabukmabukan, selalu marah-marah kalau sesudah berjudi dan mabuk-mabukan pada saat
pulang ke rumah. Kadang selalu bertengkat atau biasa yang di sebut KDRT,
perhiaasan habis di jual cuman untuk berjudi dan mabuk-mabukan.kadang anak tidak
teurus dan kurangnya perhatian dari ayahnya.
Hasil wawancara seorang ibu bernama Atik yang mengalami Perceraian karena
suaminya mabuk dan berjudi yang berada di Rt.55 mengatakan:
“Mantan suami saya kerjaanya cuman bisa berjudi dan mabuk-mabukan saja,
kadang uang belanja habis di ambil dia semua dan selalu marah kepada saya.
Anak kurang juga mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya.

38

39

Saya sebenarnya tidak iklas tapi mau bagai mana lagi mungkin ini jalan yang
terbaik. Mengenai kondisi anak saya, baik-baik saja tetapi sekarang manjadi
anak yang pendiamdan sering menyendiri di kamar. Saya sebagai ibunya
selalu membimbing dan mendidiknya menjadi lebih baik meski saya dan
sumai saya telah berpisah”.38
Hasil wawancara dengan seorang ibu bernama Meetha Anjanimir yang
mengalami perceraian karena perjodohan Orang Tuanya yang berada di Rt.55
mengatakan:
“Seblum awal mulanya bercerai, saya dan mantan suami saya memang di
jodohkan sama orang tua saya, sebelum itu tidak ada masalah dalam keluarga
malah baik-baik saja, tetapi setelah menjelang beberapa tahun keharmonisan
kami terasa berkurang karena sibuk masing-masing. Saya berkerja dan
mantan suami saya berkerja juga kami dulu memang susah membagi waktu
untuk berkumpul keluarga karena sibuk masing-masing sama pekerjaan. Dulu
kadang anak tidak terurus sampai saya titipkan ke pengasuh. Kadang saya
kalau sempet-sempetnya masih bisa mengurus anak saya kadang kalau tidak
sempat baru di titipkan. Setelah menjalanin pernikahan selama 4 tahun saya
merasaka tidak ada ketercocokan antara saya dan mantan suami saya karena
mantan suami saya tidak bisa membagi watu, kadang saya yang paling sering
mengasuh anak. mantan suami saya jarang pulang kadang. Memang mantan
suami saya berkerja sebagai pelaut, tetapi saya tidak bisa di tinggal terus.
Anak-anak juga butuh perhatian dari ayahnya bukan dari saya saja, makanya
saya bercerai.
Hasil wawancara dengan seorang ibu bernama Erni yang mengalami
perceraian akibat di gantungin selama bertahun-tahun yang berada di Rt.53
mengatakan :
Sebelum awalnya bercerai, saya dan suami saya tidak ada masalah apa-apa
dalam keluarga, saya dan mantan suami saya menikah sudah hampir 7 tahun.
Setelah 2 tahun akhir-akhir ini suami saya sibuk sekali biasanya dia tidak
sesibuk ini, selalu bisa berkumpul bersama saya dan anak-anak saya. Kadang
dia kalau di suruh kerja banyak sekali alasanya, sampai-sampai pernah di
PHK akibat dia selalu telat dan sesuka-sukanya masuk kerja. Memang dia
begini kata tantenya karena faktor dari gen atau keturunannya. Ya saya
selama 2 tahun ini di gantungin harus bersabar hadapin kelakuan mantan
suami saya. Tetapi saya tidak bisa ambil diam saya, kasihan anak makanya
saya menggugat cerai sumai saya.
Selanjutnya wawancara dengan ibu dan bapak berada di RT.55 mengatakan:
“Percerain itu sebenarnya sangatlah tidak baik apa lagi sampai melibatkan
anak, kasihan anaknya kurang kasih sayang kedua orang tuanya. Padahal
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Atik,E,& A.M Wawancara dengan penulis, 20 Agustus 2019, Kelurahan Eka Jaya,
wawancara & Catatn Deary.
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anak adalah generasi bangsa yang harus di didik tuanya bercerai moral anak
jadi tidak bagus, itu sengat sekali merugikan dirinya sendiri”. 39
Selajutnya wawancara dengan tokoh agama di kelurahan Eka Jaya yang
bernama Kyai H. Muslimin, S.Pd.M.Ag. 40
“Dalam Agama sebenarnya perceraian itu tidak di ajurkan tanpa ada sebab
dalam keluarga, jadi sebaikanya di tanyakan dulu apa permasalahan yang
terjadi sehingga terjadinya perceraian? Kepada orang yang kamu teliti… dan
Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 35 sudah di jelaskan yang berbunyi:

ٰ
َّ ك
ُۡۡٱّلل
ِ َو ِإى
ِ ّۦۡو َحك َٗواۡ ِ ّهي ۡأَه ِل َها ٓۡ ِإىۡي ُِريدَآۡ ِإصلَ ٗحاۡي َُى ِف
َ ۡخفتُن ۡ ِشمَاقَ ۡبَيٌِ ِه َواۡفَٲبعَثُىاْۡ َحك َٗواۡ ِ ّهي ۡأَه ِل ِه
َّ بَيٌَ ُه َو َّۗا ٓۡ ِإ َّى
٥٣ۡۡع ِليواۡ َخ ِب ٗيرا
َ ۡ َۡٱّللَۡ َكاى
”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru
damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berkamsud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.41
2. Dampak Perceraian orang tua terhadap moral anak di Kelurahan Eka
Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun tentram dan
bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan
anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan
dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena
merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan
mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan
rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka
sendiri. Orang tua mempunyai Tanggung jawab yang besar terhadap
perkembangan dan pendidikan Jangan sampai cuman gara-gara orang
anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa damai aman
dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga
yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang
39
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terdidik dan mempunyai harapan yang cerrah dimasa yang akan datang.
Hubungan yang hermonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang
serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak.
Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh
anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk
anak-anaknya.
perceraian mempengaruhi anak secara negatif karena anak kehilangan waktu,
bimbingan, dan afeksi yang diperoleh dari salah satu orang tua. Ibu dan ayah
merupakan sumber pontensial yang penting bagi anak.Keduanya dapat
memberikan sumber bimbingan praktis, dukungan emosional, perlindungan,
danpengawasan.Perceraian biasanya mengakibatkan salah satu orang tua pergi.
Biasanya kualitas dan kuantitas hubungan antara anak dan orang tua yang tidak
mengasuh menjadi menurun dan ini yang mengakibatkan penyesuaian diri anak
lebih rendah jika dibandingkan anak dari keluarga utuh.
Adapun dari hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan Paal Merah pengaruh perceraian terhadap anak bisa berdampak
negatif bagi psikologis anak.

3. Kendala-kendala yang sering di hadapi oleh orang tua pasca bercerai
dalam mendidik moral anaknya di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal
Merah Kota Jambi
Sebelum mengetahui kendala-kendala yang sering di hadapi oleh seseorang
yang bercerai setidaknya kita harus tahu dulu apa itu singel parent.
a. Pengertian Single Perent
Single Parent dalam kamus Oxford yaitu “a person who takes care of their child
or children without husband, wife or partner” (seseorang yang menjaga anakanaknya tanpa suami istri atau rekan). Single berarti “bujang atau tak beristri atau
bersuami”. Sedangkan parent berarti “orang tua (ayah atau ibu)”. Jadi single
parent artinya orang tua yang sendiri. “Single Parent Families yaitu keluarga yang
orang tuanya hanya terdiri dari ibu atau ayah yang bertanggungjawab mengurus
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anak setelah perceraian, mati atau kelahiran anak diluar nikah”.Dari beberapa
penjabaran yang telah dipelajari di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
single parent adalah seorang laki-laki maupun perempuan, ayah atau ibu yang
mengasuh, mendidik atau membesarkan anak seorang diri tanpa adanya partner
atau orang lain yang membantunya.
b. Pengertian Pengasuhan
Asuh yang berarti mengasuh, satu kata kerja yang bermakna:
1. Menjaga (merawat dan mendidik anak kecil).
2. Membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.
3. Memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.
Ketika mendapat awalan dan akhiran, kata asuh memiliki makna yang
berbeda. Pengasuh berarti orang tua yang mengasuh wali (orang tua, dan
sebagainya). Pengasuhan berarti proses, perbuatan, cara pengasuhan. Kata asuh
mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan,
dukungan, dan bantuan sehingga orang tetap berdiri dan menjalani hidupnya
secara sehat. Mengasuh dalam arti menjaga dengan cara merawat dan 9
mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, melatih, dan sebagainya. Di
dalam keluarga muslim sebagaimana tuntutan agama, ayah dan ibu mempunyai
status yang berbeda, tugas dan tanggungjawab yang berbeda pula karena akan
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Selanjutnya dikemukakan pula bahwa bila anak kurang merasa aman,
ditemukan kasus-kasus kecemasan yang tak beralasan, kurang terpenuhi harga diri
bisa mengakibatkan rendah diri, tidak berani bertindak dan lekas tersinggung serta
lekas marah, kurangnya kebebasan cenderung melakukan hal-hal yang terlarang,
kurang rasa sukses menjadikan hilang kepercayaan diri dan tidak terpenuhinya
kekuatan mengenal kurang tumbuh kesanggupan padanya. Dari sejumlah
kebutuhan tersebut, kebutuhan akan kasih sayang bersangkut paut dengan
perasaan aman, perasaan harga diri dan perasaan sukses. Dari situ tumbuh rasa
kebebasan dan kemauan mencoba sebagai pemenuhan dari rasa ingin tahu dan
ingin kenal. Penumpahan kasih sayang lebih ditekankan di pihak ibu, lebih jauh
al-Hasyimi mengeaskan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki dalam
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memberi kasih sayang. Hal ini merupakan dorongan kejiawaan yang kuat. Di
dalamnya terkandung kerelaan berkorban untuk merealisasikan keibuannya
kelembutan untuk menjaga dan membesakan anak-anaknya.

B. Dampak Perceraian Orang Tua yang mempengaruhi Moral Anak Usia 814 di Kelurhan Eka Jaya
Saat ini perceraian bukanlah hal yang tabu di lingkungan masyarakat. Banyak
kasus-kasus perceraian yang terjadi, entah dikarenakan perbedaan pendapat,
ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan beragam alasan lainnya. Namun
sayangnya kebanyakan pasangan yang memilih untuk bercerai cenderung lupa
jika perceraian tersebut tidak hanya menyangkut antara suami dan istri saja, ada
kaitannya pula pada anak-anak yang mana menjadi bukti cinta dari sebuah
pasangan. Sehingga dampak perceraian yang terjadi tak hanya akan dirasakan
pada pasangan suami istri saja, namun juga anak-anak mereka.
Reaksi anak pada perceraian orang tua akan sangat tergantung dari penilaian
sebelumnya pada kehidupan pernikahan orang tua serta rasa aman saat berada di
dalam lingkungan keluarga. Namun kadang kala, reaksi tersebut memunculkan
sisi negatif dibandingkan positifnya. Apalagi jika memang kondisi keluarga
sebelum perceraian memang tidak baik, tentunya akan berdampak buruk bagi
perkembangan psikologis anak.42
Apalagi kebutuhan kasih sayang dan kehangatan keluarga adalah hal yang
penting untuk perkembangan anak, jika ini tidak di dapatkannya maka saat
bernajak dewasa nantinya secara tidak langsung mempengaruhi kepribadiannya.
Nah berikut ini ada beberapa dampak perceraian yang sering terjadi terhadap
psikologi anak. Adapun beberapa anak yang sudah penulis wawancarai dia
antaranya :
Hasil wawancara penulis pada tanggal 14 Agustus 2019, terhadap Winda anak
yang mengalami korban orang tuanya yang bercerai :
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“Tahu bang, bapak dan ibu saya broken home pada waktu saya kelas 5 SD.
Mengerti dan sabar aja bang… Tidak ada bang, saya rasa sebelum dan
sesudah broken home kehidupan saya sama saja tidak ada bedanya..Saya ikut
ibu bang, karena dari kecil saya ikut ibu dan ayah saya kerja di Jakarta jadi ya
jarang deket ma ayah bang. ibu ngasuh saya itu keras bang, kadang saya sebel
ma ibu apa-apa tidak boleh. Tapi kalau ayah gak pernah ngasuh saya bang,
jarang ketemu juga kalau tidak waktu lebaran. Menurut saya masih seperti
dulu bang, ibu merawat dan mengasuh saya sendiri. Ibu mengasuh saya keras
bang tujuannya biar saya bisa menjadi anak yang baik. Kalau ayah mungkin
jarang bang ngawasi saya soalnya sekarang ayah sudah punya keluarga yang
baru dan sudah punya anak lagi jadi kasih sayang untuk saya berkurang.
Kalau ibu terus mengawasi bang, mulai dari sifat, prestasi, pergaulan, dan
lain-lainnya bang. Masih bang, kalau ayah ngasih uang tiap bulan kadang
200 ribu kadang ya 300 ribu untuk beli kebutuhan kami semuanya.. sekolah,
jajan, atau apa gitu. Kalau kurang ya saya minta ke ibu bang. Banyak sekali
bang, saya tidak bisa seperti temen saya yang keluarganya masih utuh, pasti
temen saya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari ayah dan
ibunya, mereka ingin punya apa saja pasti dituruti, sedangkan saya kalau
pengen barang kayak temen saya harus ngumpulin uang saku saya dulu bang,
kadang rasa iri itu muncul dari saya sendiri bang. Saya harus mengerti aja
bang dengan kondisi keluarga saya yang seperti ini.”43

Hasil wawancara penulis pada tanggal 17 Agustus 2019, terhadap Ferdy anak
yang mengalami korban orang tuanya yang bercerai :
“Tahu bang, saya dulu sempat tidak setuju jika orang tua saya mau broken
home, tetapi ibu saya sudah tidak kuat dengan sifatnya ayah saya, ya sudah
bang mau tidak mau harus mau. Saya bingung bang waktu orang tua saya
bener-bener jadi broken home.. bingungnya saya harus milih ikut siapa,
padahal saya tidak bisa kalau suruh milih salah satu saya maune ikut keduaduanya. Tapi ya mau gimana lagi bang saya harus tetap milih dan harus bisa
memulai kehidupan yang baru. Jelas ada bang, karena sebelum broken home
keluarga saya utuh saling melengkapi satu sama lain, sedangkan setelah
broken home keluarga saya pecah dan saya ikut dengan ibu bang, saya
merasa kurang diperhatikan dengan orang tua saya. Saya ikut ibu bang,
karena menurut saya dulu waktu orang tua saya baru broken home.. kasih
sayang seorang ibu lebih besar daripada kasih sayang seorang ayah bang. Ibu
sayang sekali bang sama saya, jarang sekali ibu memarahi saya.. meskipun
ibu saya sibuk tetapi ibu tetap selalu perhatian dengan saya, misalkan saja
saya waktunya makan, waktunya sholat, waktunya belajar ibu saya selalu
mengingatkan saya bang. Kalau ayah mungkin ngasih perhatiannya lewat
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telepon mbak nanyakin kabarnya gimana, sekolahnya gimana, pesen jangan
nakal ya kalau sama ibu yang nurut.. gitu bang.
Ada perubahan bang.,. dulu mengasuhnya berdua tetapi sekarang cuma ibu
saja.., meskipun yang ngasuh cuma ibu saya merasa nyaman kok bang..
soalnya ibu saya bertanggungjawab atas semuanya… Masih bang…
meskipun orang tua saya broken home tetapi hubungannya masih biasa gak
ada yang menghalangi untuk ketemu dengan ayah saya.. biar bagaimanapun
kita pernah hidup bersama… Ibu sama ayah ngawasinya masih banyak ibu
mbak.. soalnya saya hidup ikut ibu tidak sama ayah… yang tau kepribadian
saya seperti apa ya ibu bang. Masih bang… kalau tidak ayah dan ibu mau
siapa lagi bang yang mau bertanggungjawab atas segala kebutuhan saya.
Ada bang, dengan orang tua broken home saya bisa menjadi orang yang
ngerti bang… saya harus bisa nyesuaikan kehidupan saya dengan kondisi
keluarga saya terutama dari segi ekonomi… meskipun itu berat bagi saya..
Saya harus tau diri bang, jangan iri dengan temennya.. soalnya keluarga saya
sudah tidak utuh lagi beda dengan keluarga temen saya yang masih utuh..
mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya
secara penuh, sedangkan saya tidak.. tentu ada perbedaannya bang.. tapi saya
harus bisa nerima bang.”44

Hasil wawancara penulis pada tanggal 19 Agustus 2019, terhadap Riyan anak
yang mengalami korban orang tuanya yang bercerai :
“Tahu bang, waktu itu saya umur 9 tahun bang. Saya harus bisa
menyesuaikan kehidupan yang baru ini bang, dengan cara bersabar karena
saya yakin inilah yang terbaik. Ada bang, sebelum broken home saya itu
paling takut kalau sama ayah saya bang jadi ada yang ngatur kehidupan saya,
setelah broken home saya ikut ibu jadi perhatian dan kasih sayangnya kurang
dan tidak ada yang saya takuti lagi, jadi saya ya jadi anak yang sering
berontak bang. Saya ikut ibu bang, karena kalau saya ikut ayah kasihan ibu
bang gak ada temennya. Ayah saya tidak pernah mengasuh saya bang setelah
pisah sama ibu saya. Sebenernya saya kasihan bang sama ibu saya karena
harus menjadi seorang ibu dan sekaligus ayah… jadi tanggungjawabnya ibu
lebih berat dibandingkan dengan ibu yang lain.. ibu harus kerja dan
mengasuh saya… tetapi ibu saya tidak pernah mengeluh bang tetep
semangat… Keikutsertaan Ibu mengasuh saya dengan sabar dan selalu
mengusahakan bagaimana biar anaknya itu bisa seperti temen yang lain
bang.. Tentu ada perubahan bang… Dulu keluarga saya sebelum broken
home masih baik-baik saja bang… semenjak keluarga saya broken home saya
tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua saya
secara utuh bang. Kalau dari ayah sudah tidak bang, kalau saya tidak telpon
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atau sms gitu ayah gak pernah tanya masalah saya bang… Tetapi kalau ibu
selalu mendampingi saya setiap hari bang.. ibu yang selalu mengawasi saya
dalam kehidupan sehari-hari bang. Masih bang… Ayah itu orangnya yang
penting saya bilang kalau butuh uang sama ayah ya dikasih bang kalau ayah
punya uang kalau lagi tidak punya uang ya ditunda dulu. Ibu saya beda bang
sama ayah.. Ibu itu selalu ngasih uang ke saya kalau saya minta uang tidak
tau ibu dapat uang dari mana bang. Ada bang.. saya orange jadi sering
berontak, susah dikasih tau, minta ini itu harus dituruti, belajarpun saya juga
malas-malasan bang… karena saya merasa tidak diperhatikan sama kedua
orang tua saya jadinya terpaksa saya mempunyai sifat seperti itu. Saya harus
sadar diri seharuse bang, tapi itu hal yang paling sulit saya lakukan.”
Saat orang tuanya bercerai ada beberapa hal yang dapat terjadi pada psikologi
anak di Kelurahan Eka Jaya antara lain adalah:
1.Rasa tidak aman atau insecurity
2. Perasaan sedih yang mendalam karena kedua orang tu harus berpisah
3. Rasa kesepian
4. Marah
5. Tidak diinginkan ataupun ditolak orang tuanya yang sudah pergi
6. Merasa kehilangan
7. Menyendiri dan menyalahkan diri sendiri yang menyebabkan perceraian kedua
orang tuanya terjadi.
Perasaan-perasaan tersebutlah yang nantinya dapat menyebabkan perubahan
pada kondisi kepribadiannya saat anak menginjak usia dewasa. Mereka akan terus
merasa untuk takut gagal, takut menjalin kedekatan dengan orang lain, Sering
membayangkan jika orang tuanya dapat bersatu kembali, bahkan hingga lebih
senang menyendiri di lingkungan sosialnya. Selain itu, dampak lainnya juga dapat
terjadi yaitu anak akan menjadi lebih kasar, bertindak agresif, sering mengamuk,
bahkan hingga membenci salah satu ataupun kedua orang tuanya.
Dampak lainnya yang terjadi juga dapat dirasakan pada akademiknya, anak
menjadi tidak minat untuk sekolah sehingga prestasi akademik semakin menurun
dan jarang bisa berkosentrasi saat menerima pelajaran di sekolah.
Namun lain hal nya jika anak tersebut bisa beradapatasi dengan kondisi
keluarga nya yang baru, maka mereka akan mulai menyadari dan mengerti jika
orang tuanya memang sudah tidak bersama lagi, tidak membayangkan jika orang
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tuanya dapat bersatu lagi, menerima rasa kehilangan, tidak menyalahkan diri
sendiri maupun orang tua, menjadi lebih dewasa dan menjadi diri sendiri.

C. Faktor yang mempengaruhi moral anak 8-14 tahun di Kelurahan Eka
Jaya
1. Ketidakhadiran orang tua
Berdasarkan pandangan ini, perceraian mempengaruhi anak secara negatif
karena anak kehilangan waktu, bimbingan, dan afeksi yang diperoleh dari salah
satu orang tua.Ibu dan ayah merupakan sumber pontensial yang penting bagi
anak.Keduanya dapat memberikan sumber bimbingan praktis, dukungan
emosional, perlindungan, dan pengawasan.Perceraian biasanya mengakibatkan
salah satu orang tua pergi.Biasanya kualitas dan kuantitas hubungan antara anak
dan orang tua yang tidak mengasuh menjadi menurun dan ini yang mengakibatkan
penyesuaian diri anak lebih rendah jika dibandingkan anak dari keluarga utuh. 45
Wawancara kepada anak yang mengalami perceraian :
“yang saya rasakan bang Kurangnya kasih sayang orang bang terutama ayah
apa lagi ayah dan ibu bercerai jadi rasanya beda sendiri sama teman-teman,
yang memiliki kedua orang tua yang lengkap, jadi saya kadang merasa iri
terhadap teman-teman saya yang kedua orang tuanya lengkap bang, apa lagi
saya sudah menginjak Kelas 2 mau naik Kelas 3 SMP jadi rasanya tidak ada
kehadiran ayah saya merasa butuh juga bimbingan ayah bang, jadi kalau
terjadi apa-apa saya tidak ada perlindungan dari seorang ayah, cuman ibu saja
yang bisa ngertiin keadaan saya bang, ayah mana pernah perduli, kadang
kerumah buat ketemu saya sama ibuaja jarang, mungkin ayah sudah ada istri
lain bang, saya bersabar saja dan saya berfikir dewasa saja bang selagi masih
ada ibu yang selalu membimbing dan menjaga. Saya merasa bersyukur
bang”.46
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa ketidak hadiran
orang tua sangatlah merugikan bagi anak apa lagi anak sangat butuh kasih sayang
dari kedua orang tuanya, dan hal tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang
terjadi ketika pada saat itu. Dengan demikian anak tidak merah terancam selalu
terlindungi dan mendapatkan kasihsayang dari kedua orang tuanya terutama ayah
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dan anak merasa nyaman dan tidak mengalami tekanan secara psikis maupun
jiwa.
.
2. Penyesuaian orang tua yang mengasuh dan kemampuan pola asuh
Perceraian mempengaruhi anak secara negatif pada tingkat dimana perceraian
menganggu kesehatan psikologis orang tua yang mengasuh dan kemampuan
untuk menjadi orang tua secara efektif.Setelah perceraian, orang tua yang
mengasuh menunjukkan simptom depresi dan kecemasan, serta kesehatan
emosional yang lebih rendah. Hal ini yang akan menganggu pola asuh orang tua
tunggal terhadap anak.
Hasil wawancara yang di lakukan kepada ketua RT 53 dan 55. Hasil
wawancara yang dilakukan terkait dengan perceraian mengenai pola asuh anak
yang di asuh oleh orang tua laki-laki secara lengkap :
Hasil wawancara kepada Pak RT 53 dan 55 :
“Sepertinya yang saya ketahui memang begitu seharusnya anak kalau masih
kecil diasuh sama ibunya, tetapi kalau keputusan dari bapak hakim buat yang
ngasuh ayahnya ya saya yakin itu sudah dipertimbangkan matang-matang”
Hasil wawancara kepada Pak RT 53 dan 55 :
“Menurut saya tidak apa-apa, yang penting bapaknya itu ngasuh yang benarbenar biar anak itu enggk mudah terjerumus atau salah pergaulan dan yang
penting bapaknya orang baik-baik jadi kelak anak itu akan baik sperti
bapakanya.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pola asuh anak
sebenarnya merupakan kesepakatan antara pihak suami atau istri, dan hal tersebut
sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi ketika pada saat itu. Dengan
demikian hak asuh anak menjadi

suatu bentuk kesepakatan yang dibentuk

sehingga tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan sehingga anak dapat merasa
nyaman dan tidak mengalami tekanan secara psikis.
Selanjutnya Bapak RT juga mengatakan bahwa :
“Dalam peroses perceraian pasti terdapat pihak-pihak yang dirugikan dalam
hal ini yang jelas anak, dia akan merasa kehilangan keharmonisan keluarga
yang seperti diharapkan. Namun demikian apabila keputusan tersebut
merupakan yang terbaik maka perceraian menjadi pilihan terakhir dan hal
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tersebut hak kepemilikan anak menjadi kesepakatan bersama sehingga nak
tetap mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau ayah dan ibunya.” 47
3. Konflik antara kedua orang tua
Efek perceraian orangtua terhadap anak karena peran konflik diantara orang
tua.Rumah ditandai dengan perselisihan tinggi yang menunjukkan sebuah
lingkungan yang bermasalah untuk perkembangan dan sosialisasi anak.Menjadi
saksi pertengkaran secara langsung adalah sebuah tekanan bagi anak. Orang tua
yang melakukan kekerasan fisik secara tidak langsung mengajarkan anak bahwa
perkelahian adalah sebuah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dalam
keadaan seperti ini, anak-anak dalam keluarga yang memiliki konflik yang tinggi
tidak memiliki kesempatan untuk belajar cara yang lainnya untuk menunjukkan
ketidaksetujuan seperti negosiasi dan melakukan kompromi. Kegagalan untuk
memperoleh keterampilan sosial dapat menganggu kemampuan anak untuk
membentuk

dan

mempertahankan

pertemanan.

Banyak

penelitian

yang

menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal dalam keluarga dengan tingkat
konflik yang tinggi akan meningkatkan resiko berbagai masalah. Oleh karena itu,
masalah yang dialami anak dari perceraian sebenarnya disebabkan oleh konflik
orang tua yang mendahului dan menyertai perceraian.Dalam keadaan seperti itu,
anak-anak akan mudah mengikuti pengaruh baru yang diperoleh dari lingkungan
atau masalah-masalah baru yang diperkenalkan kepadanya.

Hasil wawan cara yang di lakukan kepada Ibu Erni di rumahnya:
“ya saya hadapin dengan lapang dada saja, kalau misalhnya suami datengdateng maraha pas lagi ada anak saya, ya… saya suruh langsung masuk ke
kamar anak saya, takutnya karna liat papanya marah-marah sama saya dia
jadi benci dan punya dendam ke papanya. Saya tidak pernah mengajarkan
anak saya untuk dendam, apa lagi sama papa kandungnya sendiri itu yang
saya takut, misalkan dia bertanya saya cuman menjawab papa lagi capek nak,
itu saja yang saya katakan kepada anak saya.” 48
Kemudian Hasil wawancara kepada Ibu Atik :
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“Kalau saya konflik jarang ada, ada sih ada tapi jarang terjadi… misalkan ada
ya saya selesaikan dengan baiak-baik dulu, tanya ada masalah apa lagi…??
dan tidak ada sampai ribut-ribut gitu.”49
Hasil wawancara kepada Ibu Metta Anjanimir :
“Alhamdullilah, selama saya menikah selamat 5 tahun jarang terjadi konflik,
setelah bercerai pun saya dan mantan suami saya hidup rukun-rukun aja,
kalau misalkan terjadi konflik ya pasti bakan kami berdua selesaikan
masalahnya dengan baik-baik dan secara kekeluargaan juga, jagan sampai
dapat merugikan diri saya dan mantan suami saya nantinya.” 50
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa komflik yang terjadi
di dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya tidak terjadi walau dari pihak
sudah bercerai, supaya menghidari dari hal-hal yang tidak di inginkan antara
suami atau istri. Dengan demikian kedua belah pihak tidak saling di rugikan.
sehingga anak dapat merasa nyaman dan tidak tartekan .

4. Kesulitan masalah ekonomi
Perceraian menghasilkan penurunan dalam standar kehidupan untuk ibu yang
mengasuh dan anak mereka.Kesulitan ekonomi meningkatkan masalah psikologis
dan perilaku pada anak dan dapat mempengaruhi nutrisi dan kesehatan.Kesulitan
ekonomi juga membuat kesulitan ibu yang mengasuh untuk menyediakan buku,
mainan yang mendidik, dan sumber-sumber lainnya yang memfasilitasi anak
mencapai kemampuan akademis.Selanjutnya, keadaan ekonomi menekan orang
tua untuk pindah ke lingkungan dimana sekolah memiliki fasilitas yang rendah,
tingkat kriminal yang tinggi dan layanan yang tidak sesuai. Tinggal dalam
lingkungan ini akan memfasilitasi anak ketika memasuki remaja untuk terlibat
dalam kenakalan remaja.51 Adapun beberapan wawancara terhadap orang tua dana
anak sudah saya rangkum :
Hasil wawanacara penulis dengan Ibu Erni di rumahnya :52
“Kehidupan ekonomi alhamdullilah tidak ada masalah sih… Masalah juga
tidak ada sebnerna bagi saya, mungkin memang sudah suratanya saya begini
49
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ya mau ngk mau harus saya jalanin, untuk kehidupan ekonomi alhamdullilah
masih ada rezeki dan modal. setelah bercerai saya bisa buka tokoh
sendiri,walau modalnya ada juga di bantu dari orang tua saya yang
meminjamkan, yang pentingcukup buat hidup saya dana skolah anak sehariharidan yang terpenting saya tidak bertergantungan hidup dengan mantan
suami saya lagi.”

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Atik :
”Alhamdullilah kehidupan ekonomi saya baik-baik saja, tidak masalah
apapun, karena saya di rumah buka pengobatan urut ya jadi untuk kehidupan
ekonomi alhamdullilah dari buka pengobatan urut saja, buat kehidupan
sehari-hari insyaallah tercukupin, yang penting saya tidak membebani mantan
suami saya lagi, dan saya juga seorang ibu dan kepala keluarga bagi anakanak saya.53

Hasil wawancara penilis dengan Ibu Meetha Anjanimir :
Ibu Meetha Anjanimir : “Untuk kehidupan ekonomi dalam sehari-hari saya
tidak ada masalah, karena saya bekerja juga, ya kadang ada sesuati yang
anak-anak inginkan, tapi saya sukurin saja, Alhamdullilah anak-anak bisa
skolah dan kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi.54
Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa kehidupan ekonomi yang di
alami orang tua yang bercerai tidak ada suatu masalah, tetapi seharusnya
kehidupan ekonomi dalam rumah tangga adalah hak bagi laki-laki untuk neafkahi,
walau kedua belah pihak sudah pisah ranjang atau bercerai. Supaya kedua belah
pihak tidak saling merugikan satu sama lain.
Masing-masing faktor di atas seperti kehilangan kontak dengan orang tua
yang tidak mengasuh, pengasuhan yang buruk oleh orang tua yang mengasuh dan
penurunan standar kehidupan akan menunjukkan suatu tekanan pada anak.
Perceraian yang disertai dengan banyaknya perubahan yang muncul akan
53
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menimbulkan dampak negatif pada anak. anak-anak yang orang tuanya bercerai
sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional
kehilangan rasa aman di dalam keluarga.
Perasaan yang dialami oleh anak ketika orang tuanya bercerai :
a. Tidak aman (insecurity)anak cenderung untuk merasakan tidak aman, takut
kuatir hal ini mungkin disebabkan oleh rasa takut di dalam pikirannya karena
membayangkan hal hal baru yang akan terjadi, yang dimana pada keadaan itu
anak sudah tidak bisa mengadukan masalahnya kepada kedua orangruanya.
Hasil wawancara kepada anak :
“Saya sendiri cenderung merasakan tidak aman bang, takut kuatir hal ini
mungkin disebabkan oleh rasa takut di dalam pikirannya saya, karena
membayangkan hal hal baru yang akan terjadi, yang dimana pada keadaan itu
anak sudah tidak bisa mengadukan masalahnya kepada kedua orang tua saya
lagi.
b. Tidak diingikan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi Anak cenderung
akan lebih mudah merasa bahwa dirinya tidak diinginkan oleh orang tuanya ketika
orang tuanya bercerai.
Hasil wawancara kepada anak :
”Saya takut saya Tidak diingikan atau ditolak oleh orang tua saya bang, apa
lagi sampai ayah menikah lagi pasti saya tidak bakalan di urus sama mereka
lagi, itu yang saya takutkan bang.
c. Sedih rasa sedih pasti akan dirasakan oleh seorang anak, hal ini disebabkan oleh
hilangnya sesuatu yang sudah dimiliki sejak ia belum menyadari apa apa. Dan
anak pun cenderung untuk tidak menyadari bahwa kehilangan itu hanya berupa
suatu yang sama hanya dalam bentuk yang berbeda.
Hasil wawancara kepada anak :
“Merasa sedih saja, kenapa harus terjadi kepada saya bang… saya tidak
pernah menyangka akan terjadi seperti ini, awalnya biasa-biasa saja karna
saya belum paham bang, tapi lama kelamaan saya butuh mereka dan saya
butuh kasih sayang orang tua bang.”
d. Kesepian sudah tentu menjadi dampak psikis yang sangat mencolok pada anak
yang orang tuanya bercerai, sebab disana ia akan kehilangan salah satu orang
tuanya atau bahkan mungkin akan kehilangan keduanya.
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Hasil wawancara kepada anak :
“Pasti merasa tidak nyaman bang, merasa sepi pasti ada.. kadang saya
berfikir seandainya saya mempunya orang tua lengkap, Tidak berpisah gini
mungkin saya tidak merasa kesepian bang.”
e. Marah, marah adalah sifat dasar manusia yang ditimbulkan oleh tidak
tercapainya sesuatu atau datangnya sesuatu yang tidak diinginkan, dan perceraian
mungkin adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh seorang anak.
Hasil wawancara kepada anak :
“Marah pasti marah banget bang, kadang emosi sendiri tapi mau bagai mana
lagi, saya harus maraha ke siapa, tidak mungkin saya bisa melarang kedua
orang tua saya bang… pada saat bercerai saya masih anak-ank belum tau apaapa, seadanya waktu bisa di putar balik bang saya cegat bang.”
f. Kehilangan bagaimana mungkin seorang anak tidak akan merasakan
kehilangan, ketika orantuanya harus berpisah dikarenakan perceraian.
Hasil wawancara kepada anak :
“yang saya alami ya merasa kehilangan bang, apa lagi saya sangat butuh
kasih sayang kedua orang tua saya bang, liat temen-temen mempunyai ayah
rasanya nyaman banget bang.”
g. Merasa bersalah dan menyalahkan diri bahkan kadang anak menyalahkan
dirinya karena perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya. anak dapat merasa
malu dan dipermalukan berkaitan dengan situasi keluarga (orang tua bercerai).
“Kadang saya sendiri merasa malu bang misalnya di tanya sama teman-teman
ayah saya kemana kok tidak ada??... dulu sering nangis sendiri, kalau udah di
tanyai begi dari teman-teman saya, saya bingun mau bilang apa, ya ibu hanya
bilang ayah ke saya bialang saja ayah lagi kerja… kadang saya merasa gima
ya bang bingung sendiri, dan kenapa harus terjadi pada saya.”
Dari hasil wawancara di atas kita setidaknya tau, bahwasanya dalam
perceraian banyak sekali dampak yang di rugikan terhadap anak. maka dari itu
seharusnya orang tua sebelum mengambil tindakan keputusan untuk bercerai
seharusnya di fikirkan matang-matang. Supaya sih anak tidak mengalami apa
yang tidak mereka inginkan seumur hidupnya yaitu harus kehilangan ayah atau
ibunya akibat bercerai. Perasaan seperti itu dapat menyebabkan anak melihat diri
mereka sendiri sebagai orang yang berbeda, rendah diri, atau tidak memiliki cinta
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yang berharga, terutama jika mereka merasa bertanggung jawab pada perpisahan
keluarga tersebut. Walaupun stigma sosial yang dikaitkan dengan perceraian tidak
lagi menimbulkan emosi seperti yang terjadi di masa lalu, namun hal tersebut
masih terjadi di beberapa kota kecil dan dapat menguatkan gambaran diri anak
yang negatif.
Berikut dampak negatif menurut Heri:
1. Tak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang waswas
2. Minder dan tak percaya diri
3. Kehilangan figur ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran
superego tidak ada
4. Anak menjadi tidak terkendali
5. Anak suka memberikan pilihan yang tak terduga
Sementara dampak positif bercerai:
1. Anak jadi lebih mandiri
2. Anak mempunyai kemampuan bertahan (survive) karena terlatih untuk
mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah
3. Beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit
"Tapi tidak semua orang seperti itu, karena setiap individu berbeda," ujar Heri.
Efek yang terus terjadi pada anak bergantung pada penyesuaian anak dan
orang tua terhadap transisi dari keluarga yang utuh menjadi keluarga dengan
orang tua tunggal dan, sering kali menjadi keluarga yang baru terbentuk kembali.
kasus perceraian akan membawa trauma pada setiap tingkat usia anak meski
dengan kadar berbeda. Setiap tingkat usia anak dalam menyesuaikan diri dengan
situasi baru ini memperlihatkan cara dan penyesuaian yang berbeda.
Kelompok anak yang sudah menginjak usia besar pada saat terjadinya kasus
perceraian tidak lagi menyalahkan diri sendiri, tetapi memiliki sedikit perasaan
takut karena perubahan situasi keluarga dan merasa cemas karena ditinggalkan
salah satu orang tuanya dan hilangnya hubungan kasih sayang orang tua karena
perceraian mempengaruhi anak dalam dua hal utam, yaitu:
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1. Seringkali anak menyalahkan diri dalam hal perceraian orang tuanya. Sikap
menyalahkan diri sendiri yang berkelanjutan bisa menimbulkan harga diri yang
rendah dan sifatnya menetap. Timbul suatu keyakinan yang menetap bahwa
seseorang tidakberguna dan tidak layak untuk dicintai. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi perkembangan perilaku seksual.
2. Mereka memandang orang lain sebagai orang yang harus ditolak dan tidak
dapat dipercaya. Pandangan yang sudah terbentuk ini bisa berlanjut sampai masa
dewasa, yang makin mempersulit individu untuk menjalin hubungan yang
memuaskan dengan lingkungan sosialnya. Perceraian orang tua membawa
dampak positif dan negatif pada anak.
Adapun dampak positif dari perceraian adalah keluarga yang berhasil setelah
perceraian, baik orang tua tunggal atau sebagai keluarga yang dibentuk kembali,
dapat menigkatkan kualitas kehidupan orang dewasa dan anak-anak. Hidup
dengan konflik telah dapat diselesaikan, dan hubungan yang lebih baik dengan
salah satu atau kedua orang tua dapat terjadi.Maturitas yang lebih besar,
kemandirian, dan komitmen untuk mempertahankan hubungan, juga merupakan
hasil yang positif.Seperti :
1. Anak jadi lebih mandiri.
2. Anak mempunyai kemampuan bertahan (survive) karena terlatih untuk
endapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah.
3. Beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit “Tapi tidak semua orang sperti itu,
karena setiap individu berbeda”.55
D. Cara Mengatasi Dampak Buruk Perceraian Pada Anak di Kelurahan Eka
Jaya
Kebanyakan kasus perceraian memang dapat memberikan dampak buruk
pada anak, baik itu fisik maupun psikologis anak yang berada di Kelurahan Eka
Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Sehingga perceraian memang perlu
dipertimbangkan matang-matang, apakah memang ini jalan yang terbaik bagi
anda, pasangan, serta anak-anaknya. Makanya saat ini suda ada kebijakan dari
pemerintahan. Bawasanya seblum menikah harus memenuhi persyaratan
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pernikahan yaitu mengikutin persyaratan pernikahan selama 3 bulan untuk
mendapatkan sertipikat pernikah.
Namun jika solusi perceraian adalah yang utama, maka sebagai orang tua
harus bisa memberikan pengertian yang baik kepada anak sehingga dapat
mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi.
Nah berikut ini ada beberapa cara yang dapat mengurangi dan mengatasi
dampak buruk yang terjadi pada anak yang penulis wawancarai :
Hasil wawancara saya dengan Bapak Lurah Kelurahan Eka Jaya :
Salah satu dampak perceraian adalah anak menjadi pribadi yang tidak
percaya diri, tertutup, bahkan ada anak yang merasa kalau

mereka adalah

penyebab dari perceraian kedua orang tuanya. Nah oleh sebab itu, untuk
mengatasi masalah seperti ini, orang tua sebaiknya bisa menjadi komunikasi pada
anak-anak dengan melakukan beberapa hal di bawah ini :
1. Tidak menciptakan suasana panas
Perceraian tentu bisa membuat hubungan kedua orang tua manjadi panas dan
hal ini tentu memberi contoh yang tidak baik bagi anak. Meskipun sudah bercerai
ushakan untuk tetap menjaga suasana tetap aman. Kalaupun masih ada konflik
yang belum selesaia pasca perceraian, sebaiknya selesaikan tidak di depan anak.
Jangan pernah anak manjadi merasa takut atau paranoid tidak kali pertengkaran
itu muncul dan dilihatnya.
2. Memantau kebutuhan anak baik jasmani dan rohani
Meskipun sudah bercerai, tanggung jawab sebagai orang tua tetap ada.
Janganlah menjadi orang tua yang lepas tangan dengan kebutuhan anak terutama
dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Usahakan dua kebutuhan ini memiliki
porsi seimbang, maka anak akan dibekali dengan kesehatan yang baik dan
keperibadian yang pula dan bisa melihat hal yang terjadi di sekitarnya dalam
berbagai sudut pandang.
3. Memberikan kesempatan anak berpendapat
Bercerai bukan berarti tidak melibatkan anak dalam tiap keputusan yang akan
diambil oleh ayah dan ibunya. Ushakan untuk melibatkan anak sebelum
mengambil keputusan. Dengan melibatkan anak, maka sang anak akan berpikiran
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kalau mereka masih memiliki tampat khusus bagi orang tuanya. Dengan cara
seperti ini pula, itu berarti anda talah menerpkan system demkrasi dilingkungan
keluarga terutama terhadap anak-anak anda.56
4. Tidak menghilangkan kebersamaan orang tua dan ank
Ciptakan kebersamaan bersama anak pasca perceraian. Para orang tua bisa
mendidikasikan

waktu

yang

tepat

untuk

melakukan.

Usahakan

untuk

melakukannya dengan formasi kengkap dengan keberadaan ayah dan ibunya.
Jangan sampai satu pihak saja yang dominan yang akhirnya membuat anak
berkesimpulan kalau ayah atau ibunya yang lebih syang padanya.
5. Teruskan Rutinitas
Tetap lakukan rutinitas seperti makan, mandi, dan waktu bermain pada jam
yang sama. Rutinitas ini sebaiknya tetap dilakukan terlepas ia di rumah ayah atau
ibu. Jika ia biasa mandi sambil menyanyikan lagu kesukaannya, lakukan itu juga
di rumah mantan suami.
6. Jawab Jujur
Semakin Si Kecil tumbuh dewasa, ia akan semakin sadar tentang perubahan di
sekitarnya. Saat ia bertanya kenapa salah satu orangtuanya tidak tinggal bersama,
jawab dengan kalimat yang mudah dimengerti seperti “ibu dan ayah tinggal di
rumah yang berbeda sekarang. Tapi, kami sangat sayang padamu dan tetap ingin
bermain bersama.”Hindari pula mengatakan nanti atau sebentar lagi, ketika Si
Kecil menanyakan kedatangan ayahnya. Anak kecil tidak mempunyai kesabaran
seperti orang dewasa. Lebih baik Anda memberinya hari dan jam yang tepat.
7. Hubungan Baik dengan Mantan
Usahakan untuk tetap berhubungan baik dengan mantan. Jika tidak
memungkinkan, palsukan itu di depan anak Anda. Anak korban perceraian
cenderung memiliki masalah dengan kesetiaan. Jadi, sebenci apapun Anda dengan
mantan, jangan jelek-jelekkan ia di depan Si Kecil. Jika Anda terpaksa berdebat
dengan mantan, jangan melakukannya di depan Si Kecil dan pastikan ia tidak
menguping.
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8. Bantuan Kerabat
Untuk membantu Anda dan Si Kecil melewati proses berat ini, tidak ada
salahnya meminta dukungan dari orang tua, keluarga, dan sahabat Anda untuk
menemani.57
Berikut ini Hasil wawancara penulis dengan narasumber :
“Berikan kesempatan untuk anak agar dapat membicarakan tentang kondisi
perceraian yang terjadi serta bagaimana perceraian tersebut dapat
berpengaruh dalam kehidupannya. Terkadang anak-anak memiliki
pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari dugaan anda sebelumnya, sehingga
cobalah untuk bersikap terbuka meskipun terasa menyudutkan anak. Bila
anda tak sanggup menjelaskan pada anak, anda bisa meminta bantuan pihak
lainnya yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, semisal kerabat
atau saudara… Jangan menjelekkan mantan pasangan sebelumnya di depan
anak. Meskipun masih terdapat marah atau dendam, namun sebisa mungkin
jangan luapkan hal tersebut di depan anak. Hal ini bisa menyebabkan anak
memiliki trauma tersendiri pad pernikahan kedua orang tuanya. Anak harus
meminta dukungan pada keluarga dan teman-teman terdekat. Sehingga secara
tidak langsung akan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertemu orang
lainnya yang sama-sama melewati kondisi perceraian baik baik. Dukung anak
untuk selalu berpandangan positif kepada kedua orang tuanya. Tetap berikan
perhatian yang sama seperti sebelumnya.”58
Dari hasil wawancara di atas ada banyaksekali macam-macam perceraian
terhadap psikologis anak. Tentu saja peran orang tua adalah peran yang begitu
penting. Sehingga sebagai orang tua baiknya untuk selalu berpikiran dewasa dan
tidak egois apalagi jika menyangkut masalah anak.59
Dengan baik, hal itu terbukti ketika subjek sedang memiliki masalah dengan
kakak atau pacarnya, subjek tetap bekerja untuk mengasuh anak majikannya tanpa
menunjukkan sikap bahwa subjek sedang ada masalah yang membuatnya sedih.
hasil penelitian dengan pendekatan studi kasus ini menemukan beberapa dampak
positif pada remaja putri yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.
Adapun dampak positif yang sesuai dengan dampak positif
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Pertama, individu menjadi lebih mandiri, hal itu terbukti bahwa subjek
memilih untuk bekerja menjadi pengasuh anak semenjak subjek tidak bisa
meneruskan sekolahnya pada Sekolah Menengah Pertama.
Kedua, individu menjadi lebih dewasa, hal itu ditunjukkan dengan sikap
subjek yang netral atas tindakan yang dilakukan oleh ayah dan kakaknya yang
sering menjelek-jelekkan ibunya sebagai wanita nakal dan tidak setia pada suami.
Selain itu subjek mampu berpikir dewasa, meski sering dipermalukan didepan
umum oleh kakanya, baik itu lewat ucapan seperti kakak subjek mengatakan di
depan teman-temannya bahwa subjek lebih memilih pacarnya yang pemabuk dari
pada kakaknya dan melalui tindakan, seperti subjek pernah ditampar di depan
pelanggan kakaknya yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Kedewasaan
subjek juga ditunjukkan dengan subjek memiliki kemampuan mengelola emosi
Ketiga, individu menjadi individu yang kompeten, hal itu ditunjukkan dengan
subjek memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik, hal itu terbukti
dari cara subjek mengelola pendapatannya, dimana subjek memilih untuk
menyimpan uangnya daripada menggunakannya untuk hal-hal yang tidak
penting.Selain itu subjek juga mampu memahami keadaan orang lain, misalnya
subjek mau membantu menjaga anak majikannya tanpa meminta upah
tambahahan ketika majikannya ada upacara keagamaan pada hari dimana
seharusnya subjek libur.60
Keempat, individu mampu menyesuaikan diri dengan perceraian orang tua.
Hal itu ditunjukkan dengan subjek tidak terpuruk pada hal-hal negatif justru yang
terjadi sebaliknya, subjek mampu menjadi orang yang mandiri dengan bekerja
sebagai pengasuh anak. Bahwa remaja korban perceraian kedua orang tuanya
mampu menyesuaikan diri atau menerima kenyataan dan mampu menyelesaikan
setiap permasalahan yang dihadapi dengan control emosi yang baik, percaya diri,
terbuka, memiliki tujuan, dan bertanggung jawab.
Kelima, individu memiliki kebebasan yang lebih besar, hal itu ditunjukkan
dalam hal mengelola dan memilih pekerjaan yang subjek inginkan. Juga
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mendukung statement di atas, mereka menyebutkan bahwa perceraian orang tua
juga membawa dampak positif pada remaja, diantaranya; remaja mampu
menyesuaikan diri terhadap perceraian orang tuanya dan melakukan usaha yang
baik untuk karir mereka.61
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara penulis di lapangan, maka ada
beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini yaitu:
1. Macam-macam perceraian yang di temukan di Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan

Paal

Merah

adalah

perceraian

kerena

Perjodohan,

digantungkan, Narkoba dan minum-minuman keras.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dan dampak kepada moral
anak yaitu, Keluarga, kurangnya perhatian orang tua karena bercerai atau
pisah ranjang anak menjadi tidak terurus.. Faktor lingkungan, kurangnya
perhatian dan system komunikasi antara orang tua dengan anak serta
kurangnya pengetahuan dunia lingkungan luar.
3. Dampak perceraian terhadap moral anak setiap terjadianya perceraian
orang tua sudah barang tentu berdampak negative terhadap proses
pendidikan dan perkembangan jiwa anak. Di kerenakan anak usia sekolah
dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih saying dan perhatian
penuh dari kedua orangtuanya. Hal ini akan di buktikan dalam kehidupan
kita sehari-hari pada anak yang mengalami perceraian orang tuanya, halhal yang berkaitan dengan dampak yang di rasakan anak akibat terjadinya
perceraian orang tuanya di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.
Perceraian orang tua merupakan problem yang cukup besar bagi anakanaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anakanak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih saying kedua orang
tuanya.

Suasana

rumah

tangga

memberikan

pengaruh

terhadap

perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga
yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik
bahkan membawa pengaruh yang negative terhadap perkembangan moral
anak dalam masa pertumbuhan, karena pribadi anak umumnya terjadi
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melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalam yang di perolah
anak di waktu kecil baik pngalaman pahit maupun menyenangkan smuanya
memberikan pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.

Dalam hal ini kebrhasialan orang tua dalam membimbing anaknya sangat
lah penting untuk baljar menjadi yang lebih baik dengan sikap yang bijaksana
dan kelembutan tutur kata, serta cara memperkokoh mental dan moral yang
menumbuhkan kepercayaan diri anak, sehingga anak terdodrong untuk
berbuat apapun juga dengan rasa yang tenang dan berani dalam menhadapi
semua tugasnya.

B. Impilikasi Penelitian
Melalui skripsi ini penulis ingin menyampaikan implikasi penelitian kepada
tokoh masyarakat untuk bekerja sama dengan para orang tua yang mengalami
perceraian agar peduli terhadap anak supaya anak tidak menjadi pendiam dan stres
menhadapi masalah dalam keluarganya. Itu lah kenapa harus membutuhkan
bimbimbingan orang tua agar anak biasa di ajarkan rasa betanggung jawab dan bias
merasakan kehadngatan kasih saying kedua orang tuanya.
Selain itu penulis juga berharap aka nada penulis baru yang akan mengankat
judul baru ataupun penyempurnaan dari pada yang penulis sampaikan, karena masih
banyak permasalahan yang belum terjamah dan terjawab oleh penulis. Untuk
mengembangkan

ilmu

selanjutnya

sekitar

sangatlah

berpengaruh

terhadap

keperibadian anak, karena di lingkungan masyarakat masih banyak sekali yang terjadi
perceraian dan berdampak pada moral anak, tapi memang dilingkungan
masyarakatlah sebagian besar anak tumbauh yang bias memahami diri sendiri meraka
sendiri yang memang bermain adalah dunia meraka yang tidak di peroleh di
lingkungan keluarga tanpa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

63

C. Kata Penutup
Alhamdullilah Wasyukurilah, dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah
SWT, berkat nikmat dan kesehatan dan karunia ilmu pernhetahuan yang telah
menuntun kehidupan kita tetap pada jalan-Nya, akhirnya karya tulis berupa skripsi ini
selesai. Walaupun kandungan sangat sederhana dan isinya masih dangkal untuk
dipahami,namun demikianlah kemampuan penulis yang bias terjangkau.
Penulis sangat menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan belum pantas
untuk dibanggakan, yang penulis banggakan adalah peruses penulisan skripsi inilah
yang sangat banyak memberikn ilmu dan pengalaman dalam dunia karya tulis. Untuk
menuju kesempuranaan dalam penulisan skripsi ini, denggan penuh rasa ikhlas, dan
pengarapan dari semua pihak agar dapat memberikan masukan barupa kritik dan sran
yang beiberikan, peulis ucapkan terima kasih selanjutnya kepada pihak yang telah
banyak membantu dalam peruses skripsi ini, penulis haturkan terimakasih semoga
Allah SWT memberikan balasan yang setara dan setimpal. Amin semoga skripsi ini
bermanfaat. Amin amin yarrobbalalamin.
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