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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keluarga harmonis merupakan impian setiap orang. Namun, tidak 

semua impian tersebut menjadi kenyataan. Di Amerika, sebanyak 40%-50% 

pasangan yang menikah setiap tahun harus diperhadapkan dengan perceraian 

(Shaffer & Kipp, 2010). Kondisi yang serupa juga dialami oleh Indonesia. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh adanya peningkatan tingkat perceraian di Indonesia 

dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi dari Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI (2016) diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah 

perceraian di Indonesia selama 5 tahun (2010-2014). Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 300.000 pasangan bercerai yang terdaftar di Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iyah. PosKota News (2017) juga memuat bahwa 

angka pengajuan cerai ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) DKI Jakarta dari 

tahun ke tahun semakin meningkat. Angka perceraian tersebut ialah tahun 

2012 sebanyak 372.557 pasangan, tahun 2014 sebanyak 15.935 pasangan, 

tahun 2015 sebanyak 15.930 dan tahun 2016 sebanyak 224.240. Data-data 

tersebut menunjukkan bahwa fenomena perceraian semakin banyak ditemukan 

pada kehidupan banyak keluarga di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk 

wilayah Jabodetabek. 

Penceraian merupakan akibat dari ketidakharmonisan dan keretakan 

dalam keluarga (Dewi dan Herdiyanto, 2018). Perceraian merupakan salah 

satu bentuk dari keluarga broken home (Primasti dan Wrastari, 2013). Pada 
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penelitian ini, istilah keluarga broken home mengerucut pada keluarga dengan 

orangtua yang telah bercerai. Tirtawinata (2013) menyatakan faktor-faktor 

yang menyebabkan perceraian antara lain permasalahan ekonomi, kekerasan 

baik secara verbal maupun non-verbal, ketidaksetiaan dalam pernikahan atau 

perselingkuhan, kelalaian salah satu atau kedua belah pihak dalam 

menjalankan tanggungjawab dan pernikahan tanpa rasa cinta.  

Perceraian menimbulkan permasalahan baru pada keluarga yang 

mengalaminya. Permasalahan paling berat dari perceraian dialami oleh anak 

(Matondang, 2014).  Tucker, Barber, dan Eccles (2001) menuturkan bahwa 

remaja dengan orangtua yang telah bercerai menghadapi permasalahan yang 

lebih intens karena terjadi perubahan peran dan pola interaksi antara anggota 

keluarga. Remaja dengan latar belakang keluarga broken home juga 

diperhadapkan dengan masalah finansial (Omoruyi, 2014).  

Perceraian orangtua juga menimbulkan perasaan tidak nyaman, self-

esteem rendah, dan tidak bahagia pada remaja (Zuraidah, 2016). Harsanti dan 

Verasari (2013) menjelaskan bahwa remaja dengan orangtua yang telah 

bercerai mempunyai kecenderungan yang besar untuk melakukan tindakan 

yang melanggar nilai sosial seperti mengkonsumsi minuman keras dalam 

jumlah yang besar, menggunakan obat-obatan terlarang, vandalisme, dan 

terlibat dalam aktivitas seks bebas. Penelitian yang dilakukan oleh Atindanbila 

dan Winifred (2012) menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan level 

self-esteem secara signifikan pada remaja dengan latar belakang orangtua 

bercerai dengan remaja yang tinggal bersama kedua orangtua, dimana remaja 

dengan orangtua bercerai memiliki level self-esteem yang lebih rendah. Hal ini 
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dapat dikaitkan karena perceraian orangtua memicu munculnya kesulitan 

belajar, masalah perilaku, masalah dengan teman sebaya, dan orangtua, 

sehingga remaja cenderung melihat diri sendiri secara negatif. 

Perceraian orangtua tidak hanya mengakibatkan kondisi stres pada 

remaja, melainkan juga membawa dampak yang buruk pada aspek akademik 

(Saikia, 2017). Kreidl, Stipkova, dan Hubatkova (2017) mengemukakan 

bahwa perceraian orangtua mengurangi sumber daya finansial untuk 

pendidikan anak, sehingga anak harus rela kehilangan banyak waktu 

berkumpul bersama orangtua karena orangtua harus bekerja lebih ekstra. Pada 

saat orangtua telah bercerai, remaja mengalami loneliness, anxiety dan stress 

secara emosional yang memblokir motivasi individu sehingga menurunkan 

motivasi individu secara akademik (Keller, 2015).  Kondisi-kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa perceraian orangtua memberikan dampak pada 

pendidikan atau kehidupan akademik anak, termasuk remaja.  

Keberhasilan seorang remaja dalam akademiknya biasanya ditandai 

dengan adanya prestasi akademik. Yata dan Yara (2010) menjelaskan bahwa 

prestasi akademik merupakan pencapai skor objektif secara maksimal yang 

diterima oleh remaja sebagai siswa setelah diterapkannya suatu program 

belajar selama periode waktu tertentu.  Skor-skor tersebut dituliskan dalam 

bentuk rapor (Suryabarata, 2006). Penjelasan ini memberikan gambaran 

bahwa skor yang dituliskan dalam bentuk rapor dapat menjadi indikator baik 

tidaknya prestasi akademik individu.  

Prestasi akademik remaja berkaitan  dengan beberapa faktor. Ningsih, 

Sulistyaningsih, dan Hardjo (2014) menjelaskan bahwa remaja mencapai 
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prestasi akademik apabila mempunyai kebiasaan belajar yang baik (teratur, 

disiplin, dan konsentrasi) dan mendapatkan dukungan dari orangtua berupa 

dukungan spiritual, finansial, dan dukungan sosial. Keyakinan remaja terhadap 

kemampuan diri sendiri juga berkaitan dengan prestasi akademik dimana 

semakin individu yakin terhadap kemampuan yang dimiliki maka akan 

semakin mampu individu untuk mencapai prestasi belajar (Hulu & Minauli, 

2013). Kedua hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa prestasi 

akademik dapat dicapai dengan beberapa faktor pendukung.  

Berk (2007) menjelaskan bahwa pada masa remaja, prestasi di sekolah 

merupakan hal yang sangat penting. Namun, remaja dengan orangtua yang 

telah bercerai memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan 

prestasi yang rendah dalam bidang akademiknya (McGuirk & Mai, 2016). 

Perceraian orangtua memicu remaja mengalami kecemasan, stress, bakan 

depresi sehingga berakibat pada penurunan konsentrasi belajar dan memicu 

terjadinya penurunan prestasi belajar (Aktar, 2013). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fagan dan Churchill (2012) diketahui bahwa remaja dengan 

orangtua yang telah bercerai mendapatkan skor ujian Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), dan Sejarah yang jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan remaja yang tinggal bersama kedua orangtua. Harsanti dan Verasari 

(2013) mengemukakan bahwa perceraian orangtua menurunkan motivasi 

remaja dalam pendidikan sehingga beberapa dari mereka memilih untuk 

berhenti sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Omoruyi 

(2014) ditemukan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara remaja 

dengan orangtua bercerai dan remaja dengan orangtua tidak bercerai. Dampak 
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yang ditimbulkan akibat perceraian orangtua (seperti ketidakstabilan secara 

emosi dan menurunnya kondisi ekonomi keluarga) memicu kemerosotan 

motivasi akademik sehingga mengakibatkan menurunnya prestasi belajar pada 

remaja. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bahwa perceraian, 

mengakibatkan berkurangnya dukungan sosial dari orangtua terhadap remaja, 

dan berdampak pada menurunnya motivasi akademik remaja.  

Dalam mencapai prestasi akademik yang maksimal dibutuhkan 

motivasi yang tinggi (Kertamuda, 2008). Prestasi akademik memerlukan 

adanya motivasi berprestasi (Hamdu & Agustina, 2011; Prabadewi & 

Widiasavitri, 2014). Senada dengan hal tersebut Toding, David dan Pali 

(2015) mengemukakan bahwa motivasi yang paling penting bagi pelajar 

adalah motivasi berprestasi. Ulfah dan Ariati (2017) memaknai motivasi 

berprestasi sebagai dorongan yang besar untuk meraih prestasi dan kemauan 

untuk berhasil didalam setiap tugas yang dikerjakan. Motivasi berprestasi juga 

dapat didefinisikan sebagai dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri 

individu yang disadari ataupun tidak disadari yang menuntun individu pada 

perilaku belajar (Winarni, Anjariah, & Romas, 2006). Motivasi berprestasi 

menjadi hal yang sangat penting karena dengan adanya motivasi tersebut, 

siswa dapat melakukan aktivitas belajar dengan semangat (Rafiqah, 2013). 

Definisi-definisi tersebut memberikan gambaran bahwa motivasi berprestasi 

dapat menjadi hal yang penting bagi kehidupan akademik individu. 

Motivasi berprestasi dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, salah 

satunya dengan dukungan sosial (Suciana & Rozali, 2014). Berdasarkan 

penelitian tersebut, diketahui bahwa siswa yang mendapatkan dukungan sosial 
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merasa lebih dicintai, dihargai, diperhatikan dan didampingi sehingga siswa 

tersebut akan lebih fokus dan tekun dalam belajar. Sarafino dan Smith (2011) 

menuturkan dukungan sosial sebagai suatu kenyamanan, kepedulian, 

penghargaan, apresiasi, dan bantuan diberikan kepada individu atau kelompok 

tertentu yang membutuhkannya. Sinaga dan Kustanti (2017) menuturkan  

bahwa dukungan sosial teman sebaya adalah suatu bentuk pemberian 

perhatian, kenyamanan, dan penghargaan yang diberikan oleh teman seusia 

dimana bantuan tersebut meliputi bantuan untuk menghadapi masalah, 

mencapai tujuan pribadi dari masalah yang dihadapi, serta membantu individu 

tersebut untuk mengalami perubahan sesuai yang diharapkan orang-orang 

disekitarnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dukungan 

sosial cenderung bermanfaat bagi orang lain.  

Dukungan sosial dapat bersumber dari banyak pihak, seperti keluarga, 

pasangan kekasih, organisasi atau lembaga masyarakat, institusi pendidikan, 

serta teman sebaya. Dewayani, Sukarlan, dan Turnip (2011) juga menjelaskan 

bahwa salah satu sumber dukungan sosial yang signifikan diperoleh dari 

teman sebaya. Santrock (2007) menuturkan bahwa pemberian dukungan sosial 

merupakan salah satu peran dari teman sebaya atau teman sebaya. Batubara 

(2010) melanjutkan bahwa pada masa remaja, pertemanan dengan kelompok 

teman sebaya dapat menjadi motivasi dalam kehidupan mereka. Sarafino dan 

Smith (2011) mengungkapkan bahwa adanya interaksi sosial yang terjalin 

dalam lingkungan sosial (termasuk kelompok teman sebaya) mendorong 

munculnya dukungan sosial sehingga setiap individu yang terlibat didalamnya 
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dapat mendorong satu sama lain. Berangkat dari definisi-definisi tersebut, 

dukungan sosial teman sebaya dapat menjadi kebutuhan bagi remaja.  

Pergaulan remaja dengan teman sebaya sangat menentukan pola 

perilakunya (Permata & Alfian, 2012). Teman sebaya merupakan lingkungan 

sosial yang berperan penting dalam mengarjakan individu saling menghargai 

dan mendukung satu sama lain (Mujiastuti & Ilyasir, 2015). Remaja 

cenderung lebih memperioritaskan teman sebaya daripada orangtua. Hal 

tersebut disebabkan karena pada usia remaja, individu lebih suka beraktivitas 

diluar rumah bersama dengan teman sebaya dibandingkan berada di rumah 

bersama keluarga (Papalia & Feldman, 2015). Kelompok teman sebaya juga 

memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan remaja  (Para, 

2008). Mujiastuti dan Ilyasir (2015)  menuturkan bahwa pada usia remaja, 

individu akan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah untuk belajar, 

bermain, dan berkumpul dengan kelompok teman sebaya baik yang berasal 

dari sekolah yang sama maupun dari sekolah yang berbeda. Hal yang serupa 

juga dikemukakan oleh Riza dan Masykur (2015) bahwa remaja 

menghabiskan lebih banyak waktu dilingkungan sekolah atau dilingkungan 

kelompok teman sebaya dengan tujuan untuk mengeksplorasi diri.  

Teman sebaya memberikan kontribusi positif dalam kehidupan remaja. 

Sari dan Indrawati (2016) mengemukakan dengan bergaul dengan teman 

sebaya, remaja mendapatkan dukungan sosial teman sebaya dalam bentuk 

instrumental, informasional, maupun emosional dengan tujuan agar individu 

yang membutuhkannya merasa didukung. Namun, disisi lain remaja juga tidak 

dapat sepenuhnya menghilangkan tekanan yang dihadapinya dalam keluarga. 
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Saikia (2017) menuturkan bahwa perpisahan keluarga meninggalkan luka dan 

rasa kehilangan yang mendalam baik bagi orang tua maupun bagi remaja. 

Dampak dari perceraian orangtua seperti penurunan motivasi belajar, 

penururnan dalam bidang finansial keluarga (Aktar, 2013), dan perubahan 

struktur dalam keluarga (Shah, Haider, & Halipoto, 2017), cenderung 

mengakibatkan self-esteem pada remaja menjadi rendah (Ahiaoma, 2013). Hal 

ini dapat memicu remaja untuk menarik diri dari kelompok pertemanannya 

(Hadyani & Indriana, 2017) atau justru terlibat didalam perilaku-perilaku 

menyimpang (Aziz, 2015). Dalam kondisi ini, remaja membutuhkan 

dukungan sosial dari teman sebaya.  

Elmaci (2006) menemukan bahwa remaja yang berasal dari broken 

home family memiliki level stres dan kecenderungan depresi yang lebih tinggi 

daripada remaja yang berasal dari unbroken home family. Selain itu, remaja 

yang berasal dari keluarga broken home cenderung menghadapi konflik 

dengan anggota keluarga lainnya (Zuraidah, 2016). Perceraian orangtua juga 

berdampak pada aspek akademik remaja. Temuan penelitian Nwamadi (2018) 

menunjukkan terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara 

remaja yang berasal dari broken home dengan remaja yang berasal dari intact 

family (orang tua tidak bercerai), dimana remaja yang berasal dari keluarga 

broken home mempunyai prestasi akademik yang lebih rendah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu F selaku Wakil Kepala SMP 

di sekolah X Tangerang, diketahui bahwa murid X dengan status orangtua 

telah bercerai, mengalami tekanan dan stres yang mendalam. Ibu F 

menjelaskan bahwa sebelum orangtua bercerai, murid X merupakan individu 
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yang memiliki motivasi dalam belajar. Namun, perceraian orangtua memicu 

terjadinya penurunan motivasi murid X dalam belajar ataupun hal lainnya 

yang menyangkut aspek akademiknya. Setelah orangtua bercerai, murid X 

tidak mengikuti proses pembelajaran selama dua minggu karena tidak 

memiliki motivasi untuk hadir di sekolah. Selain melakukan perkunjungan ke 

rumah murid X, pihak sekolah juga meminta bantuan kepada teman-teman 

sekolah untuk memberikan dukungan kepada murid X agar memiliki motivasi 

untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bentuk dukungan tersebut 

seperti ajakan untuk bermain dan belajar bersama. Adanya dukungan dari 

teman-teman sekolah memicu murid X kembali hadir di sekolah. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa remaja yang berasal dari keluarga broken home 

membutuhkan dukungan sosial dari teman sebaya berupa dukungan berupa 

perhatian dan kepedulian.  

Dampak dari perceraian orangtua tidak semua bersifat negatif bagi 

remaja. Adanya hubungan yang hangat dengan orangtua dapat membantu 

remaja untuk memiliki keterbukaan dalam berkomunikasi (Esmaeili & 

Yaacob, 2011) dan mengurangi loneliness (Hidayati, 2018). Mooney, Oliver, 

dan Smith (2009) menjelaskan bahwa adanya hubungan yang harmonis 

dengan orangtua dapat meningkatkan positive well-being dan motivasi 

akademik pada remaja pasca perceraian orangtua. Yunistiati, Djalali, dan 

Farid (2014) menyatakan bahwa hubungan yang harmonis dengan keluarga 

dapat membentuk konsep diri positif pada diri remaja sehingga mampu 

menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, memiliki keyakinan untuk 

mencapai tujuan, dan memiliki keyakinan untuk menjalin hubungan dengan 
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orang lain, seperti guru, orangtua, dan teman sebaya. Adanya kontribusi yang 

positif dari keluarga khususnya orangtua kepada remaja dapat menunjukkan 

bahwa perceraian orangtua tidak mutlak membawa dampak negatif bagi 

remaja. Mooney, Oliver, dan Smith (2009) juga menjelaskan bahwa adanya 

hubungan yang harmonis dengan non-resident parent dapat meningkatkan 

self-esteem yang diikuti peningkatan pada motivasi akademik remaja.  

Suciana dan Rozali (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan motivasi berprestasi. Penelitian 

selanjutnya yang dilakukan oleh Afiif dan Makkulau (2016) ditemukan bahwa 

dukungan sosial teman sebaya hanya memberikan kontribusi sebesar 40.96% 

terhadap motivasi berprestasi siswa XII IPA di SMA Negeri 1 Tenate Rilau, 

sedangkan 59.45% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian mengenai 

keterkaitan variabel dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi 

berprestasi juga dilakukan oleh Ulfah dan Ariati (2017). Hasil dari kedua 

penelitian tersebut adalah dukungan sosial teman sebaya memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan motivasi berprestasi. Penelitian tersebut 

setidaknya memberikan gambaran mengenai keterkaitan kedua variabel 

tersebut dalam kehidupan akademik individu. 

Penelitian dengan topik pengaruh dari dukungan sosial teman sebaya 

terhadap motivasi berprestasi pada remaja dengan latar belakang keluarga 

broken home belum pernah dilakukan sebelumnya. Variabel dalam penelitian 

ini sudah pernah diteliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ulfah dan 

Ariati (2017). Perbedaanya terletak pada karakteristik sampel yang ditetapkan. 
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Karakeristik sampel yang unik pada penelitian ini mendorong peneliti untuk 

meneliti lebih jauh kedua variabel penelitian. 

Melalui penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perceraian orangtua 

dapat berdampak positif dan negatif bagi remaja. Selain orangtua, dapat 

diketahui bahwa teman sebaya juga memiliki peran yang penting bagi remaja. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti hendak meneliti apakah ada 

pengaruh dari dukungan sosial teman sebaya terhadap motivasi berprestasi 

pada remaja dengan latar belakang keluarga broken home.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan dari dukungan sosial teman sebaya terhadap motivasi 

berprestasi pada remaja dengan latar belakang keluarga broken home? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi atau 

sejauh mana dukungan sosial teman sebaya memengaruhi motivasi berprestasi 

pada remaja dengan latar belakang keluarga broken home. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

dalam pengembangan ilmu psikologi khususnya pada bidang Psikologi Sosial dan 
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Psikologi Keluarga. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan 

bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti variabel yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membangun awareness pada remaja dan orangtua dengan keluarga yang 

harmonis untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. 

b. Membangun awareness pada remaja keluarga broken home akan 

pentingnya memiliki komunitas teman sebaya dan mengembangkan 

motivasi berprestasi. 

c. Membangun awareness orangtua yang berasal dari keluarga broken home 

dalam menyikapi kehidupan akademik dan sosial remaja. 

d. Meningkatkan awareness bagi pihak sekolah dalam menyikapi 

perkembangan akademik atau prestasi belajar murid yang berasal dari 

keluarga broken home. 


