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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keluarga merupakan suatu bagian terpenting yang ada dalam sebuah 

masyarakat (Dewi, 2017). Dalam teori Bronfenbrenner’s ecological menjelaskan 

bahwa keluarga merupakan salah satu komponen microsystem sebagai lingkungan 

individu yang sering menghabiskan waktu di dalamnya (Bronfenbrenner, 1979). 

Setyowati (2005) menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama 

yang dikenal anak serta mengajarkan anak dalam berinteraksi, mengenali diri 

sendiri, dan mengelola emosi diri sendiri. 

Keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak merupakan gambaran yang 

biasanya ada pada masyarakat. Komunikasi antara orang tua dan hubungan yang 

positif antar anak dengan orang tua sangat penting untuk kesejahteraan anak 

(Mooney, Oliver, & Smith, 2009). Lingkungan memiliki hubungan timbal balik, 

kepada siapa remaja berespon serta berinteraksi tatap muka memengaruhi 

perkembangan remaja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orangtua 

memegang peranan penting dalam keluarga karena akan berpengaruh pada 

perkembangan emosi hingga kepribadian (Setyowati, 2005).  

Orangtua memiliki peranan penting bagi anak terutama remaja (Finkenauer, 

Engels, & Baumeister, 2005). Hal tersebut dikarenakan remaja perlu 

mengembangkan citra diri sebagai individu yang unik sehingga dapat memasuki 

masa dewasa dengan percaya diri dan gagasan yang jelas tentang tujuan maupun 
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nilai-nilai pribadi (Clarke & Brentano, 2006). Sesuai teori psikososial Erik Erikson 

dalam psikologi perkembangan, remaja merupakan fase pengembangan 

kepribadian serta periode trial and error (Santrock, 2008). Remaja sedang berusaha 

mencari tahu identitas dan siapa diri mereka (Clarke & Brentano, 2006). 

Lingkungan remaja memiliki peran penting dalam membentuk identitas mereka 

walaupun mereka sendiri yang menetapkan ingin menjadi seperti apa (Santrock, 

2008). Ketika remaja gagal dalam mengembangkan identitas mereka, remaja akan 

mengalami suatu fenomena perkembangan yang bernama identity confusion 

merupakan masalah yang mencakup self-image dan kemampuan membangun 

intimacy (Santrock, 2008). 

Salah satu fenomena yang sering dijumpai di kalangan remaja adalah keadaan 

remaja yang hanya memiliki salah satu orangtua saja, hal tersebut dapat disebabkan 

oleh kematian ataupun perceraian yang disebut dengan orangtua tunggal atau single 

parent (Rahayu, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik (2017) tingkat perceraian di 

Indonesia pada tahun 2017 mencapai sekitar 374.516 pasangan, pernikahan di DKI 

Jakarta mencapai 56.355 pasangan dengan jumlah perceraian mencapai 12.653 

pasangan. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 mencapai 10.302 

pasangan lalu tahun 2016 mencapai 11.321 pasangan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi tingkat perceraian maka semakin banyak keluarga yang single parent. Bila 

secara umum terdapat keluarga utuh, tetapi terdapat juga keluarga yang single 

parent ataupun hanya bersama dengan salah satu orangtua saja (Suwinita & 

Marheni, 2015).  

Remaja yang orangtuanya bercerai memiliki kecenderungan lebih besar 

mengalami masalah emosi daripada remaja yang salah satu orangtuanya meninggal 
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karena konflik lebih besar yang muncul pada situasi sebelum maupun setelah 

perceraian (Yuliawati, Setiawan, & Mulya, 2007). Tingkat prestasi pelajar dengan 

orangtua tunggal karena meninggal lebih tinggi daripada tingkat prestasi pelajar 

dengan orangtua tunggal karena bercerai. Hal tersebut dikarenakan dampak 

psikologis yang dialami oleh pelajar dengan orangtua bercerai lebih banyak bila 

dibandingkan dengan pelajar dengan orangtua tunggal karena meninggal 

(Hidayatulloh, 2011). Orangtua tunggal karena meninggal kurang melibatkan self-

selection dibandingkan dengan orangtua tunggal karena bercerai sehingga 

membantu remaja menemukan insight dalam penyebab maupun akibat 

ketidaklengkapan figur orangtua (Amato & Anthony, 2014). Meninggalnya salah 

satu orangtua merupakan kejadian yang pasti terjadi pada setiap orang (Amato & 

Anthony, 2014) sedangkan dengan perceraian orangtua dapat tetap memiliki 

konflik antar orangtua sehingga dapat menyebabkan masalah perilaku pada anak, 

seperti aktivitas seksual sebelum menikah, masalah di sekolah, bahkan masalah 

dengan hukum (Clarke & Brentano, 2006:106-130). 

Tidak semua remaja memiliki situasi yang menyenangkan dalam hidup. 

Sebagian, ada yang pernah mengalami hal sulit dalam hidup dan sebagiannya lagi 

tidak. Situasi-situasi yang pernah dialami tersebut akan sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan remaja. Remaja sudah mengerti arti perceraian dibanding 

dengan anak-anak yang lebih muda sehingga memiliki kesadaran yang lebih besar 

tentang masalah orangtua dan pemahaman yang lebih besar tentang perceraian 

tetapi tidak mengurangi rasa kesedihan, kedukaan, ataupun ketakutan karena 

mereka jarang memahami sudut pandang orangtua mereka ditambah dengan 

orangtua sering menambahkan tanggung jawab rumah tangga yang seharusnya 
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merupakan peran orangtua (Clarke & Brentano, 2006:106-130). Mereka mencari 

cinta dan perhatian untuk menutupi rasa sakit serta kehilangan, melihat orangtua 

berkencan, dan kurangnya pengawasan dari orangtua sehingga dapat melakukan 

aktivitas seksual sebelum menikah didukung dengan memasuki masa pubertas. Hal-

hal tersebut dapat menyebabkan perkembangan identitas remaja dapat kacau dan 

kepercayaan diri menjadi rendah (Clarke & Brentano, 2006:106-130). Setiap 

individu pernah mengalami berbagai situasi tidak menyenangkan yang tidak dapat 

dihindarkan, kegagalanm masa-masa yang penuh dengan kesulitan, bahkan 

peristiwa traumatis.  

Situasi-situasi tersebut dapat memberikan dampak yang tidak menyenangkan 

bagi remaja. Agar dapat mengatasi hal-hal tersebut dibutuhkan adanya suatu 

kemampuan yang disebut dengan resiliensi. Pengembangan resiliensi sangat 

bermanfaat sebagai bekal dalam mengahadapi situasi-situasi sulit yang tidak dapat 

dihindarkan (Puwanti & Aulia, 2017). 

Resiliensi dipandang sebagai ketangguhan yang memungkinkan mewujudkan 

kualitas pribadi berkembang ditengah kesulitan (Connor & Davidson, 2003). 

Kesulitan tersebut dapat berupa kesulitan sehari-hari maupun situasi yang tidak 

terduga hingga traumatis. Individu yang mampu menghadapi dan bertahan dalam 

hal tersebut merupakan gambaran individu yang memiliki resiliensi. Individu yang 

resilien tidak akan memunculkan gejala-gejala patologis pada situasi-situasi yang 

cenderung negatif ataupun mengancam. Individu yang resilien dapat kembali 

menemukan cara yang baik untuk menghadapai kesulitan yang dialami serta 

bangkit kembali setelah terjatuh dan tidak putus asa sehingga menjadi lebih baik 

dari, sebelumnya. Individu yang memiliki kemampuan resiliensi akan memiliki 
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kehidupan yang lebih kuat. Keluarga dengan orangtua yang lengkap dapat 

memenuhi kebutuhan remaja untuk mengembangkan resiliensi (Bernad, 1991). 

Keluarga memiliki pengaruh penting dan kuat terhadap resiliensi remaja karena 

keluarga adalah fondasi dan tempat belajar pertama anak.  

Remaja yang hidup dalam keluarga yang orangtuanya lengkap mendapatkan 

kasih sayang yang utuh dari kedua orangtua. Selain itu, remaja juga mendapatkan 

rasa aman, dukungan, serta dorongan dari kedua orangtuanya sehingga remaja 

mampu menghadapi setiap kesulitan yang dihadapi dengan bantuan dan dukungan 

dari kedua orangtuanya. Pemberian kasih sayang dan bantuan yang berupa 

dukungan serta dorongan dari kedua orangtua dapat membentuk remaja menjadi 

remaja yang memiliki kemampuan resiliensi yang cenderung tinggi. Djudiyah & 

Yuniardi (2010) menyatakan bahwa kondisi remaja yang memiliki orangtua 

lengkap akan berbeda dengan kondisi remaja dengan single parent yang secara 

umum mengalami ketimpangan dalam menjalani kehidupannya. Single parent 

memiliki kecenderungan kurang optimal dalam mengasuh remaja karena memiliki 

beban yang lebih berat dibandingkan dengan orangtua yang lengkap. Remaja 

membutuhkan bimbingan dan arahan dari orangtua, apabila orangtua tidak mampu 

berperan secara optimal maka mengakibatkan rendahnya kemampuan resiliensi 

pada remaja. 

Hubungan antara remaja yang terjadi hanya dengan salah satu orangtua saja 

karena perceraian dapat menimbulkan tidak adanya kehangatan dan tidak ada 

kepuasan dalam keluarga akan berdampak pada rendahnya resiliensi remaja. 

Keadaan keluarga yang berbeda pada setiap individu akan mempengaruhi 

perkembangan remaja. Akibat dari perceraian berdampak pada perubahan psikis 
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remaja. Perubahan psikis yang dialami, jika tidak diatasi dapat berakibat pada 

rendahnya resiliensi remaja. Apabila remaja menganggap bahwa hidup ini kejam, 

hanya membuat dirinya menderita, dan merasa tidak berdaya menghadapinya maka 

akan menyebabkan resiliensinya tidak berkembang bahkan cenderung rendah 

(Djudiyah & Yuniardi, 2010). Amanto (2000) menyatakan bahwa perceraian dapat 

menjadi pengalaman yang memberikan kesempatan anak untuk mendapat 

kebahagiaan dan menyelamatkan dari lingkungan rumah yang disfungsional.  

Anak-anak yang orangtuanya bercerai berhasil menghadapi situasi tersebut dan 

terus menjalani kehidupan yang sehat serta produktif dipengaruhi oleh banyaknya 

gangguan dan perubahan. Cara anak dapat menghadapi situasi tersebut tergantung 

dengan jumlah tekanan akibat orangtua bercerai maupun hal-hal yang tidak 

berkaitan langsung dengan perceraian orangtua, seperti kehilangan teman ataupun 

hewan peliharaan, memiliki saudara kandung yang sakit, tinggal kelas, kecelakaan, 

mendengar ibu ataupun ayah berbicara serius mengenai masalah uang, mengalami 

kesulitan dengan tugas sekolah, depresi, dan penggunaan narkoba. Menghadapi 

situasi tersebut membutuhkan waktu, kemampuan menenangkan diri secara 

emosional, dan pandangan optimis dapat membantu meringankan dampak negatif 

dari perceraian orangtua terhadap anak-anak (Clarke & Brentano, 2006:153-175).  

Pandangan optimis tersebut dapat ditemukan pada kondisi individu yang 

terbiasa gratitude karena secara bersamaan tidak berpikir pesimis yang berkaitan 

dengan depresi (Ali & Rizwan, 2018). Ditemukan bahwa gratitude berkorelasi 

negatif dengan atribusi depresi dan dapat memprediksi tingkat atribusi depresi yang 

lebih rendah sehingga membangun sistem dukungan sosial yang sehat serta kuat 

(Ali & Rizwan, 2018). Gratitude juga dapat meningkatkan emosi dan suasana hati 
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yang positif dibalik peristiwa negatif (Wood, Froh, & Geragthy, 2010:2, dalam 

Amena & Sheeza, 2018) dan mendorong individu untuk mengubah pengalaman 

negatif menjadi pengalaman positif, seperti kegagalan sebagai kesempatan belajar. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan acuan pengertian gratitude adalah sifat 

yang menyangkut kecenderungan dalam mengenali serta menanggapi pengalaman 

positif maupun hal-hal yang didapat dari kebajikan orang lain dengan emosi 

bersyukur (McCullough, Emmons & Tsang, 2002).  

Dimensi gratitude sendiri terdiri dari empat facets, yaitu intensity, frequency, 

span, dan density (McCullough, Emmons, & Tsang, 2002). Seiring bertambahnya 

usia, individu lebih cenderung gratitude karena lebih memiliki pengalaman serta 

pengetahuan untuk mengatasi stres dan masalah hidup (McCullough, Emmons, & 

Tsang, 2002). Remaja yang orangtuanya bercerai dapat mengalami ketidaksiapan 

secara emosional karena orangtua yang kurang memberikan penjelasan mengenai 

perceraian ditambah dengan banyaknya kehilangan, seperti gaya hidup ataupun 

rumah karena penurunan ekonomi, kualitias pengasuhan orangtua yang cenderung 

menurun setelah perceraian, beberapa remaja dipaksa untuk mengambil lebih 

banyak tanggung jawab rumah tangga yang menyebabkan kebencian dan 

pemberontakan, dan konflik antar orangtua walaupun sudah bercerai adalah sumber 

masalah perilaku remaja (Clarke & Brentano, 2006:131-152). Dengan banyaknya 

hal yang dihadapi, maka remaja dapat membantu dirinya sendiri dengan 

mengidentifikasi manfaat dari peristiwa negatif. Hal tersebut dilakukan dengan 

meningkatkan suasana hati ataupun emosi positif, terlepas dari sifat individu 

sehingga berguna untuk individu-individu yang lebih banyak mengalami peristiwa 
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negatif dari pada peristiwa positif dalam kehidupan sehari-hari (McGuire, Erickson, 

Quach & Willey, 2018).  

Hal ini cenderung berkaitan dengan apa yang dinamakan resiliensi. Masten dan 

Reed (2002) mendefinisikan resiliensi sebagai “pola adaptasi positif dalam 

kesulitan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan acuan pengertian resiliensi 

adalah kualitas seseorang yang memungkinkan individu untuk berkembang ketika 

dihadapkan dengan kesulitan (Connor & Davidson, 2003). 

Resiliensi ditemukan ketika individu merespon dengan baik atau “memantul” 

dari situasi yang sulit, kemampuan dalam menghadapi resiko ataupun kesulitan 

untuk bertahan maupun pulih dari gangguan, dan ketangguhan yang 

memungkinkan perkembangan kualitas individu di tengah kesulitan. Resiliensi 

sebagai ukuran kemampuan mengatasi stres yang sukses (Wright, Masten, & 

Narayan, 2013) dan remaja yang resilien akan memiliki kesehatan mental yang 

lebih baik serta gejala depresi lebih rendah (Mujahidah & Listiyandini, 2018). 

Beberapa dampak negatif dari perceraian orangtua terhadap anak remaja adalah 

perilaku seksual sebelum menikah, masalah di sekolah, bahkan masalah dengan 

hukum (Clarke & Brentano, 2006:131-152). Hal-hal tersebut dapat berdampak pada 

perkembangan identitas remaja menjadi kacau dan kepercayaan diri menjadi rendah 

(Clarke & Brentano, 2006:131-152). Salah satu hal yang dapat membantu remaja 

mengatasi hal-hal tersebut adalah resiliensi.  

Beberapa penelitian mengenai resiliensi yang dilakukan pada remaja yatim 

piatu menunjukkan bahwa resiliensi penting dalam perkembangan mereka (Dewi 

& Henu, 2015). Campbell dan Stein (2007), menyatakan salah satu faktor 

pembentuk resiliensi adalah hardiness dengan pengertian kepercayaan terhadap 
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kemampuan individu yang umumnya diperoleh dari pengalaman akan keberhasilan 

dalam menghadapi tantangan maupun pengalaman akan kegagalan yang pernah 

dialami sehingga memicu individu tersebut untuk semakin mengembangkan 

kemampuannya dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun tantangan. Hal 

tersebut cenderung berkaitan dengan salah satu facet dari gratitude, yaitu span 

dengan pengertian individu yang memiliki sedikit pengalaman maka cenderung 

lebih sedikit berterima kasih (McCullough, Emmons & Tsang, 2002).  

Dari seluruh hal yang dipaparkan, fenomena dalam penelitian ini tidak jauh dari 

kehidupan remaja dengan single parent yang akan mengalami kesulitan dalam 

tahapan perkembangan mereka karena kurang lengkapnya figur ataupun peran 

orang tua dalam keluarga yang merupakan microsystem bagi remaja. Selain urgensi 

di atas, peneliti juga menemukan bahwa gratitude dan resiliensi pada remaja 

dengan single parent masih belum pernah diteliti di Indonesia. Hal ini menjadi 

fokus utama peneliti pada penelitian ini. Secara praktis penelitian ini penting untuk 

dilakukan mengingat bagaimana gratitude dan resiliensi masing-masing dapat 

memberikan dampak dalam tahap perkembangan remaja dengan single parent. 

Maka dengan fenomena dan urgensi yang telah dibahas di atas, peneliti bermaksud 

untuk melihat apakah ada hubungan gratitude dan resiliensi pada remaja dengan 

single parent.  

 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah 

”Apakah ada hubungan antara gratitude dan resiliensi pada remaja dengan single 

parent?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan tujuan penelitian 

untuk mengetahui hubungan antara gratitude dan resiliensi pada remaja dengan 

single parent. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberi manfaat teoretis maupun praktis dalam 

pelaksanaannya. 

 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Menambah literatur dalam penelitian Psikologi di Indonesia, 

secara khusus mengenai topik gratitude dan resiliensi pada remaja 

dengan single parent. 

2) Memberikan gambaran mengenai ada tidaknya hubungan 

gratitude dan resiliensi pada remaja dengan single parent. 

3) Memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu Psikologi, 

terkhususnya dalam bidang Psikologi Perkembangan dan Psikologi 

Positif dalam tahap perkembangan remaja dengan single parent. 

 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Memberikan wawasan bagi setiap orang yang berhadapan dengan 

remaja dengan single parent dalam melihat kondisi yang dialami 



 

11 
 

 

individu pada tahap perkembangan dan bagaimana kaitannya 

dengan gratitude dan resiliensi. 

2) Memberikan wawasan bagi para remaja dengan single parent 

melihat hal-hal yang dapat membantu kehidupan mereka.  

3) Memberikan informasi dan masukan bagi orangtua tentang 

remaja-remaja dengan single parent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


