
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 7 Tasikmalaya  

1. Sejarah berdiri 

SMA Negri 7 Tasikmalaya adalah satu lembaga pendidikan 

formal yang tergolong relatif muda di usianya di Kota Tasikmalaya, yaitu 

berdiri pada tahun 1995. Namun meskipun demikian sudah banyak 

memberikan andil dalam bidang pendidikan khususnya di Kecamatan 

Kawalu Kota Tasikmalaya. 

Adapun sejarah perkembangan SMAN 7 Tasikmalaya diawali 

pada bulan Januari 1995. Pada tahun tersebut SMAN 2 berkerjasama 

dengan DEPDIKBUD Tasikmalaya untuk membuka kelas jauh di 

Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu. 

Akhirnya pada tahun pembelajaran 1995-1996, berdirilah kelas 

jauh SMAN 2 Tasikmalaya yang berlokasi di gedung SMP PGRI Kawalu 

Jln. Perintis Kemerdekaan Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya. 

Pada saat itu sekolah ini dipimpin oleh Drs. Iik Suwanda Putra dan Drs. 

Djaja D Askandy sebagai pelaksana harian. 

Sebagai kelas jauh dari SMAN 2 Tasikmalaya, pembagian kelas 

disekolah ini merupakan kelanjutan dari kelas di SMAN 2 yang telah 

ada, hanya terdiri dari 4 kelas. Adapun guru pengajarnya adalah guru-

guru SMAN 2 ditambah guru-guru tetap yang khusus mengajar di SMAN 



2 kelas jauh yang jumlahnya 9 orang, yaitu Drs. Abdul Hanan, MPd, Drs. 

Aos G Arifin, Toha Awaludin SPd, Utang Sudiana, SH, Enung Triati, 

SPd, Yeyen Dedeh R, SPd, Dra. Wati, Drs. Kusmayadi. 

Pada tanggal 29 April 1998 keluar SK Dinas Provinsi Jawa Barat 

yang isinya menetapkan SMAN 2 Tasikmalaya kelas jauh di Kawalu 

menjadi SMAN 1 Kawalu, yang berarti secara organisasi menjadi 

terpisah dari SMAN 2 Tasikmalaya, dengan kepala sekolah yang 

pertamanya adalah Hj. Mimin Aminah. 

Pada tahun 2001 SMAN 1 Kawalu diubah menjadi SMAN 7 Kota 

Tasikmalaya, dan kepemimpinannya diganti oleh Drs. Syarif Hidayat, 

kemudian Drs. Syarif Hidayat diganti oleh Drs. Ade Suryatman, MPd. 

Terus Drs. Tatang Rusdani, Dra. Teti Tresnawati. M. MPd, dan sekarang 

Dra. Edi Suherdi SPd hingga sekarang. 

2. Letak Geografis 

Jl. Air Tanjung No. 25 Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi 

Jawa Barat. Kode pos 46182. 

  



3. Struktur Organisasi dan Personalia 

STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 7 TASIKMALAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKOLAH 

H. EDI SUHERDI, S.Pd 

KOMITE SEKOLAH 

Ketua : H. Mamat Rahmat, SH 

Sekretaris : Ii Faturahman, S.Pd 

Bendahara : Iji Sumantri 

TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH 

Kasubag TU : Hj. Enung Siti Badriah, S.Pd.i 

Pengelola Gaji : Elan Carlan, S.Sos 

Pengelola Barang Milik Negara : Asep Komaruzzaman  

Pengelola Peserta Didik : Dede Yanto  

Pengelola Surat : Ende Nurjaman 

Pengelola Kepegawaian : Syahroni, S.Pd.i  

Caraka 

  

  

  

: Lili Rusli 

  Asep Saepudin 

  Apud Mahpudin 

  Riki Rahayu Muharam 

Satpam  : Dedi Kuswandani 

Wakasek Ur. Kesiswaan 

H. Utang Sudiana, SH, M.Pd 

Wakasek Ur. Kurikulum 

Asep Budi Setiawan, S.Si 

Wakasek Ur. Sarana/Humas 

Ii Faturahman, S.Pd 

Pembina Ekskul 

Pramuka : Drs. Kuswandi 

PMR : Sri Destianti, S.Pd 

Sepakbola : Drs. R. Tarkenda 

Paskibra : Dewi Nurhayati, S.Pd 

Seni dan Teater : Dra. Nining Prawati 

Bola Volly : H. Edi Sudirman, S.Pd 

Bola Basket :  

PASIS/IREMA : H. Apat, S.Pd.i 

Jurnalistik : Roro Rosita, S.Pd 

English Club : Dra. Atet Sri Suhesti 

KIR : Supyan Saori, S.ST 

Tae Kwon Do & Silat : Drs. Ani Sasmoyo P 

Badminton : Dra. Hj. Sri Nurhayati 

Pecinta Alam/PA : Drs. Dadang Kurnia 

Kepala Lab/Koordinator 

Kep. Perpustakaan : Drs. Ende Sudarwan 

Kep. Lab Komputer : Supyan Saori, S.ST 

Kep. Lab IPA : Dra. Hj. Lisda Novita 

Koord. Lab Fisika : H. Hendar Sukanda, S.Pd 

Koord. Lab Kimia : Kurniawan, S.Pd 

Koord. Lab Biologi : Drs. Kuswandi 

Koordinator BP/BK : Dra. Hj. Nurhayati 

Siswa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wali Kelas 

Kelas X MIPA 1 : Enung Triyati, S.Pd 

Kelas X MIPA 2 : Ismaya, S.Pd 

Kelas X MIPA 3 : Dra. Atet Sri Suhesti 

Kelas X MIPA 4 : Sri Destianti, S.Pd 

Kelas X MIPA 5 : Lina Luciana SM., S.Pd 

Kelas X IPS 1 : N. Teti Suryati, S.Pd 

Kelas X IPS 2 : Noneng Nurhaidah, MM 

Kelas X IPS 3 : Hj. Reni Suryani, S.Pd 

Kelas X IPS 4 : Yuli Resnawati, S.Pd 

Kelas XI MIPA 1 : Hj. Ipah Haripah, S.Pd 

Kelas XI MIPA 2 : Dewi Nurhayati, S.Pd 

Kelas XI MIPA 3 : Siti Rahayu H, S.Pd 

Kelas XI MIPA 4 : Hj. Enok Ema N. M.Pd 

Kelas XI MIPA 5 : Roro Rosita, S.Pd 

Kelas XI IPS 1 : Drs. Ani Sasmoyo P. 

Kelas XI IPS 2 : Dra. Hj. Sri Nurhayati 

Kelas XI IPS 3 : Dra. Nining Prawati 

Kelas XI IPS 4 : Dra. Sri Andriani 

Kelas XII MIPA 1 : Hj. Ida Nurdiana, S.Pd 

Kelas XII MIPA 2 : Drs. Ende Sudarwan 

Kelas XII MIPA 3 : Heri Hermawan, S.Pd 

Kelas XII MIPA 4 : Drs. H. Aang Dohiri, M.Ag 

Kelas XII MIPA 5 : Yuyus Yuswara, S.Pd 

Kelas XII IPS 1 : Asep Mahya, S.Pd 

Kelas XII IPS 2 : Dra. Hj. Wati Rahmawati 

Kelas XII IPS 3 : Hj. Yeyen Dedeh R, S.Pd 

Kelas XII IPS 4 : Nurhajati, M.Pd 



4. Visi dan Misi 

Sekolah Menengah keAtas 7 Tasikmalaya memiliki visi dabn 

misi yaitu mampu menghasilkan lulusan yang sukses dan trampil 

dalam bidang edukatif serta bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 

Dan Sekolah Menengah keAtas 7 Tasikmalaya menargetkan hal 

tersebut agar terlaksana paa tahun 2018 dan tahun selanjutnya akan ada 

visi lebih lanjut. 

Adapun misi dari Sekolah Menengah keAtas 7 Tasikmalaya 

pertama memperoleh keimanan dan ketaqwaan siswa terhadap Tuhan 

yang Maha Esa. Kedua mengembangkan potensi yang ada pada siswa 

dan siswi secara optimal sehingga memiliki daya saing yang tinggi 

untuk meraih kesuksesan pada masa yang akan datang. Ketiga 

membina kedisiplinan siswa dan siswi guna meningkatkan kepribadian 

yang berbudi pekerti yang luhur. Kemudian yang keempat 

membudayakan lingkungan  bersih nyaman dan aman guna menunjang 

wawasan wisata mandala. Misi selanjutnya meningkatkan jalinan 

kemitraan pihak sekolah dengan stakeholders dan memacu 

profesionalisme personel guna menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

 

 

 

 



B. Gambaran Perceraian Orang Tua Informan 

1. Perceraian Orang tua  Informan #1 

Pertengkaran antara suami istri umumnya biasa terjadi di 

semua pasangan yang telah menikah. Adanya pertengkaran tersebut 

tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Seperti misalnya sifat yang 

berlainan antar satu dengan lainnya sehingga bisa menghasilkan 

prinsip serta cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. 

Seberapa harmonisnya keluarga dan pasangan pasti tetap ada suatu 

perselisihan walaupun kecil atau bahkan bisa besar sampai 

menyebabkan perceraian.  

 Sepertihalnya dalam penelitian ini, Orang Tua pada informan 

#1 yang menikah pada tahun 1998. Awal mereka bertemu adalah 

ketika si perempuan memiliki kekasih yang tidak di restui oleh kedua 

orang tuanya. Kekasihnya tersebut dianggap memiliki perilaku yang 

tidak baik seperti mogok sekolah, mabuk-mabukan dan lain 

sebagainya, hal tersebutlah yang membuat keluarga besar tidak 

menyetujui pernikahan ibu dari informan #1 dengan kekasihnya. 

Setelah ia mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, kakak dari ibu 

informan #1 memperkenalkan seorang laki-laki untuk menjadi 

suaminya, dan akhirnya ia pun menikah dengan laki-laki yang 

dikenalkan kakaknya tersebut yaitu yang menjadi bapak dari informan 

#1. Keluarga dari ibu informan #1 tidak memaksa atau berniat 



menjodohkan dengan siapa pun, mereka hanya merekomendasikan 

agar pilihannya tersebut tidak keliru.
1
 

Setiap perjalanan hidup tidak selamanya akan berjalan dengan 

mulus, hal tersebut terjadi kepada orang tua dari informan #1 yang 

memilih untuk bercerai karena menurutnya sudah tidak ada lagi jalan 

keluar. Pada usia 13 tahun pernikahan, ayah dari informan #1 menjadi 

korban guna-guna salah satu perempuan. Guna-guna tersebut ia kirim 

agar ayahnya tersebut bisa menikahinya. Setalah ibu dari informan #1 

melihat gejala-gejala yang dikiranya tidak pantas dalam segi perilaku 

suaminya sehari-hari, ia pun mencari tahu apa yang sedang terjadi pada 

suaminya tersebut. Suaminya terlihat aneh, sering menyebut nama 

pengasuh informan #1 sewaktu kecil dan selalu minta menikah 

dengannya. Karena ibu dari informan #1 sudah tidak bisa menahan 

kesabarannya, lalu ia pun menceraikan suaminya. Setelah itu menurut 

keterangan orang pintar sekitar rumahnya, ayah dari informan #1 

mengalami korban guna-guna oleh pengasuh informan #1 waktu 

kecil.
2
 

Sihir atau guna-guna merupakan perbuatan yang dibenci oleh 

Allah, hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 102 

يَه بِِه ِمْه      قُىَن بِِه بَيَْه اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ۚ َوَما هُْم بَِضارِّ فَيَتََعلَُّمىَن ِمىْهَُما َما يُفَرِّ

هُْم َوََّل يَْىفَُعهُْم  ِ ۚ َويَتََعلَُّمىَن َما يَُضرُّ ۚۚ أََحٍد إَِّلَّ بِئِْذِن َّللاَّ  

                                                             
1
 Hasil wawancara dengan informan #1, hari  kamis, 10 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB 

2
 Hasil wawancara dengan ibu #1, hari jum’at, 11 Agustus 2017, pukul 12.00 WIB 

......... 



“Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan 

sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan 

isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan 

sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 

mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan 

tidak memberi manfaat.”
3
..... 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan sihir merupakan 

perbuatan yang menimbulkan mudharat tanpa memberi manfaat bagi 

pelakunya. Selain itu juga pelaku sihir merupakan perbuatan 

kesyirikan kepada Allah, dengan menggangtungkan harapan kepada 

syaitan untuk hidupnya yang lebih bahagia. 

Pada akhirnya saat informan #1 berusia 12 tahun, ia memilih 

tinggal bersama ibu karena ia juga merasa kecewa dengan ayahnya 

tersebut. Pola asuh dari informan #1 dalam sehari-hari, ia mendapatkan 

biaya pendidikan hanya dari ibunya saja. Ibu dari informan #1 

merupakan seorang pedagang yang memiliki warung dirumahnya, ia 

harus membiayai 4 orang anak seorang diri. Ibu Siti Nurhayati yang 

merupakan guru BK informan #1 merasa iba dengan beban yang 

dipikul oleh informan #1. Maka dari itu, beliau mencoba membatu 

dalam segi ekonomi dengan mengajak informan #1 berjualan sarung 

tangan produksinya untuk menambah penghasilan keluarga. 

Kondisi dari informan #1 paska perceraian kedua orang tuanya 

baik-baik saja tidak ada hal yang negatif dalam perilaku informan #1, 

hanya saja ia beberapa kali bolos sekolah sampai wali kelasnya 

                                                             
3
 Q.S. Al-Baqarah/2:102 



melakukan home visit ke rumah informan #1 karena sering tidak 

masuk sekolah. Home visit merupakan kunjungan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah ke rumah siswa untuk meninjau penyebab siswa sering 

tidak masuk sekolah.  Setelah pihak sekolah memastikan keadaan 

informan #1 dengan mendatangi rumahnya, ternayat selama ini ia 

sakit.
4
 Seperti yang dikatakan Ibunya, informan #1 memiliki penyakit 

lambung, jika ia sedang memiliki masalah, ia tidak ingin makan 

apapun, keadaan fisiknya sekarang juga terlihat mudah lelah.
5
  

Menurut Ibu Siti Nurhayati selaku BK informan #1, Sakitnya 

tersebut adalah faktor dari orang tuanya yang bercerai. 

 

“....#1 itu memang anaknya baik, namun faktor dari perceraian 

orang tuanya tersebut berpengaruh terhadap fisiknya. dia sering 

tiba-tiba pingsan dan  jarang masuk sekolah....”
6
 

 

Jadi jelas, bahwa anak yang orang tuanya bercerai mempunyai 

problem emosionalnya sendiri. Ia merupakan korban dari dua orang 

tua yang mempunyai problem dan kesulitan yang mereka kira hanya 

dapat dipecahkan melalui percaraian, jalan hidupnya telah direnggut.
7
 

2. Perceraian orang tua #2 

Orang tua dari #2 menikah pada tahun 1998 berawal dari 

keduanya yang saling tidak mengenal satu sama lain tersebut datang 

                                                             
4
 Hasil wawancara dengan bapak Ani selaku wali kelas Tiara, hari jum’at, 11 Agustus 2017, 

pukul 09.00 WIB 
5
 Hasil wawancara dengan ibu #1, hari Jum’at 11 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB 

6
 Hasil wawancara dengan ibu Siti Nurhayati selaku guru BK #1, hari jum’at, 11 Agustus 

2017, pukul 11.00 WIB 
7
 Alex, “Komunikasi orang Tua dan Anak”, Angkasa, Bandung, 1991, hal 17 



kesebuah pernikahan yang merupakan teman dari masing-masing 

daerah. Pandangan pertama kedua orang tua informan #2, ketika sang 

ibu sedang berada di warung yang tida jauh dari gedung pernikahannya 

tersebut. Dengan hanya melihatnya saja, ayah dari informan #2 sudah 

menyukai dan mencoba mencari informasi tentang perempuan tersebut  

sampai pada akhirnya Ayah dari informan  #2 pun menikahi 

perempuan yang merupakan ibu dari informan #2 sekarang. 

Namun sayangnya, pernikahan yang di idam-idamkan kedua 

orang tuanya tersebut harus mengalami pahit yang berakhir dengan 

perceraian pada usia pernikahan ke 14. Menurut keterangan ayah 

informan #2, Istrinya tersebut telah dipengaruhi oleh ibunya yang 

mempersoalkan ekonomi atau penghasilan dari suaminya. Mertua ayah 

dari informanb#2 memiliki pengalman yang sama, dimana seorang 

istri lebih besar pendapatannya dibanding suami. Mertuanya tersebut 

tidak ingin hal itu terjadi kepada anak perempuannya. Ayah dari 

informan #2 bekerja sebagai penjahit, sedangkan istrinya tersebut 

bekerja sebagai karyawan disalah satu perusahaan lokal di kota Banjar 

yang mana tempat istrinya bekerja memiliki jarak yang cukup jauh dari 

rumah. Ia memilih untuk tinggal di Banjar dengan keluarganya, 

ketimbang dengan suami dan anaknya di rumah. Ayah dari informan 

#2 seringkali menyuruh istrinya untuk pulang dan memperhatikan 

anaknya dirumah, namun istrinya bersikeras untuk bercerai dengan 

ayah informan #2. Istrinya tersebut juga tidak jarang mendapat kritikan 



dari keluarga besar ayah dari informan #2, karena pada saat itu anaklah 

yang menjadi korban yang diterlantarkan ibunya.
8
 

Seperti yang telah dirasakan oleh informan #2 pada saat ia 

berumur 13 pasca orang tuanya bercerai, ia ingin sekali berhenti 

melanjutkan sekolah. Namun berkat salah satu saudaranya, informan 

#2 pun di beri nasehat bahwa sebagai anak tidak boleh ikut lemah 

dalam segi mental, ia juga harus kuat dan selalu berfikir positif. 

Inforan #2  tidak jarang ingin bertemu dengan ibunya secara diam-

diam, namun sang ayah selalu melarangnya dan jika ayah 

mengetahuinya, ayahnya tersebut akan memarahi informan #2.
9
 

Kondisi informan #2 paska perceraian, ia sempat merasa stres 

dan tidak ingin masuk sekolah dengan beralasan sakit. Selain itu, 

berkat pengaruh bergaul dengan teman-temannya kini cara berpakaian 

informan #2 pun berubah menjadi terbuka. Tidak jarang, ketika 

informan #2 melihat teman-temannya yang sangat dekat dengan kedua 

orang tuanya, ia merasa iri dan bersedih hati. Namun hal itulah yang 

membuatnya kuat dan perlahan berniat untuk berubah dan bisa 

membahagiakan kedua orang tuanya.
10

 

Ibu Siti selaku guru BK #2 juga sering didatangi oleh #2 ke 

ruang konseling untuk mencurakan hati #2. Berikut ujar ibu Siti ; 

  “......ia sering merasa kecewa dengan ayahnya, karena 

menikah lagi. kemudian ibu dari informan #2  tidak mau diajak ke 
                                                             

8
 Hasil wawancara dengan bapak #2, hari Sabtu, 12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB 

9
 Hasil wawancara dengan informan #2, hari kamiS, 10 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB 

10
 Hasil wawancara dengan informan #2, hari kamiS, 10 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB 



rumahnya untuk tinggal bareng sebelum cerai. Jadi seorang ibu 

bukannya ngusrusin anak, malah ngurusin sendiri. Informan #2 pernah 

berontak, stres tidak mau sekolah, karena ayahnya nikah lagi, tapi 

malah cerai lagi, informan juga #2 tidak memiliki catatan buruk di 

sekolah. ia sering kali curhat dengan guru BK terkait kekesalannya 

terhadap kedua orang tuanya, #2 jadi sedikit nakal akan tetapi pada 

akhirnya #2 bisa di kendalikan. guru BK selalu berpesan kepada #2, 

jika teringat terkait orang tua, #2 segera sholat, mengaji dan doakan 

yang terbaik untuk kedua orangtua #2.....” 
11

 

 

Setelah bercerai dengan ibu kandung informan #2, ayahnya 

tersebut sempat menikah lagi dengan teman dekatnya. Namun 

hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Menurut keterangan dari 

informan #2 , setelah bercerai dengan ibunya 3 tahun lalu, ayah 

mempunyai teman dekat. Teman dekatnya tersebut memperlakukan 

informan #2 layaknya sebagai anaknya sendiri, bahkan tidak jarang 

juga ia menginap di rumah informan #2. Namun tidak lama setelah 

menikah, ibu tiri tirinya tersebut  tiba-tiba pergi dari rumah dan 

mencerikan ayah dadri informan #2 tanpa alasan apapun. Kini 

informan #2 kembali ditinggalkan sang ibu, dan hanya tinggal berdua 

bersama ayahnya. 
12

 

3. Perceraian Orang tua #3 

Informan yang selanjutnya adalah informan #3, ia merupakan 

anak satu-satunya yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Mereka 

menikah pada tahun 1999 di Tasikmalaya. Ketika ia berumur 3 bulan, 
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 Hasil wawancara dengan ibu Siti selaku Guru BK #2, hari kamis, 10 Agustus 2017, pukul 

14.30 WIB 
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 Hasil wawancara dengan informan #2, 10 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB 



kedua orangtuanya memiliki konflik antara suami dan istri yang 

berakhir dengan perceraian. Ayah dari informan #3 memiliki kebiasaan 

buruk, yaitu sering keluar rumah dan menginap di rumah temannya.  

Alasan tersebut ternyata rumah temannya berdekatan dengan rumah 

perempuan yang selama ini ayah dari #3 sukai. Istrinya sering 

memngingatkan ayahnya agar tidak keluyuran dan tidur di rumah. 

Namun suaminya tersebut malah mengajak ibu istrinya untuk di madu. 

Pada akhirnya ibu dari informan #3 pun menceraikan suaminya 

lantaran tidak terima apabila di madu olehnya.
13

 

Pada saat orang tua bercerai,  ketika itu informan #3 menginjak 

usia 3 bulan. Karena ibunya tersebut sibuk dengan pekerjaannya 

sebagai karyawan di salah satu perusahaan lokal di Banjar,  akhirnya 

informan #3 diasuh oleh bibi dan pamannya sampai ia berumur 1,5 

tahun. Setelah itu, ia diasuh oleh nenek dari ayahnya, informan #3 juga 

mendapatkan biaya pendidikan dari neneknya tersebut hingga 

sekarang.  

Menurut Dra. Tita Sobari, memang ada kecenderungan bahwa 

pihak nenek merasa terpanggil untuk ikut campur merawat dan 

membesarkan cucu-cucunya menurut pola dan pengalmannya.dan 

tingkat keikutcampuran itu bermacam-macam dari yang sekedarnya 

                                                             
13

 Hasil wawancara dengan ibu #3, hari sabtu, 12 Agustus 2017, pukul 14.30 WIB 



sampai menjadi penentu segala sesuatu yang berhubungan dengan sang 

cucu. 
14

 

Pola asuh orang tua kepada informan #3, ia merasa lebih dekat 

dengan ibu karena bisa lebih terbuka dan merasa nyaman apabila 

mencurahkan perasaan atau curhat padanya. Berbeda dengan ayahnya, 

infoman #3 mengaku bahwa ayahnya seperti tidak mengenali anaknya.   

“...rumahku dan rumah ayah kan deket, karna ayah bikin rumah 

lagi sama istri barunya. Kalo papasan dijalan, ayah Cuma liatin doang, 

gak senyum apalagi nyapa. Ayah kayak gak kenal sama aku...”
15

 

 

Dalam penelitian Hetherington, menemukan bahwa 

berkurangnya kontak ayah dengan anaknya akan membawa pengaruh 

pada sisi lain. Ia melaporkan, berkurangnya kontak ini menyebabkan 

pihak ibu justru semakin dekat dengan anaknya. Sebagai contoh, pada 

keluarga utuh, sikap ibu terhadap anak-anaknya biasa-biasa saja. 

Namun setelah mengalami kasus perceraian, sikap ibu menjadi 

berubah. Ia menjadi tokoh penting dalam mendidik anak-anaknya 

terutama laki-laki.
16

 

Informan #3 mengaku bahwa ia tidak pernah merasakan kasih 

sayang dari ayahnya sejak ia kecil dan ia juga merasa ayahnya tersebut 

selalu membedakan ia dengan adik tiri dari ayahnya. Hal inilah yang 

membuat informan #3 pernah melarikan diri dari rumah ke Yogyakarta 
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selama satu mingu. Ia juga mengaku, karena hal inilah yang 

membuatnya tidak bisa fokus dalam belajar. 

Ayah seyogianya memiliki kesadaran bahwa ia juga turut 

bertanggung jawab dalam penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan 

serta pendidikan anak-anaknya itu bersama dengan sang ibu.oleh sebab 

itu jangan sampapi terjadi jarak diantara ayah dengan anak-anaknya, 

berapa pun suia anak-anaknya itu. Sejak usia anak itu meningkat dari 

bayi sampai menjadi remaja, maka hendaklah ayah ikut mengambil 

bagiandalam pembinaan watak anak, sekalipun semakin besar anak itu 

semakin banyak pula kesulitan yang dihadapi anak.
17

 

C. Perilaku Keberagamaan Anak Pasca Cerai 

1. Informan #1 

Pasca perceraian kedua orangtua, informan #1, memiliki 

perubahan dalam beberapa hal baik positif maupun negatif. Informan 

#1 tidak memiliki catatan buruk di sekolah, hanya saja beberapa kali 

bolos karena sakit, yang mana disebabkan oleh teringat masalah 

perceraian kedua orang tuanya. Dalam hal keberagamaan jika ditinjau 

dari keajegan informan #1 dalam melaksanakan shalat wajib, ia 

mengaku bahwa shalatnya tersebut masih belum sempurna, shalat yang 

biasanya tidak ia kerjakan adalah shalat subuh. Ia mengaku bahwa 

waktu subuh merupakan waktu dimana ia sulit untuk bangun. Selain 

shalat subuh, ia juga mengaku terkadang ia meninggalkan shalat ketika 
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sedang bepergian dengan teman-temannya. Kemudian pada saat 

berpuasa dibulan Ramadhan, ia mengaku pernah berbohong dengan 

berdiam-diam tidak melakukan ibadah puasa pada waktu ia SMP. Jika 

ditinjau dalam segi akhlaq dan pengetahuannya terkait agama, 

informan #1 cukup faham dengan ilmu-ilmu dasarnya seperti ia tahu 

hukum dari meninggalkan shalat, ia juga selalu berdo’a kepada Allah 

untuk mendoakan kedua orang tua, dan dalam relasi pertemanan, 

informan #1 tidak memilih-milih teman untuk di jadikan temannya. 

Seperti yang ia katakan, yakni : 

“....aku gak pilih-pilih temen, kalo temen dari yang paling baik 

sampe yang nakal itu temenku. Asal gak nyampur aja....”
18

 

 

 Informan #1 merupakan seorang teman yang baik untuk 

teman-temanya, ia selalu menolong dan menjaga baik amanah dari 

temannya. Namun ada beberapa teman yang kurang menyukai 

informan #1. Pasalnya, dikelas informan #1 merupakan sekertaris, 

yang salah satu tugansya ialah mengabsen murid. Teman-temannya 

yang tidak masuk sekolah dan tidak memiliki keterangan, maka ia akan 

mencoretnya. Hal tersebut ia lakukan atas perintah wali kelas. Teman-

temannya yang tidak masuk sekolah tersebut merasa kesal terhadap 

informan #1 karena menurut mereka hal tersebut merupakan perilaku 

pertemanan yang bukan seharusnya. Namun ia menanggapinya dengan 

berfikir positif dan menerima resiko atas jabatannya di kelas.  
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Informan #1 merasa memiliki kepercayaan diri yang cukup 

tinggi karena ia sering kali di pilih maju ke depan kelas oleh gurunya 

untuk mengerjakan tugas atau hanya sekedar menyampaikan informasi 

dari guru.  

Informan #1 juga merasakan berkah dari kejadian perceraian 

kedua orang tuanya tersebut menjadikannya sadar dan tau kewajiban 

seorang muslimah di dalam agama, ia ingin “berhijrah” atau 

memperbaiki diri dengan merubah dalam segi pakaiannya yang selama 

ini ia selalu memakai pakaian terbuka dan ingin menjadi muslimah 

dengan berpakaian  sopan  dan selalu menutup aurat. Informan #1 

mengungkapkan bahwa niatnya “berhijrah” ialah semata-mata ingin 

membahagiakan orang tua, karena menurutnya, membahagiakan orang 

tua itu bukan hanya dari segi materi saja. Sebagaimana yang informan 

#1 katakan yakni : 

“....Sebelum cerai tuh aku masa bodo dalam penampilan, terbilang 

terbuka. Nah pas cerai, aku ngerasa jadi lebih dewasa dan lebih mikir. 

Dirumah kan sama mamah. Aku pengen bahagiain mamah, bukan 

hanya dari segi materi, minimal dari segi penampilan dulu. Nah 

sekarang kan aku lagi mencoba mendalami ajaran-ajaran agama.....” 

 

2. Informan #2 

Berbeda dengan informan #2, pasca kedua orang tuanya 

bercerai, ia  merasakan dampaknya dan lebih banyak negatifnya, 

seperti dalam hal pendidikan, informan #2 sempat ingin mogok 

sekolah dan pernah beberapa kali bolos karena diam-diam bertemu 



dengan ibunya. Saat ini ia tinggal bersama ayahnya dirumah. 

Informan #2 termasuk anak yang pemalu setelah merasakan sedikit 

malu jika di pilih ke depan oleh gurunya, ia juga sering kali merasa 

iri terhadap teman-temannya jika mendengar teman-temannya 

sedang membicarakan terkait orang tua atau keluarga. Informan #2 

sering kali menyendiri dan menangis untuk meluapkan 

kesedihannya seorang diri. Seperti yang informan #2 katakan, 

yakni: 

“....Kadang kalo liat temen-temen yang deket sama orang 

tuanya, aku suka nangis sendirian. Apalagi kalo lagi sakit, aku malah 

sering nangis karena ingin sekali dirawat oleh mamah, aku belum 

pernah merasakan dirawat oleh mamah ketika sakit...”
19

 

 

Jika ditinjau dalam segi keberagamaan, informan #2 mengaku 

belum bisa menutup aurat sesuai ajaran agama islam, ia hanya 

berkerudung saat bersekolah saja karena aturan yang sudah di tetapkan 

oleh SMAN 7 Tasikmalaya, selain itu ia masih memakai pakaian 

dengan bercelana dan berbaju pendek. Dalam keajegannya 

mengerjakan shalat, ia juga mengaku belum bisa menyempurnakan 

shalatnya. Begitupun dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Ia 

masih belum bisa konsisten untuk menjalankannya, namun ia berniat 

utuk merubah perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

Hubungan informan #2 dengan lingkungan masyarakat sekitar, 

baik-baik saja ia terbilang aktif di organisasi Karang Taruna di 

lingkungan sekitar rumahnya. 
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3. Informan #3 

Pasca perceraian #3 mengakui tidak pernah merasakan 

kasih sayang dari ayahnya, jika di tinjau dari perilaku 

keberagamaan #3 sering kali berbohong, seperti dalam hal 

pendidikan. #3 izin untuk berangkat ke sekolah akan tetapi #3 tidak 

kesekolah, #3 pergi ke kost teman atau rumah temannya. #3 

dengan teman-temannya suka kluyuran sampai pagi, bahkan 

meminum minuman keras hampir setiap hari. Seperti yang 

informan #3 katakan : 

“....saya minum minuman keras, kalo obat-obatan terlarang rendi 

dilarang paman. Karena paman dokter, paman kasih tau rendi kalo 

udah kecanduan obat nantinya susah hilang. Motivasi saya gak 

konsumsi obat obatn juga karena paman mau masukin saya akpol. 

Kalo minuman mah dulu sering hampir tiap hari di kosan teman 

waktu kelas 3 setelah UN....” 

Informan #3 mempunyai cita-cita ingin menjadi polisi. Ia di 

dukung penuh oleh keluarganya, terutama pamannya yang 

merupakan dokter. Hal ini juga di dukung dari kondisi ekonomi 

keluarga informan yang terbilang lebih dari cukup.  

Selain informan #3 meminum-minuman keras, perilaku 

negatif yang ia lakukan adalah berbohong. Informan #3 berbohong 

terkait menjaga amanah, dimana pada saat ia kelas 3 SMP, 

informan 3 di beri surat penggalangan dana masjid dari sekolah 

untuk orang tuanya, dan surat tersebut ia berikan kepada kakek dari 

ayahnya. Sang kakek memberinya amanah untuk memberikan dana 



senilai Rp500.000 akan tetapi informan tidak memberikan 

semuanya melainkan hanya di berikan ke masjid Rp50.000 dan Rp 

450.000 ia pakai untuk keperluan pribadi.  

Dalam hal agama informan #3 jarang melaksanakan sholat 

wajib 5 waktu, pada saat puasa bulan Ramadhan, ia juga sering kali 

bolong-bolong meskipun informan #3 sendiri tau hukumnya 

berpuasa dan tidak shalat dan tidak berpuasa.  

 

D. Dimensi Perilaku Keberagamaan 

1. Dimensi Ideologi 

Di dalam ajaran islam, isi dimensi ini menyangkut perilaku 

beragama untuk meyakini adanya Allah, para malaikat, para nabi 

dan rasul, Kitab-kitab Allah, surga dan neraka serta qada dan qadar 

yang tertuang dalam rukun iman. 

Jika dilihat dari ketiga informan, mereka masing-masing 

mempercayai ke enam rukun iman yang ada. Sebagaimana 

informan #1 kepercayaannya terhadap Allah yaitu dengan berdo’a. 

Ia selalu mendo’akan kedua orang tuanya agar selalu dilindungi 

oleh Allah SWT.   

 “kadang aku kalo lagi sedih suka doain mamah sama bapak 

biar sehat selalu. Soalnya aku yakin Allah bakal denger do’aku”
20

 

 

Begitu pun dengan informan #2, ia mengaku bahwa 

mempercayai dan meyakini adanya malaikat Allah. Hal tersebut ia 
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ungkapkan karena jika ia nakal, ia merasa takut amalannya dicatat 

oleh malaikat. Sebagaimana yang informan #2 ungkapkan yakni : 

“....kalo bertemen sih sama siapa aja, dari mulai yang 

paling nakal, sampe yang paling baik ada, asal jangan nyampur aja. 

Soalnya aku gak berani nakal nanti takut di catet malaikat...” 

 

Berbeda dengan informan #3, ketika diwawancarai 

mengenai kepercayaannya terhadap adanya allah, malaikat, kitab, 

Nabi dan Rasul,  ia hanya menjawab “percaya-percaya saja”. Hal 

tersebut seperti yang ia katakan, yakni : 

 

“...saya percaya-percaya aja mbak, kan saya islam...” 

 

 

2. Dimensi Ritualistik 

Dimensi ritualistik ini mencangkup perilaku ketaatan dan 

hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang di anutnya.
21

 Seperti ritual shalat, ketiga 

informan ini mengaku bahwa dalam keajegannya mengerjakan 

shalat wajib belum rutin dikerjakan, masih bolong-bolong. 

Dalam al-qur’an surat An-Nisa ayat 103 dikatakan ; 

 

َ قِيَاًما ََلةَ فَاْذُكُروا َّللاَّ َوقُُعىًدا َوَعلَٰى ُجىُىبُِكْم ۚ فَئَِذا اْطَمأْوَْىتُْم فَأَقِيُمىا  فَئَِذا قََضْيتُُم الصَّ

ََلةَ َكاوَْت َعلَى اْلُمْؤِمىِيَه ِكتَابًا َمْىقُىتًا ََلةَ ۚ إِنَّ الصَّ  الصَّ
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“sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang di tentukan 

waktunya atas orang-orang beriman. (Qur‟an Surat An-Nisa : 103)22 

 

Dari ayat diatas di jelaslah bahwa ibadah shalat itu adalah 

perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. 

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah Syahadat. Islam 

didirikan atas lima sendi (tiang), sehingga barang siapa 

meninggalkan shalat, maka ia mendirikan agama (islam) dan 

barang siapa meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama 

(islam).
23

 

Usia dari ketiga informan tersebut memasuki usia remaja 

yang merupakan usia dimana laki-laki dan perempuan sudah 

memasuki fase Baligh yaitu 13-19 tahun . Pada fase ini, anak telah 

memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban 

tanggungjawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. 

Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukkan 

kedua, dimana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan 

perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukkan pertama, 

yakni alam arwah. Menurut Al-Ghazali sebagai fase „Aqil, dimana 
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tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak,sehingga ia 

mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah.
24

  

Ritual yang selanjutnya adalah puasa di bulan Ramadhan. 

Menurut keterangan dari masing-masing informan, mereka belum 

bisa menjalankan puasa Ramadhan dengan sempurna. Hal tersebut 

karena banyaknya godaan-godaan yang dipengaruhi oleh 

lingkungan, terutama dengan teman-teman yang juga tidak 

melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.  

Berbeda dengan membayar zakat dan ibadah haji. Ketiga 

informan mengaku bahwa ia tidak pernah membayar zakat, 

melainkan ibadah tersebut orang tuanya yang mengurusnya. Dari 

ketiga informan juga mengetahui hukum dan sedikit banyaknya 

pengetahun mengenai ibadah haji, yaitu bagi yang mampu. 

3. Dimensi Intelektual 

Dimensi intelektual meliputi pengetahuan seseorang 

tentang dasar-dasar keyakinan atau tingkat pengetahuan seorang 

muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya. 

 Pengetahuan agama yang dimiliki oleh informan #1 cukup 

baik, karena ia sedang berusaha hijrah atau berusaha merubah 

perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Ia sengaja mengikuti 

konten-konten islami di media sosial instagram karena menurutnya 
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hal tersebut akan lebih efektif untuk menuntunnya ke arah yang 

lebih baik.  

Pengetahuan agama informan #2, ia mengaku bahwa ia 

hafal bacaan-bacaan shalat. Hal tersebut ia ungkapkan ketika 

peneliti menanyakan mengenai keajegan shalatnya. Meskipun ia 

belum mengerjakan shalatnya dengan sempurna, tetapi ia mengaku 

bahwa hafal membaca bacaan shalat. 

Adapun dari ketiga informan, sudah biasa dan bisa 

membaca al-qur’an dikarenakan sebelum pelajaran agama dimulai, 

para murid membisakan diri untuk tadzarus al-qur’an. Mereka juga 

cukup mengetahui hukum-hukum dari ajaran islam sebagai contoh 

ketika peneliti mewawancarai informan #3, ia sebenanya faham 

tentang hukum perilaku buruknya tersebut seperti mabuk-

mabukan, berbohong, dan lain lain. Namun hanya saja ia belum 

bisa mengontrol perilakunya ketika berada dilingkungan teman-

temannya.  

4. Dimensi Eksperiensial 

Pada dimensi eksperiensial ini ketiga informan mengaku 

jika setelah melaksanakan shalat, hati akan menjadi tenang. 

Berbeda dengan perasaan ketiga informan ketika melakukan hal 

yang kurang baik dan bersifat dosa, ketika mereka melakukan 

suatu hal yang mereka sendiri faham akan hukumnya adalah dosa, 

tidak jarang mereka merasa hal tersebut bukanlah yang patut 



mereka sesalkan. Contoh seperti sikap berbohong pada orang tua. 

Ketiga informan ini sama-sama pernah melakukan kebohongan 

dengan berbeda motif, namun hal ini merupakan bentuk protes 

anak dan untuk mencari perhatian lebih dari orang lain terutama 

keluarga. 

  

5. Dimensi Konsekuensial  

Dalam islam dimensi ini disejajarkan dengan akhlak 

meliputi sikap jujur, sikap menerima, berfikir positif, membolos 

sekolah, dan sebagainya. 

Orang tua yang kerap bertengkar, akan menyebabkan rasa 

tidak aman pada anak-anaknya. Suasana rumah yang terus-menerus 

menekan dapat membuat anak cemas dan mengalami depresi.
25

 

Pada ketiga informan ini, mereka sama-sama pernah 

melakukan kebohongan dengan alasan yang sama yaitu karena 

terjadinya perceraian terhadap orang tua mereka. Informan #1 

mengaku pernah melakukan kebohongan dengan berpura-pura 

sakit karena tidak ingin masuk sekolah. Dan juga sebagimana yang 

telah dikatakan oleh guru BK, wali kelas dan orang tua dari 

informan #1 bahwa  ketika sedang memikirkan atau mengingat 

tentang perceraian orang tuanya, ia tidak ingin makan dan selalu 

berakibat sakit secara fisik dan psikis. 
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Selanjutnya adalah bagaimana sikap penerimaan dari ketiga 

informan ini dengan keadaan pasca bercerai. Informan #1 dan 

informan #3 terlihat sudah bisa menerima atas perceraian kedua 

orang tuanya, hal tersebut diungkapkan oleh  Bapak Ani selaku 

Wali kelas informan #1, yaitu ; 

“saya kan ngajar sosiologi, pernah ada materi realitas 

sosial, kemudian saya suruh presentasi, maju, tapi dia enjoy, maju. 

Artinya dia tidak keberatan untuk menceritakan. Bahkan ada yang 

lebih dari #1 dia menceritakan sampe nangis, tapi anaknya sudah 

lulus”
26

 

 

Namun berbeda dengan informan #2 yang masih belum 

menerima atas perceraian kedua orang taunya. Ia sering sekali 

mendatangi ruang BK untuk sekedar melaupakan kekesalan kedua 

orang tuanya,
27

 namun ia lebih kesal terhadap ibuya. Sebagaimana 

yang ia katakan yakni : 

“....Mamah itu plin-plan, masih kayak anak kecil masih harus di 

nasehatin. Mamah jarang pulang ke Tasik dan tidak mempehatikan 

anak,akhirnya bapak ceraikan mamah...”
28

 

 

Pasca perceraian, ketiga informan ini sempat mengalami 

goncangan yang membuatnya berubah dari segi perilaku 

keberagamaan. Jika ditinjau dari Dimensi keberagamaan 

konsekuensial lainnya, mereka selalu berfikir positif, hal tersebut 

sebagaimana yang dialmi oleh salah satu dari ketiganya yaitu 
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ketika informan #1 ingin sekali membahagiakan kedua orang 

tuanya dengan merubah perilaku keberagamaannya dalam menutup 

aurat. 

 

E. Pengaruh korban perceraian 

Perceraian orang tua terhadap perilaku keberagaaan anak, 

menimbulkan dampak positif maupun negatif. 

 

1. Dampak positif 

Dampak positif yang dirasakan ketiga informan pasca 

orang tua bercerai yaitu mereka menjadi lebih optimis dalam 

menghadapi masa depannya, contoh seperti informan #3 yang 

bercita-cita ingin menjadi polisi. Sedangkan informan #1 dan 

informan #2, ingin memperbaiki diri atau berhijrah pada yang 

lebih baik. Selain itu, mereka juga dalam segi mental lebih siap dan 

lebih kuat dibanding dengan anak remaja pada umumnya. Faktor 

yang menyebabkan ketiga informan ingin menjadi lebih baik 

adalah dukungan penuh dari keluarga, guru BK, wali kelas, dan 

terlebih dari dirinya sendiri, mereka ingin bangkit dari penderitaan 

yang dialaminya selama ini. 

 

 

 

 



2. Dampak negatif 

Ada pun dampak negatif dari perceraian orang tua dari 

ketiga informan antara lain, tidak peduli dengan ajaran-ajaran islam 

seperti terkadang mereka meninggalkan shalat, meninggalkan 

ibadah puasa Ramadahan dan lain lain. 

Selain itu juga salah satu dari mereka kabur dari rumah, 

membolos sekolah, keluyuran malam, bahkan mengonsumsi 

minuman-minuman keras. Perceraian membuat informan merasa 

hidup sendiri, merasa iri ketika melihat teman-teman yang lain 

sama-sama meluangkan waktu bersama orang taunya untuk 

berlibur. 

Faktor terjadinya dampak negatif dari ketiga informan yaitu 

untuk mencari perhatian dari orang lain, mencari titik kenyamanan 

untuknya menenangkan diri, dan juga faktor dari kurangnya rasa 

kasih sayang yang mereka dapat dari orang tua yang utuh. 

Perceraian orang tua, tidak hanya berdampak negatif bagi 

anak. Namun pentingnya perhatian dari kedua orang tua menjadi 

salah satu penguat agar anak tidak merasa sendiri dan ia bisa 

melanjutkan kehidupannya sebagaimana anak pada umumnya yang 

memiliki cita-cita di masa depan. 


