
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa peralihan yang kritis  karena akan beranjak ke 

masa dewasa. Dalam masa peralihan ini, remaja dapat mengalami krisis identitas 

dimana remaja membutuhkan dukungan dari orang sekitarnya, terutama dari 

orangtua. Pada kenyataannya, tidak semua remaja mendapatkan dukungan sosial 

dalam porsi yang sama dari orangtua mereka. Pada umumnya, remaja yang 

mendapatkan dukungan sosial dari orangtua yang rendah terjadi pada keluarga yang 

broken home, salah satunya adalah orangtua yang mengalami perceraian.  

Indonesia dinyatakan menjadi salah satu Negara dengan peristiwa perceraian 

yang tertinggi di Asia Pasifik (Sasongko, 2014). Berdasarkan data dari Kementrian 

Agama, pada tahun 2009 sebanyak 2.162.268 pasangan yang menikah dan 10% dari 

pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai dengan jumlah sebanyak 216.286 

pasang. Pada tahun 2010, angka pernikahan di Indonesia mengalami peningkatan 

menjadi 2.207.364 pasang yang diikuti oleh peningkatan kasus perceraian sebanyak 

tiga persen dibandingkan pada tahun 2009 menjadi 285.184 perceraian. Pada tahun 

2011, pernikahan di Indonesia sebanyak 2.319.821 dengan penurunan peristiwa 

perceraian sebanyak 158.119 pasang. Pada tahun 2012, sebanyak 2.291.265 pasangan 

yang menikah dan 372.577 diantaranya memutuskan untuk bercerai. Pada pendataan 

terakhir di tahun 2013, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan menjadi
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 2.218.130 pasang, namun tingkat perceraian mengalami peningkatan menjadi 14,6% 

atau sebanyak 324.527 peristiwa perceraian. Data di atas menunjukkan bahwa kasus 

perceraian terbanyak di Indonesia terjadi pada tahun 2012. Peningkatan angka 

perceraian tersebut hampir terjadi di setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan Indonesia 

menjadi Negara dengan perceraian tertinggi di Asia Pasifik. 

Berdasarkan data pernikahan dan perceraian Indonesia di atas, Badan 

Peradilan Agama dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada tahun 2011 hingga 

2014, Surabaya merupakan kota yang menduduki tingkat perceraian tertinggi di Jawa 

Timur (Bro, 2015).  Pada tahun 2011, angka perceraian yang terjadi di Surabaya 

kurang lebih sebanyak 72.947 kasus. Pada tahun 2012 dan 2013, angka perceraian di 

Surabaya tersebut semakin meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan 

83.201 kasus. Pada tahun 2014, angka perceraian di Surabaya tetap menjadi 

pemegang rekor tertinggi di Jawa Timur walaupun persentasenya menurun 

dibandingkan pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 80.332 kasus perceraian. Data 

perceraian tersebut menunjukkan bahwa Surabaya merupakan kota yang paling 

banyak berperan dalam kasus perceraian yang terjadi di Indonesia.  

Peningkatan persentase perceraian orangtua di Surabaya tersebut 

menyebabkan bertambahnya anak yang harus melanjutkan kehidupan tanpa adanya 

keluarga yang utuh. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah anak dengan psikis 

yang negatif (Anonim, 2013). Menurut Rep (2014), perceraian orangtua dapat 

menyebabkan beberapa efek negatif  kepada remaja seperti masalah psikologis, 

masalah dalam tahap perkembangan remaja, menghindari lingkungan sosial, serta 
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penurunan dalam bidang akademik. Pada umumnya anak akan cenderung tidak 

memiliki semangat, merasa gelisah, cemas, dan tidak dapat berkonsentrasi belajar 

sebagai akibat dari perceraian orangtuanya. Dagun (2002) menambahkan beberapa 

faktor psikis negatif yang dapat muncul adalah rasa malu terhadap perceraian 

orangtuanya, rendah diri dalam arti  merasa berbeda dengan orang lain, menjadi lebih 

sensitif, dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Efek negatif tersebut pada 

umumnya dapat berkurang bahkan menghilang setelah tahun kedua perceraian kedua 

orangtua (Hetherington & Kelly, 2002). Bagi sebagian remaja yang mengalami 

perceraian orangtua, tidak menutup kemungkinan bahwa efek negatif tersebut belum 

dapat berkurang maupun menghilang walaupun telah melalui tahun kedua perceraian 

orangtuanya. 

Pada masa remaja, teman sebaya diduga memiliki peran penting yang 

berpengaruh dalam kehidupan sosial mereka. Remaja melihat teman sebayanya 

sebagai salah satu individu yang memiliki peran penting dalam berbagi permasalahan 

dan cerita dalam kehidupannya (Santrock, 2003). Menurut Shahanan, Mc Hale, 

Osgood et al., (dalam Lerner & Steinberg, 2009), remaja memilih untuk 

menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan teman sebayanya. Waktu yang 

diluangkan tidak hanya di sekolah saja, namun juga di luar jam sekolah. Keuntungan 

dari semakin banyak waktu yang dihabiskan dengan teman sebaya, dapat memberikan 

dukungan sosial pada remaja. Teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang positif 

dan pengaruh negatif pada remaja. Pengaruh positif yang diberikan dapat berupa 

empati, saling bercerita, memberikan motivasi yang baik, mengajarkan 
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kepemimpinan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pengaruh negatif yang dapat 

menjerumuskan remaja ke dalam perbuatan yang beresiko tinggi seperti mencuri, 

pemakain obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Santrock (2003) mengatakan 

bahwa pengaruh negatif yang diberikan oleh teman sebaya dapat ditanggulangi 

dengan cara pengawasan terhadap remaja, serta memberikan nasehat, bimbingan, dan 

pengetahuan mengenai hal-hal yang baik dan buruk untuk dilakukan. Walaupun 

teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang negatif, namun pengaruh positif yang 

diberikan oleh teman sebaya juga memiliki dampak yang baik untuk remaja. Salah 

satu cara untuk memberikan empati, motivasi, dan lain sebagainya dapat dilakukan 

oleh teman sebaya melalui pemberian dukungan sosial.  

Dukungan sosial merupakan kenyamanan, perhatian, penghargaan, dan 

bantuan yang diberikan oleh orang lain (Sarafino, 1994). Menurut Cobb (dalam 

Sarafino, 1994), individu yang menerima dukungan sosial akan merasa bahwa 

mereka, dicintai, berharga, bernilai, dan menjadi bagian dari jaringan sosialnya. 

Dengan adanya dukungan dari teman sebayanya, remaja akan memiliki kepercayaan 

diri yang lebih baik karena dirinya merasa diterima oleh lingkungan sekitarnya baik 

secara emosional maupun dengan dalam kelompok tempat dirinya berada (Santrock, 

2003). Dukungan sosial tersebut dapat meningkatkan kepribadian remaja yang 

positif. Dengan kepribadian yang semakin positif, maka akan berdampak baik untuk 

kehidupan remaja, salah satunya pada sosialisasi remaja di lingkungan. 

Menurut Cohen dan Mc Kay (dalam Sarafino, 1994), dukungan sosial yang 

diberikan oleh penyedia  dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, 
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dukungan instrumental, dukungan informatif, dan dukungan jaringan sosial. Pada 

penelitian ini, dukungan yang digunakan  hanya sebatas dukungan emosional dan 

dukungan informatif saja, karena kedua aspek dukungan tersebut dapat mewakili 

aspek dukungan yang lainnya (Sarafino, 1994). Selain itu, hal yang paling dibutuhkan 

pada masa remaja adalah  rasa dicintai, perhatian dalam lingkungannya, dan motivasi 

(Haryanto, 2011). Hal tersebut dapat diperoleh oleh remaja melalui dukungan sosial 

emosional dan dukungan sosial informatif dari teman sebaya. 

Permasalahan yang masih terjadi saat ini, dukungan sosial dari teman yang 

didapatkan oleh setiap remaja diduga tidak didapatkan dalam porsi yang sama dan 

seimbang. Besar kecilnya dukungan sosial dari teman sebaya ini diduga dipengaruhi 

oleh faktor kepribadian remaja yang berbeda-beda pada setiap individunya. Menurut 

Sarafino (1994), dukungan sosial yang diberikan dan diperoleh individu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor tersebut ditinjau dari segi penerima dukungan, penyedia 

dukungan, serta komposisi dan struktur jaringan sosial. Penerima dukungan sosial 

tidak akan menerima dukungan apabila mereka tidak ramah, tidak mau menolong 

orang lain, dan tidak terbuka dengan sekitarnya. Untuk mendapatkan dukungan 

sosial, penyedia dukungan pun juga harus peka terhadap lingkungan sekitarnya dan 

memiliki relasi yang baik dengan penerima dukungan sosial.   

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan tiga remaja akhir dengan 

perceraian orangtua. Dari hasil tersebut, sebagian dari mereka mendapatkan 

dukungan sosial dari teman yang besar, namun sebagian yang lain mendapatkan 



6 
 

 
 

dukungan sosial dari teman yang lebih kecil. Besar kecilnya dukungan sosial yang 

berbeda pada setiap individu diduga karena kepribadian setiap individu yang berbeda.  

Peneliti melakukan wawancara pribadi dengan tiga orang remaja yang 

mengalami perceraian orangtua. Subjek yang pertama adalah subjek A  (komunikasi 

pribadi, 19 Februari 2015) yang menceritakan mengenai pandangannya mengenai 

dukungan sosial dari teman sebaya terhadap perceraian orangtuanya sebagai berikut: 

“…Awale aku malu cerita ke temenku soale papaku cerai sampe dua kali. 

Tapi, akhire ya aku cerita mbe temen-temenku waktu lagi kumpul... Ada dua temenku 

nasehati kalo aku nggak bole kayak gitu sama orangtua… Mereka isa kasi saran-saran 

yang menurutku ya berguna”.  Subjek A (komunikasi pribadi, 19 Februari 2015). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada awalnya subjek A merasa malu 

untuk terbuka dengan temannya. Permasalahan yang dipendam oleh subjek membuat 

dirinya merasa tidak nyaman, terutama pada saat subjek sedang berkumpul bersama 

teman-temannya. Akhirnya, subjek memutuskan untuk terbuka mengenai perceraian 

kedua orangtuanya kepada teman-temannya. Saat teman-temannya mengerti 

permasalahan subjek, mereka memberikan dukungan sosial berupa saran dan nasehat 

bagi subjek. Dukungan sosial dari teman yang didapatkan oleh subjek A ini memiliki 

pengaruh yang positif untuk meringankan permasalahannya. 

Subjek B (komunikasi pribadi, 21 Februari 2015), memiliki pendapat 

mengenai dukungan sosial dari teman sebayanya sebagai berikut: 

“… Aku merasa kalo aku terus drop, nggak ada temen cerita… Jadi, aku cerita sama 

salah satu temen deketku dari kecil… Temenku ini bener-bener kasih aku semangat 

banget… Dia ya sampe minjemin aku tugas PR dari sekolah, bantu aku ngejer 

pelajaran di sekolah juga. Menurutku pribadi, dukungan kayak gitu memang yang 

aku perluin waktu itu.” Subjek B (komunikasi pribadi, 21 Februari 2015).   
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Berdasarkan cerita dari komunikasi pribadi tersebut, subjek memilih untuk 

terbuka dan menceritakan perceraian kedua orangtuanya kepada teman dekatnya. 

Dukungan yang didapatkan oleh subjek B dari temannya berupa semangat dan 

bantuan dalam bidang akademiknya. Subjek merasa bahwa dukungan dari temannya 

ini sangatlah berguna dan membantu, sehingga dukungan sosial memiliki pengaruh 

yang positif untuk subjek. 

Subjek C yang ditemui peneliti memiliki pandangan yang berbeda dengan 

subjek A dan subjek B. Hasil dari wawancara dengan subjek C (komunikasi pribadi, 

22 Februari 2015),  subjek memilih untuk menjaga hal yang bersifat pribadi ini di 

dalam dirinya sendiri, karena merasa malu dan tidak percaya diri. Subjek memilih 

untuk menjauh dari sosialisasi agar tidak ada teman-temannya yang curiga dan 

banyak bertanya mengenai keluarganya. Terkadang subjek merasa bahwa teman-

temannya juga tidak ada yang memiliki perhatian khusus dan bertanya padanya 

mengenai masalah yang dirasakannya. Bagi subjek, apabila ada teman yang bisa 

menarik dan membuatnya merasa nyaman, dia ingin sesekali berbagi ceritanya. 

Berdasarkan hasil wawancara pribadi yang didapatkan oleh peneliti, pada 

subjek A dan subjek B, mereka mengijinkan teman-temannya untuk mengetahui hal-

hal yang sedang dialami dan dirasakannya. Pada kedua subjek ini, berdasarkan aspek 

dukungan sosial menurut Cohen dan Mc Kay (dalam Sarafino, 1994), mereka 

mendapatkan dukungan sosial berupa dukungan emosional dan dukungan jasa berupa 

waktu untuk menemani kedua subjek dan memberikan saran untuk mereka. Berbeda 

dengan subjek C, dilihat melalui aspek Cohen dan Mc Kay (dalam Sarafino, 1994), 
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subjek belum mendapatkan aspek dukungan sosial dari teman sebayanya yang diduga 

karena sifat tertutupnya tersebut sehingga teman sebayanya tidak dapat memahami 

permasalahan yang sedang terjadi dan dirasakan oleh subjek.  

 Ditinjau melalui hasil wawancara dengan ketiga subjek peneliti, subjek A dan 

subjek B ini diduga memiliki kecenderungan kepribadian ekstroversi, dimana 

menurut Eysenck & Wilson (1975) kepribadian ini menyukai hal-hal yang 

bersangkutan dengan sosialisasi pada lingkungannya. Kepribadian ini tidaklah sulit 

untuk membuka diri kepada lingkungannya. Kecenderungan tipe kepribadian 

ekstroversi ini memiliki ciri-ciri kepribadian yang lebih mengarah keluar 

dibandingkan kedalam dirinya sendiri, spontan, mudah beradaptasi dengan 

lingkungan baru, dan suka mengambil resiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Berbeda dengan subjek C, subjek diduga memiliki kecenderungan tipe 

kepribadian introversi (Eysenck & Wilson, 1975), dimana kepribadian ini cenderung 

mengarah ke dalam dirinya sendiri, memiliki kepribadian yang ragu-ragu, tidak 

mudah untuk beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang baru, memiliki rasa 

kewaspadaan yang tinggi, dan lebih nyaman apabila sendirian dibandingkan bersama 

dengan individu lain di lingkungan sosial. 

Kecenderungan kepribadian ekstroversi dan introversi ini dapat dilihat dari 

beberapa ciri-ciri yang membedakannya (Eysenck & Wilson, 1975). Ciri-ciri tersebut 

seperti hubungan dengan sosialnya, cara mengekspresikan dirinya, cara mengambil 

keputusan, dan cara mengendalikan diri. Apabila remaja memiliki tipe kepribadian 

yang cenderung ekstroversi, maka dia akan lebih cepat beradaptasi dan terbuka 
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dengan lingkungannya dan memudahkan bagi lingkungannya untuk lebih memahami 

dirinya. Bagi remaja yang memiliki kecenderungan introversi, dia akan lebih susah 

untuk terbuka dengan lingkungannya dan lebih suka menyimpannya sendiri. Dengan 

dia menyimpan permasalahannya sendiri, maka kecil kemungkinan lingkungannya 

dapat memahami dirinya.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan dugaan bahwa 

individu dengan ciri-ciri ekstroversi, apabila memiliki kesulitan akan cenderung 

terbuka dengan temannya, sehingga hubungan sosialnya semakin luas. Luasnya 

hubungan sosial seseorang, diduga dapat mempermudah seseorang mendapatkan 

dukungan sosial karena lebih banyak teman yang mengetahui permasalahan yang 

dialami dan dapat membantu dalam kesulitan. Sebaliknya, individu dengan 

kepribadian introversi, apabila memiliki kesulitan akan cenderung menyimpan 

menjadi rahasia pribadi sehingga hubungan sosialnya semakin sempit. Hubungan 

sosial yang semakin sempit diduga membuat seseorang mendapatkan dukungan sosial 

dari teman yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena tidak banyak teman yang 

mengetahui permasalahannya, sehingga merasa kesusahan dalam memberikan 

dukungan sosial.  

Hal ini didukung oleh Sarafino (1994) yang menyatakan bahwa besar kecilnya 

dukungan sosial bukan dilihat dari segi penyedia dukungannya saja, tetapi juga 

penerima dukungan sosial. Penerima dukungan sosial yang dapat bersosialisasi 

dengan lingkungannya, akan mendapatkan dukungan sosial yang lebih besar. Oleh 

sebab itu, diduga bahwa kecenderungan tipe kepribadian seseorang memiliki 
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hubungan dengan besar kecilnya faktor dukungan sosial dari teman sebaya yang 

mereka dapatkan.  

Sebelumnya, telah ada penelitian mengenai efek kepribadian terhadap 

hubungan sosial yang diteliti oleh Asendorpf & Wilpers (1998). Penelitian terdahulu 

dan penelitian ini memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari kedua penelitian ini untuk 

melihat apakah kecenderungan kepribadian memiliki hubungan dalam kehidupan 

sosial individu. 

Selain memiliki tujuan yang sama, penelitian terdahulu dan penelitian ini 

memiliki beberapa perbedaan. Penelitian terdahulu menggunakan alat pengumpul 

data berupa diary dan kuesioner, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 

kuesioner saja. Subjek pada penelitian terdahulu adalah semua mahasiswa sebuah 

Universitas tanpa adanya karakteristik khusus. Subjek pada penelitian ini, memiliki 

karakteristik khusus yaitu remaja akhir berusia 18-21 tahun yang mengalami 

perceraian orangtua.  

Hasil penelitian Asendorpf dan Wilpers (1998) menunjukkan bahwa 

kecenderungan kepribadian memiliki pengaruh terhadap hubungan sosial. Peneliti 

tetap memutuskan untuk melakukan penelitian ini, karena peneliti ingin melihat 

apakah penelitian milik Asendorpf dan Wilpers (1998) masih berlaku dan bisa 

digunakan untuk remaja korban perceraian orangtua.  

 Oleh sebab itu, peneliti merasa penelitian ini penting untuk diteliti karena 

remaja akhir yang mengalami perceraian orangtua dapat mengalami dampak negatif  

pada psikisnya. Dampak tersebut dapat berupa kemarahan, kecemasan, dan 
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ketidakpercayaan diri di lingkungan sosialnya. Menurut Hetherington & Kelly 

(2002), efek negatif secara psikis ini akan berkurang dalam waktu dua tahun setelah 

perceraian. Pada kenyataannya, ternyata tidak semua remaja yang mengalami 

perceraian orangtua dapat menghilangkan efek negatif tersebut. Apabila efek tersebut 

terus berlanjut, ditakutkan memberikan dampak yang buruk untuk masa depan 

remaja, sehingga efek negatif ini harus dikurangi bahkan dihilangkan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara kecenderungan kepribadian ekstroversi dan 

dukungan sosial dari teman pada remaja akhir yang mengalami perceraian orangtua? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui hubungan antara kecenderungan kepribadian ekstroversi 

dan dukungan sosial dari teman pada remaja akhir yang mengalami perceraian 

orangtua. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis :  

Memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu psikologi, khususnya 

pada bidang psikologi perkembangan dan psikologi kepribadian yang berkaitan 

dengan kecenderungan kepribadian ekstroversi yang dapat mempengaruhi dukungan 

sosial dari teman pada remaja akhir yang mengalami perceraian orangtua. 

 

Manfaat praktis : 

1. Bagi remaja yang mengalami perceraian orangtua untuk mengetahui 

hubungan antara kecenderungan kepribadian ekstroversi dan dukungan 

sosial dari teman. 

2. Bagi orangtua, sekolah, keluarga, teman, dan lingkungan remaja untuk 

mengetahui pentingnya dukungan sosial ditinjau dari kecenderungan 

kepribadian ekstroversi pada remaja dengan perceraian orangtua, sehingga 

dapat dipantau relasi  dan reaksi remaja dengan sosialnya. 

 

 


