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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Angka perceraian yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Berikut adalah data peningkatan jumlah kasus perceraian yang terjadi 

di Indonesia dari tahun 2013-2018. 

Tabel 1. 1 Kasus Perceraian di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019): 

Tahun Jumlah Kasus 

2013 324.247 kasus 

2014 344.237 kasus 

2015 347.256 kasus 

2016 365.654 kasus 

2017 374.516 kasus 

2018 408.202 kasus 

 Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kasus perceraian yang terjadi di 

negara Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Provinsi Jawa Timur, 

jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya, 

diketahui data jumlah kasus perceraian di Jawa Timur pada tahun 2013-2018 ialah 

sebagai berikut.  

Tabel 1. 2 Kasus Perceraian di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2019): 

Tahun Jumlah Kasus 

2013 85.484 kasus 

2014 89.406 kasus 

2015 87.149 kasus 

2016 86.491 kasus 

2017 84.839 kasus 

2018 88.895 kasus 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara data 

yang terjadi di Indonesia dengan Jawa Timur. Pada Provinsi Jawa Timur, kasus 
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perceraian mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014 dan 2017-2018. Berbeda 

dengan data Negara Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2014-2017, kasus perceraian pada Provinsi Jawa Timur menurun setiap 

tahunnya. Tetapi angka tersebut masih tetap berada di atas 80.000. Kedua data ini 

menunjukkan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu enam tahun. Begitu pula, pada 

Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan dan penurunan di kurun waktu 

enam tahun. 

 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan bahwa 

perceraian adalah putusnya hubungan suami istri secara sah yang disebabkan oleh 

salah satu berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan meninggalkan pihak lain 

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Poin selanjutnya menyebutkan penyebab 

perceraian terjadi dapat dikarenakan salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun 

atau lebih setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman, 

penganiayaan yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mengalami cacat 

sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami atau istri, dan antara 

suami dan istri terus menerus mengalami perselisihan diikuti dengan pertengkaran, 

hingga tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga (Peraturan 

Pemerintah, 1975).  

Perceraian bukan saja berdampak pada pasangan suami istri yang 

melakukannya, tetapi perceraian juga memiliki dampak yang serius terhadap 

perubahan besar yang dialami oleh anak-anak. Mereka melihat hilangnya kasih 

sayang yang ada di antara kedua orangtua mereka, mengetahui orangtua melanggar 
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komitmen mereka dalam pernikahan, menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah 

berbeda dan merasakan ketidakhadiran dari salah satu orangtua dalam kehidupan 

sehari-hari (Pickhardt, 2011).  

Remaja yang memiliki pengalaman perceraian orang tua pada masa 

kecilnya mengalami perkembangan yang negatif dan permasalahan di sekolah yang 

lebih banyak dibandingkan remaja lainnya yang tidak memiliki pengalaman 

perceraian pada masa kecilnya (Størksen, Røysamb, Moum, & Tambs, 2005). 

Peristiwa yang dialami oleh remaja di masa kecil mereka berefek negatif pada 

perilaku dan bagaimana menghadapi tahap perkembangan selanjutnya. Hal ini 

dikarenakan, anak-anak yang mengalami peristiwa perceraian orang tua akan lebih 

sering mengalami permasalahan akademis, masalah eksternal dan internal, kurang 

memiliki tanggung jawab sosial, dan kurang kompeten, serta memiliki self-esteem 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki latar peristiwa 

perceraian orang tua di masa lalunya (Amato & Keith, 1991; Cherlin & 

Furstenberg, 1994; Hetherington, 1989 dalam Johnson, Thorngren, & Smith, 2001). 

Peristiwa tersebut juga berakibat pada kondisi emosi yang dimiliki oleh mereka, 

remaja yang orangtuanya bercerai mengalami perasaan sedih, kenangan yang tidak 

bahagia, serta stres yang berkepanjangan karena peristiwa perceraian orangtua 

(Emery & Coiro, 1989; Emery & Forehand, 1994 dalam Buchanan, Maccoby & 

Dornbusch, 1996).  

Amato, 2008 dalam Adofo & Etsey (2016) melihat bahwa setelah 

perceraian, remaja mengalami kemarahan, ketakutan, kesepian, depresi dan rasa 

bersalah. Beberapa dari mereka merasa didorong untuk cepat menjadi dewasa, jika 
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mereka harus bertanggung jawab atas banyak tugas-tugas baru atau mengurus 

saudara kandung mereka. Kondisi emosional negatif ini mendorong remaja untuk 

menjadi pribadi yang tak terkendali dan melakukan kenakalan-kenakalan yaitu 

berkelahi, melawan orangtua, maupun menggunakan obat terlarang. Remaja 

dengan orangtua bercerai beresiko lebih tinggi untuk melakukan kenakalan, 

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, muncul sikap agresif dan antisosial, 

serta mengalami perasaan cemas & perasaan rendah diri (Esmaeili & Yaacob, 

2011). Perhatian dan kasih sayang dari orangtua dan orang-orang di sekitarnya 

menjadi suatu hal yang didambakan oleh anak dan remaja, tidak terkecuali subjek 

(Praptomojati, 2018), sehingga ketidakmampuan orang tua dalam memberikan 

afeksi secara penuh kepada buah hati mereka akang mengarah kepada  perilaku-

perilaku maladaptif dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang 

di sekitarnya .  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nisfiannoor & Yulianti (2005) 

ditemukan bahwa remaja yang berasal dari keluarga bercerai ternyata memiliki sifat 

yang lebih agresif jika dibandingkan dengan remaja yang berasal dari keluarga 

bercerai. Contoh dari akibat perceraian orang tua ialah kasus yang terjadi pada 

tahun 2015 silam, seorang remaja dengan inisial R yang berusia 16 tahun ditemukan 

gantung diri di lemari kamarnya. Kejadian ini terjadi di Jakarta. Menurut 

keterangan tetangga, R dikenal pendiam dan jarang terlihat bermain dengan anak-

anak di lingkungan rumahnya. Guru konseling dia di sekolah juga mengungkapkan 

bahwa dia anak yang tertutup dan tidak pernah mengeluh ketika ada masalah di 

rumah ataupun di sekolah. Ternyata, sejak usia 3 tahun R tinggal bersama nenek 
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dan tantenya. Kedua orang tuanya telah bercerai, sehingga R tidak mendapatkan 

kasih sayang yang dia perlukan dari orang tuanya, hal ini diduga menjadi pemicu R 

untuk melakukan aksi bunuh diri (Rizki, 2015). 

Data-data di atas menunjukkan gambaran negatif dari remaja yang 

memunculkan permasalahan perilaku akibat peristiwa perceraian orang tua. Tidak 

semua remaja yang beranjak ke dewasa memberikan respon yang sama ketika 

menghadapi masalah atau tekanan yang dialaminya (Santrock, 2012). Disisi lain, 

data yang berbeda juga menunjukkan terdapat perbedaan dimana adanya remaja 

yang berhasil melewati  masa-masa sulit itu.  Beberapa dari mereka akan 

menganggap bahwa mereka tidak akan mampu untuk melewatinya dan menyerah, 

namun beberapa remaja lain justru menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu 

tantangan dalam kehidupan dan memberikannya motivasi untuk menghadapi 

masalah tersebut.  Remaja berhasil melewati masa-masa sulit pasca perceraian 

orangtua, dan bangkit dari keterpurukan, bahkan mereka dapat beradaptasi dengan 

perubahan yang telah terjadi (Chen & George, 2005). Mereka disini ialah remaja 

yang juga merasakan tekanan dan situasi negatif, namun kemudian berhasil 

beradaptasi memulihkan kondisi psikologis mereka.  

Kemampuan ini dalam konstruk psikologis dikenal dengan istilah resiliensi. 

Resiliensi dipandang oleh beberapa ahli sebagai kemampuan untuk bangkit dari 

peristiwa yang terpuruk atau peristiwa yang menekan (Chen & George, 2005), 

Resiliensi menurut Wagnild & Young (1993) adalah kemampuan individu yang 

ketika menghadapi sebuah kesulitan yang luar biasa, dia berhasil untuk beradaptasi 

dan mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan mereka & menghindari efek 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

6 
 

 

SKRIPSI                           PENGARUH SELF-COMPASSION…              M FADHIL R 

stres yang berpotensial untuk menganggu. Rutter (1987 dalam Young & Wagnild, 

1993) mendefinisikan resiliensi sebagai faktor penyangga yang melindungi 

individu dari gangguan psikotik, dan mendefinisikan individu yang resilien adalah 

individu yang memiliki self-esteem, kepercayaan pada kemajuan diri diri sendiri, 

repertoar kemampuan problem solving, & hubungan interpersonal yang 

memuaskan.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa resiliensi memungkinkan 

individu mencapai pemulihan dari gangguan PTSD (Davidson et al., 2005 dalam 

dalam Scoglio, et al., 2018), serta penurunan kemungkinan munculnya dan tingkat 

keparahan dari gejala PTSD (Nemeroff et al., 2006 dalam dalam Scoglio, et al., 

2018). Individu yang resilien merespon peristiwa traumatis atau pemicu stres 

dengan berbagai mekanisme koping yang memungkinkan untuk menjaga 

keseimbangan dari waktu ke waktu; apabila ada gangguan yang muncul sesaat, 

tidak akan ada penyimpangan yang berefek secara signifikan dalam fungsi 

(Bonanno, 2005 dalam Scoglio, et al., 2018). 

Pada penelitian yang dilakukannya Luthar, Chiccchetti, & Becker (2000) ia 

menemukan bahwa remaja yang memiliki tingkat stress yang tinggi lebih rentan 

untuk mengalami peningkatan depresi, kecemasan (anxiety), serta kritik diri bila 

dibandingkan denga anak yang memiliki tingkat stress yang rendah. Resiliensi yang 

dimiliki oleh remaja meliputi kualitas dari kemampuan remaja dalam merespon, 

fleksibilitas adaptasi, sikap empati & kepedulian, keterampilan berkomunikasi, rasa 

humor, dan perilaku prososial lainnya. Remaja yang resilien akan mampu untuk 
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memelihara dan membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain, seperti 

persahabatan dengan teman sebaya (Werner & Smith, 1982).  

Grotberg (1995) menyatakan bahwa kualitas resiliensi antar individu 

tidaklah sama, hal ini dipengaruhi oleh tingkat usia, taraf perkembangan, intensitas 

seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, serta seberapa besar 

dukungan dalam pembentukan resiliensi tersebut. Grotberg (1995), menyatakan 

bahwa dalam menumbuhkan resiliensi terdapat tiga faktor yang menjadi pondasi 

yaitu I Have, I Am, & I Can. Dalam menumbuhkan resiliensi dari remaja, terdapat 

interaksi antara ketiga faktor satu sama lain yang dikemukakan oleh Grotberg, yang 

juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dan dukungan sosial yang ada disekitar 

individu. 

 Resilien atau tidaknya individu menurut Perkins & Caldwell (2005 dalam 

Hendriani, 2018) dipengaruhi oleh waktu dan situasi pada lingkungan remaja 

tersebut. Walsh (2006 dalam Hendriani, 2018) menjelaskan bahwa individu yang 

mengalami tekanan yang cukup berat di masa lalu akan mungkin mengalami stres 

yang sama di tahapan perkembangan selanjutnya, tetapi krisis ini juga bisa menjadi 

titik balik untuk individu tersebut menjadi resilien. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewanti & Suprapti 

(2014) pada tiga remaja putri yang berasal dari keluarga bercerai, ditemukan bahwa 

ketiga subjek tersebut dapat resilien meskipun dihadapkan dengan perceraian orang 

tau. Kemampuan yang ditunjukkan oleh remaja tersebut antara lain adalah impulse 

control¸ empathy, self-efficacy, dan optimism yang merupakan kemampuan untuk 

membentuk resiliensi (Reivich & Shatte, 2002). Kemampuan-kemampuan yang 
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ditunjukkan oleh ketiga subjek ini memiliki spesifik deskripsi yang berbeda antar 

subjek. Kemampuan resiliensi yang dimiliki oleh ketiga subjek ini membantu 

mereka dalam mengartikan peristiwa sulit (perceraian orang tua) secara positif, 

membantu mereka untuk mengubah peristiwa sulit menjadi pendorong mereka 

untuk berkembang dalam segi kemampuan dan kemandirian (Dewanti & Suprapti, 

2014).  

Sampai pada uraian ini ditegaskan kembali bahwa resiliensi bagi remaja 

yang memiliki orang tua yang telah bercerai itu adalah satu aspek psikologis yang 

penting untuk dapat menghindarkan remaja dari persoalan-persoalan perilaku 

negatif. Pertanyaannya disini adalah apa yang mempengaruhi remaja dengan orang 

tua yang telah bercerai ini untuk bisa memiliki resiliensi. Berdasarkan telaah 

literatur yang dilakukan oleh peneliti, Bonanno (2005 dalam Scoglio, et al., 2018) 

menyebutkan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi, di 

antaranya adalah sikap positif terhadap diri (misalnya, harga diri, dan self-

compassion) dan strategi self-efficacy juga muncul sebagai tema utama dalam 

memahami konsep resiliensi (misalnya, Hall et al., 2009; Tummala-Narra, 

Kallivayalil, Singer, & Andreini, 2012 dalam Scoglio, et al., 2018).  

Peneliti juga menemukan bahwa self-compassion memiliki posisi dan 

keuntungan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan self-esteem dan self-

efficacy. Self-compassion memiliki keuntungan secara psikologis yang sama 

dengan self-esteem tetapi self-compassion tidak memiliki efek negatif seperti ego-

defensif atau narsistik (Neff & McGehee, 2010). Neff (2003a, 2003b) 

mengembangkan 4 argumen terhadap self-esteem. Pertama, Karakter self-esteem 
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itu change-resistant atau tahan akan perubahan sehinga sulit untuk 

meningkatkannya. Kedua, perhatian yang berlebih pada self-esteem akan berujung 

narsistik, self-absorption, ketidakpedulian terhadap orang lain, persepsi diri yang 

menyimpang dan egosentris. Ketiga, keinginan untuk meningkatkan self-esteem 

disisi lain akan berujung untuk mencari keburukan dari orang lain sehingga diri 

akan terlihat secara lebih positive lebih baik dan contrast. Keempat, berdasarkan 

penelitian yang menunjukkan hubungan positive antara self-esteem yang tinggi dan 

xenophobia: self-esteem yang meningkat dapat menyebabkan agresi dan kekerasan 

terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman. Dalam bullying, misalnya, 

agresor bertindak seperti itu agar merasa baik (Neff, 2009 dalam de Souza & Hutz, 

2016). 

Membahas mengenai pengaruhnya terhadap self-efficacy, Maddux (2002) 

mencatat bahwa keberhasilan dalam suatu situasi dimana orang tersebut memegang 

kontrol, dan mecapai keberhasil tersebut atas upaya sendiri, akan meningkatkan 

rasa self-efficacy yang dimiliki oleh mereka. Di sisi lain, persepsi kegagalan dalam 

keadaan ini akan mengurangi self-efficacy. Dalam situasi seperti itu, self-

compassion yang diterapkan oleh individu akan membentuk sebuah pemahaman 

bahwa kegagalan mereka sendiri sebagai sesuatu yang juga hadir dalam kehidupan 

orang lain, dan akan dapat memberikan kebaikan pada diri mereka sendiri ketika 

berhadapan dengan perasaan dan pikiran mereka secara seimbang. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sikap self-compassion yang dilakukan pada diri sendiri dapat 

membawa pada peningkatan atau pengurangan self-efficacy (de Souza & Hutz, 
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2016). Hal inilah yang membuat peneliti memilih variabel self-compassion 

dibandingkan variabel self-efficacy serta self-esteem lainnya. 

Sementara itu, menegaskan pernyataan Bonanno dan Scoglio yang 

menyebut tentang self-compassion, penelitian yang dilakukan Aztri & Milla (2013) 

pada mantan pecandu narkoba, hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang berhasil 

pulih dari ketergantungannya ialah mereka yang memiliki perasaan berharga karena 

dukungan sosial dan mereka yang mampu memaknai kehidupan dan kesulitan yang 

dijalani sebagai sesuatu yang dihadapi secara positif. Begitu pula pada penelitian 

yang dilakukan oleh Sofiachudairi & Setyawan (2018) yang meneliti mahasiswa 

yang sedang mengerjakan skripsi ditemukan terdapat hubungan yang positif antara  

Self compassion dengan resiliensi pada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas 

skripsi. Berdasarkan rujukan tersebut, tampak bahwa self-compassion memiliki 

peran terhadap pencapaian resiliensi. Hasil yang sama juga ditemukan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sofiachudairi & Setyawan (2018) dan Aztri & Milla 

(2013) dimana penelitian ini ialah mengenai pengaruh self-compassion terhadap 

resiliensi ini dilakukan pada konteks yang berbeda, yaitu pada mantan pecandu 

narkoba (Aztri & Milla, 2013) dan pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang 

mengerjakan skripsi (Sofiachudairi & Setyawan, 2018), sedangkan pada penelitian 

ini yang akan diteliti ialah pada remaja dengan orang tua yang telah bercerai. 

Self-compassion sendiri ialah kemampuan untuk memberikan pemahaman 

dan kebaikan kepada diri sendiri ketika mengalami kegagalan ataupun membuat 

kesalahan, tidak menghakimi diri sendiri dengan keras maupun mengkritik diri 

sendiri dengan berlebihan atas ketidaksempurnaan, kelemahan, dan kegagalan yang 
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dialami diri sendiri (Neff, 2003). Bila individu memiliki kemampuan self-

compassion, individu akan lebih memahami kemanusiaan yang dimiliki oleh 

dirinya sehingga dapat mengurangi rasa takut akan penolakan sosial yang dilakukan 

oleh lingkungan. Ketika remaja yang memiliki orang tua yang telah bercerai dapat 

menghadapi kenyataan bahwa kondisi keluarganya tidak harmonis tanpa melebih-

lebihkan keadaan maka remaja tersebut akan lebih mudah untuk bertahan dalam 

menghadapi segala kekurangan dan masalah yang akan datang (Neff, 2003) 

Pengalaman trauma dapat mengubah keyakinan dan asumsi inti yang 

dimiliki banyak orang tentang diri mereka sendiri, masa depan, keselamatan 

(pribadi dan umum), dan kebaikan orang lain (Foa, Ehlers, Clark, Tolin, & Orsillo, 

1999 dalam Scoglio, et al., 2018). Trauma dapat mengakibatkan perasaan malu dan 

menyalahkan diri sendiri, yang mungkin termasuk evaluasi negatif dari diri yang 

internal, global, statis, dan dapat terlihat tidak dapat dikontrol bagi orang yang 

mengalami trauma (Anolli & Pascucci, 2005 dalam Scoglio, et al., 2018). Dalam 

banyak hal, self-compassion adalah antitesis dari kepercayaan negatif yang 

menyimpang tentang diri ini (Scoglio, et al., 2018).  

Self-compassion sendiri telah dikaitkan dengan berbagai hasil dan keadaan 

yang positif bagi individu, termasuk resiliensi dan well-being (Meredith & Mark, 

2011; Neff et al., 2005 dalam Scoglio, et al., 2018). Self-compassion memiliki 

kaitan negatif dengan keadaan maladaptif dan gejala kejiwaan individu, termasuk 

kecemasan, depresi, self-criticism, penghindaran, dan gejala PTSD (Neff et al., 

2005; Thompson & Waltz, 2008 dalam Scoglio, et al., 2018), karena self-

compassion tidak didasarkan pada evaluasi "kinerja" diri dan orang lain (Neff et al., 
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2005 dalam Scoglio, et al., 2018), itu dapat meringankan perasaan malu dan sikap 

menyalahkan diri yang tak terkontrol dan membantu mengubahnya menjadi self-

kindness dan pemahaman diri sendiri (Meredith & Mark, 2011 dalam Scoglio, et 

al., 2018).  

 Berdasarkan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti menyadari bagaiman berpengaruhnya kejadian perceraian orangtua 

terhadap perkembangan remaja. Perceraian orangtua adalah pengalaman negatif 

yang dapat mempengaruhi bagaimana remaja menghayai kehidupannya selama ini, 

seperti perubahan-perubahan dan merenggangnya hubungan dengan orang tua. 

Selain itu, remaja yang orangtuanya bercerai seringkali melaporkan emosi-emosi 

negatif seperti perasaan sedih, kenangan yang tidak bahagia, serta stres yang 

berkepanjangan.  

 Kemampuan remaja dalam beradaptasi dan melewati permasalahan yang 

telah dialami diperlukan bagi mereka untuk terhindar dari perilaku-perilaku 

maladaptif, dan juga bagaimana mereka mencegahnya. Peneliti menemukan bahwa 

dilakukannya penelitian mengenai pengaruh self-compassion terhadap resiliensi 

remaja terhitung terbatas, terutama mengenai remaja yang mengalami pengalaman 

traumatik berupa perceraian orang tua. Hal ini memancing peneliti untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai pengaruh antar dua variabel ini pada konteks perceraian 

orang tuayang dialami oleh remaja. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Remaja adalah fase transisi dalam kehidupan manusia dari masa kanak-

kanak menuju dewasa, dimulai pada usia 10 hingga 12 tahun yang berakhir pada 
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usia 18 hingga 22 tahun (Santrock, 2012). Dalam menghadapi sebuah 

permasalahan, tidak semua remaja memberikan respon yang sama (Santrock, 

2012). Beberapa remaja akan menganggap hal itu sebuah tantangan dan berusaha 

untuk menghadapi dan melewati permasalahan tersebut, tetapi juga ada remaja yang 

menyerah dan gagal dalam menghadapinya. 

 Peristiwa perceraian yang dialami oleh remaja berhubungan dengan 

bagaimana meningkatnya level psychological distress di antara anak-anak dewasa 

muda, bahkan setelah mereka meninggalkan rumah orang tua mereka (tidak tinggal 

bersama) (Amato & Booth, 1997 dalam Amato & Afifi, 2006). Stress yang 

berkaitan dengan konflik interpersonal yang dialami oleh remaja, berpengaruh 

dalam meningkatkan resiko masalah perilaku pada remaja (Patterson, DeBaryshe, 

& Ramsey, 1989; Coyne & Downey, 1991 dalam Elgar, Arlett, & Groves, 2003). 

Praptomojati (2018) menemumkan bahwa ketidakmampuan orang tua untuk 

memberikan afeksi secara penuh kepada anak akan mengarahkan  mereka 

melakukan perilaku-perilaku maladaptif dengan tujuan untuk mendapatkan 

perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Nisfiannoor & Yulianti (2005) ditemukan bahwa remaja yang berasal dari 

keluarga bercerai memiliki sifat yang lebih agresif jika dibandingkan dengan 

remaja yang berasal dari keluarga bercerai. 

 Ketika dihadapkan oleh sebuah masalah, remaja diharapkan untuk 

memunculkan perilaku yang positif. Maksudnya, ketika memiliki sebuah masalah, 

remaja tersebut tidak semakin terpuruk melainkan mengalami pembaharuan dari 

aspek psikososial dan masalah tersebut akan teratasi (Roth, Brooks-Gunn, Murray, 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

14 
 

 

SKRIPSI                           PENGARUH SELF-COMPASSION…              M FADHIL R 

& Foster, 1998, dalam Lerner, Almerigi, Theokas, & Lerner, 2005). Dampak positif 

perilaku remaja terlihat dari remaja tersebut, bagaimana dia dapat melewati 

pengalaman yang dia alami, menjadi resilien ketika menghadapi sebuah tantangan, 

dan memiliki inisiatif untuk melakukan sebuah perubahan (Floyd & McKenna, 

2003, dalam Lerner, Almerigi, Theokas, & Lerner, 2005). , Resiliensi sendiri 

menurut Wagnild & Young (1993) adalah individu yang ketika menghadapi sebuah 

kesulitan yang luar biasa, individu tersebut berhasil untuk beradaptasi dan 

mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan mereka & menghindari efek stres 

yang berpotensial untuk menganggu, dapat dikatakan bahwa remaja yang dapat 

menghadapi peristiwa traumatik (perceraian orang tua) adalah remaja yang resilien. 

Walsh (2006) yang menyatakan bahwa resiliensi lebih dari sekedar 

kemampuan untuk bertahan (survive), karena individu mempunyai keinginan untuk 

bisa sembuh dari luka menyakitkan, mengendalikan kehidupannya & melanjutkan 

hidupnya dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa membesarkan masalah yang 

terjadi. Apabila remaja memiliki kemampuan untuk melihat segala kesulitan adalah 

hal yang wajar dialami semua orang, maka remaja cenderung akan menyadari 

dirinya sebagai manusia seutuhnya yang sangat terbatas & jauh dari kesempurnaan 

(Neff, 2003). 

 Peristiwa perceraian yang dialami oleh remaja merupakan pengalaman 

traumatis yang memiliki dampak buruk pada diri individu. Pengalaman trauma 

dapat mengubah keyakinan dan asumsi yang dimiliki banyak orang tentang diri 

mereka sendiri, masa depan, keselamatan (pribadi dan umum), dan kebaikan orang 

lain (Foa, Ehlers, Clark, Tolin, & Orsillo, 1999 dalam Scoglio, et al., 2018). Trauma 
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interpersonal yang dialami sering mengakibatkan perasaan malu dan menyalahkan 

diri sendiri, yang mungkin termasuk evaluasi negatif dari diri yang bersifat internal, 

global, statis, dan bisa tak terkendali bagi mereka yang selamat dari trauma (Anolli 

& Pascucci, 2005 dalam Scoglio, et al., 2018). Rasa malu yang muncul akibat 

pengalaman traumatis dapat memiliki efek yang mendalam pada identitas pribadi 

seseorang. Diri dapat dilihat sebagai hal yang cacat, secara inheren buruk, tidak 

berdaya, pantas menerima penganiayaan, dan sesuatu yang harus disembunyikan 

dari orang lain (Dutra, Callahan, Forman, Mendelsohn, & Herman, 2008; Herman, 

2012 dalam Scoglio, et al., 2018).  

Untuk mengatasi akibat dari trauma interpersonal, para survivor beralih ke 

strategi maladaptif (menghindar, agresi, disosiasi) yang dapat menyebabkan 

perilaku penyalahgunaan zat, masalah interpersonal, dan konsekuensi kesehatan 

mental lainnya. Mereka yang menginternalisasi rasa malu mungkin percaya bahwa 

mereka tidak dapat diterima, tidak dapat dicintai, atau di luar norma, nilai-nilai, dan 

perilaku sanksi budaya mereka. Korban trauma interpersonal juga dapat memiliki 

pikiran menjadi korban atau penganiayaan lebih lanjut, yang dapat berkontribusi 

untuk rasa keterasingan jangka panjang dari orang lain (Briere, 2012 dalam Scoglio, 

et al., 2018). Rasa malu yang memalukan dan menyalahkan diri sendiri telah 

dikaitkan dengan keparahan gejala PTSD (Leskela, Dieperink, & Thuras, 2002 

dalam Scoglio, et al., 2018), dan sikap negatif terhadap diri telah dikaitkan dengan 

banyak masalah psikologis, termasuk upaya bunuh diri (Dutra et al., 2008 dalam 

Scoglio, et al., 2018) 
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Pengalaman trauma dapat mengubah keyakinan dan asumsi inti yang 

dimiliki oleh banyak orang tentang diri mereka sendiri, masa depan, keselamatan 

(pribadi dan umum), dan kebaikan orang lain (Foa, Ehlers, Clark, Tolin, & Orsillo, 

1999 dalam Scoglio, et al., 2018). Trauma sering mengakibatkan perasaan malu dan 

menyalahkan diri sendiri, yang mungkin termasuk evaluasi negatif dari diri yang 

internal, global, statis, dan dapat tampak tidak dapat dikendalikan oleh penyintas 

trauma (Anolli & Pascucci, 2005 dalam Scoglio, et al., 2018). Dalam banyak hal, 

self-compassion adalah antitesis dari kepercayaan negatif yang menyimpang 

tentang diri ini (Scoglio, et al., 2018) 

Neff (2003) mendefinisikan Self-compassion terdiri dari tiga komponen 

utama: kebaikan diri, kemanusiaan, dan perhatian. Elemen-elemen ini bergabung 

dan saling berinteraksi untuk menciptakan kerangka pikiran yang self-compassion 

ketika menghadapi kesalahan pribadi, kekurangan yang dirasakan, atau berbagai 

pengalaman kesulitan hidup. Self-compassion dapat membantu individu untuk 

melindungi diri dari stres yang negatif. Neff dalam Smith (2015) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa hal penting dari self-compassion adalah 

kemauan individu untuk memperbaiki diri dari kekurangan yang dimiliki oleh 

individu. Ketika individu memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, akan 

memotivasi individu tersebut bangkit dari situasi terpuruk dan situasi traumatis 

(Chen & George, 2005).  

Self-compassion dapat memberikan motivasi untuk memperbaiki diri 

dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi, 

karena individu tidak akan menghakimi diri sendiri kegagalamn yang dialami. 
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Ramadhani dan Nurdibyanandaru (2014) yang mengungkapkan bahwa self-

compassion dapat membantu seseorang untuk tidak mencemaskan kekurangan 

yang ada pada dirinya sendiri, karena remaja yang memiliki self-compassion dapat 

memerlakukan seseorang dan dirinya secara baik dan memahami ketidak 

sempurnaan manusia. Neff dan Pommier (2013 dalam Pepping, Davis, O'Donovan, 

& Pal, 2015) menemukan bahwa individu yang memiliki self-compassion tinggi 

mengalami perhatian empatik yang lebih besar, altruisme, dan kasih sayang untuk 

kemanusiaan. Selanjutnya, individu yang memiliki self-compassion tinggi 

melaporkan kepuasan hubungan romantis yang lebih besar (Neff & Beretvas, 2013 

dalam Pepping, Davis, O'Donovan, & Pal, 2015). Singkatnya, self-compassion 

terkait dengan berbagai hasil psikososial positif namun sangat sedikit yang 

diketahui tentang asal-usulnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Smith (2015) pada subjek 

lansia didapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi self compassion pada individu, 

maka semakin tinggi pula resiliensi individu tersebut. Kemudian, penelitian yang 

dilakukan oleh Febrinabilah & Listiyandini (2016)  pada mantan pecandu narkoba 

dewasa awal, menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara self 

compassion dengan resiliensi individu, artinya ketika seorang mantan pecandu 

narkoba semakin mampu memiliki rasa keterhubungan dengan orang lain, mampu 

meregulasi emosi, dan memiliki penghayatan positif mengenai dirinya sendiri, ia 

menjadi lebih resilien sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan sebagai 

seorang mantan pecandu narkoba.  
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Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang diteliti oleh peneliti 

adalah bagaimana pengaruh self-compassion terhadap resiliensi pada remaja yang 

mengalami perceraian orangtua. Pandangan positif remaja tersebut tentang diri 

akan mendukung pencapaian remaja tersebut dalam resiliensi, sedangkan 

kebalikannya akan menghambat proses tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah   

Bagaimana pengaruh self compassion terhadap resiliensi pada remaja yang 

mengalami perceraian orang tua? 

1.4. Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh self 

compassion terhadap resiliensi pada remaja yang berasal dari keluarga dengan 

orang tua yang bercerai. 

1.5. Manfaat Penelitian   

1.5.1. Manfaat Teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan akan menambahkan atau mengembangkan wawasan 

mengenai penelitian yang membahas psikologi positif dibidang self 

compassion, terutama kaitannya terhadap resiliensi remaja dari keluarga 

bercerai. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu membuka peluang lain untuk dilakukan 

penelitian lanjutan mengenai resiliensi pada remaja dari keluarga yang bercerai 

3. Penelitian ini diharapkan mampu membuka peluang lain untuk dilakukan 

penelitian lanjutan mengenai self compassion pada remaja dari keluarga yang 

bercerai. 
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1.5.2. Manfaat Praktis  

1. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana 

self-compassion mempengaruhi remaja dalam mencapai resiliensi, pada hal ini 

yang dimaksud adalah remaja yang mengalami kejadian perceraian orang tua. 

2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pandangan lebih lanjut 

terhadap masyarakat mengenai self-compassion & resiliensi yang dialami 

remaja, sehingga dapat membantu remaja yang mengalami kejadian atau 

berasal dari keluarga yang mengalami perceraian orangtua atau yang berada 

pada kondisi yang beresiko. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi para konselor 

dan psikolog dalam membentuk sebuah intervensi atau rancangan program 

konseling untuk membantu para remaja yang mengalami perceraian orang tua. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaiaman 

seorang remaja yang memiliki orang tua yang bercerai bagaimana merespon 

dan bersikap menghadapi peristiwa ini. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan orang tua yang 

bercerai dalam memberikan pemahaman serta pengertian kepada anak 

mengenai kondisi yang dihadapi untuk menghindari permasalahan yang akan 

dihadapi mereka ketika remaja. 

 


