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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perilaku Keagamaan   

Anak Di Desa Damarjati Kalinyamatan Jepara. 

Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh sesuatu yang dapat 

menimbulkan akibat, baik akibat dinilai sebagai positif maupun negatif.
106

 

Perceraian memberikan dampak yang luar biasa bagi anak, karena dengan 

terputusnya sebuah ikatan keluarga tentunya sudah tidak bisa menjalankan lagi 

kewajibannya dalam urusan menjaga, mendidik dan memberikan contoh yang 

baik bagi anak. Hal demikian sangat berpengaruh terhadap karakter dan 

kepribadian seorang anak dalam menjalankan proses kehidupan sehari-harinya. 

Adapun beberapa perubahan akhlaq tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Akhlaq anak yang menyimpang 

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden ibu Sz 

mengenai dampak perceraian yang terjadi di Desa Damarjati terhadap anak 

memberikan dampak negatif yang kurang baik, yaitu nakal, anak tidak 

menurut perintah orang tua. Seperti yang Ibu Sz paparkan terhadap peneliti 

mengenai perubahan yang terjadi terhadap putranya yaitu:  

“Vt sekarang banyak berubah mbak, seperti malas untuk berangkat 

sekolah, sering membantah dan kadang bertengkar dengan teman 

sekelasnya”
107

.  
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Hal ini sesuai dengan pendapatnya Kahar Masykur mengenai faktor 

yang menjadi penyebab seseorang menjadi bertingkah laku yang menyimpang, 

hal ini bisa diketahui dengan beberapa faktor-faktor sebagai berikut: 

a) Keluarga tidak harmonis, keharmonisan dalam rumah tangga bagi 

kehidupan anak sangatlah penting, karena dengan pembinaan dari 

keluarganya seseorang akan merasa tenang, terayomi dan bahagia. 

b) Kurangnya bimbingan, bimbingan moral bagi anak adalah hal yang sangat 

penting untuk dilakukan, karena dengan pembimbingan tersebut akan 

merasa terarah. 

c) Kurangnya pembinaan akhlak, pembinaan akhlak merupakan hal utama 

yang harus diterapkan orang tua terhadap anaknya dalam proses 

kehidupannya, sehingga dia mempunyai jiwa yang bersih, tidak 

berperilaku menyimpang dari tatanan Islam
108

.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setelah terjadinya proses perceraian yang dilakukan oleh 

responden ibu Sz, hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi 

putranya. Perilaku yang tidak sesuai biasanya mulai terlihat dan sangat 

menonjol, seperti yang terjadi di dalam kelaurga ibu Sz ini, dulu anak tersebut 

berperilaku baik sekarang sudah berani memberontak terhadap ibunya, sering 

tidak berangkat mengaji dan sekolah. Hal tersebut menjadi permasalahan baru 

terhadap ibu Sz dalam menangani perubahan perilaku menyimpang yang 

terjadi didalam lingkungan keluarganya.  
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Beberapa perubahan karakter yang terjadi terhadap anak dari 

responden ibu Sz dikarenakan oleh keluarga yang dirasakan tidak lagi 

harmonis, kurangnya pembinaan akhlak dan kurangnya waktu orang tua untuk 

memberikan contoh akhlak yang baik.  

Hal demikian juga dirasakan oleh responden ibu Ns. Perubahan 

dengan seiring bertambahnya usia anak, karakter dan sikapnya juga 

mengalami perubahan sedikit dari sebelumnya, seperti jarang sholat bila tidak 

disuruh oleh ibunya, sopan santun yang berkurang dan sudah berani 

membantah. Seperti penjelasan Ibu Ns kepada peneliti mengenai perubahan 

yang terjadi terhadap putranya yaitu:  

“anak saya sekarang mengalami perubahan mbak, menjadi perangai 

yang kurang baik, kadang juga berani memukul saya ketika meminta 

uang tidak saya kasih”
109

.  

 

2. Kesadaran beribadah kurang 

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden Ta, setalah 

terjadinya proses perceraian didalam keluarga Ta, proses perceraian ini 

memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku anaknya, 

seperti malas untuk pergi mengaji, kadang juga tidak melakukan ibadah 

sholat, kurangnya motivasi dari orang tua. Seperti yang dikatakan Ta kepada 

peneliti:  

“Dia sekarang menjadi malas pergi mengaji mbak, sholat juga 

kadang ketika saya perintah saja,kadang juga tidak shalat ketika saya 

sedang kerja
110

”  
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Hal ini sesuai dengan pendapatnya Marihot Hariandja yaitu problem 

kesadaran beragama dipengaruhi berbagai faktor. Faktor yang diduga dapat 

mempengaruhi kesadaran beragama seseorang bersifat internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti 

kepribadian, dan motivasi. Motivasi menjadi aspek penting dalam 

menentukan perilaku. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor yang 

mengarahkan perilaku dalam bentuk usaha keras atau lemah. Motivasi 

merupakan aspek yang digunakan untuk menerangkan faktor yang ada dalam 

diri individu, dapat membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan 

tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar diri individu seperti lingkungan sosial (keluarga, masyarakat, 

pendidikan, dll). Faktor bersifat eksternal dapat diwujudkan dengan cara 

memberikan dukungan kepada individu dalam kelompok tertentu
111

. 

Kesadaran beribadah merujuk pada aspek rohaniah setiap individu 

yang berkaitan dengan  keimanan terhadap Allah SWT, sehingga dengan 

bentuk kesadaran ini akan senantiasa menjadikan ibadah sebagai kewajiban 

untuk dilakukannya sehari- hari. Kedudukan manusia dalam beribadah adalah 

untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan dengan penuh ketundukan 

kepada Allah, hal ini sebagai bentuk pengabdian dan rasa berterima kasih 

kepada Allah SWT
112

.  
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setelah terjadinya proses perceraian yang dilakukan 

oleh responden ke 3 ini memberikan pernyataan bahwa Ta selama setelah 

terjadinya proses perceraian merasa kurang memberikan rasa perhatiannya 

kepada anaknya karena seharian bekerja dari pagi hingga sore menjelang 

malam. Ta harus mempertaruhkan waktu siangnya demi bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan biaya pendidikan anaknya. 

Sehingga dalam hal ini Ta jarang memperhatikan anaknya, terutama dalam 

memperhatikan mengaji di musholla dan sholat setiap harinya.  

Kurangnya perhatian orang tua dalam memberikan rasa kasih sayang 

terhadap keluarga, terlebih kepada anak yang menjadi korban perceraian. 

Dengan bentuk meluangkan waktu tersebut dapat membentuk kesadaran 

tersendiri terhadap anak, terlebih kesadaran terhadap proses beribadah sehari-

hari. 

Bentuk kesadaran seperti ini sangat penting ditanamkan oleh orang tua 

terhadap anak, lebih-lebih terhadap anak yang akibat perceraian, karena 

adanya perceraian memberikan dampak bagi anak kurang menghiraukan 

waktu beribadah karena kurangnya pembinaan dari orang tua.  

3. Minat belajar agama menurun  

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden ke 4 dan ke 5 

mengenai dampak perceraian yang terjadi di Desa Damarjati terhadap anak 

memberikan dampak negatif yang kurang baik, yaitu minat belajar agama yang 

mengalami penurunan yaitu ibu Ew dan ibu Nk.  
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Berikut ini adalah  pernyataan dari responden yaitu  ibu Ew  mengenai 

perubahan yang dialami oleh anaknya setelah terjadi proses perceraian yang 

terjadi didalam keluargnya.  

“Da sekarang malas belajar mbk, sehingga nilai mata pelajarannya 

menjadi jelek mbak, karena tidak mau belajar dan sering tidak 

berangkat sekolah, kadang juga sifat manjanya berlebihan jika 

dituruti dia akan marah-marah sendiri”
113

.  

  

 Selanjutnya pernyataan dari responden ibu Nk yaitu:  

“Perubahan yang alami anak saya sekarang ya malas belajar mbak, 

dulunya lumayan rajin, tapi sekarang semenjak perceraian dia malas 

untuk belajar
114

” 

 

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Maryanti Rosmiani bahwa perceraian 

didalam lingkungan keluarga dapat memberikan dampak terhadap anak dalam 

proses minat belajar, dengan kurangnya perhatian orang tua mengenai 

pendidikan anak seperti kurangnya minat belajar agama menjadikan anak 

kurang mengerti tentang ilmu keagamaan
115

, seperti anak malas pergi mengaji 

ke mushollah, kurang menghormati terhadap orang tua, acuh tidak acuh 

terhadap belajar agama dan melakukan hal-hal yang dilarang agama. 

Kurangnya minat belajar bagi anak disebabkan kurangnya perhatian 

orang tua dan waktu luang yang ada karena kondisi orang tua yang terlalu 

sibuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari- hari sehingga kurang 

memberikan pengarahan tentang ilmu keagamaan terhadap anaknya. Orang tua 

hanya mengandalkan pendidikan agama di lingkungan mushollah ketika proses 
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mengaji, sehingga menjadikan hasil berlajar tentang pendidikan agama kurang 

maksimal karena kurangnya jam pembelajaran didalam kelas
116

. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setelah terjadinya proses perceraian yang dilakukan oleh  

responden ke 4 dan ke 5 semenjak terjadinya proses perceraian keluarga ini, 

perceraian memberikan dampak yang begitu memprihatinkan, yaitu ibu Ew dan 

ibu Nk, mereka memperhatikan hasil prestasi belajar anaknya yang mengalami 

penurunan, hal ini dikarenakan kurangnya semangat dalam proses belajar, 

kadang juga anaknya tidak berangkat sekolah dengan sesukanya sendiri. 

Bentuk penurunan hasil belajar ini meraka buktikan dengan hasil ulangan 

harian, Mid semester serta ulangan umum di sekolah dan hasil tersebut tidak 

sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh gurunya masing- masing mata 

pelajaran di dalam kelas. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan semua responden yang terdapat 

di Desa Damarjati mengenai dampak dari kasus perceraian memberikan dampak 

yang besar bagi anak-anaknya, terutama perilaku yang menyimpang, perubahan 

karakter, minat belajar agama menurun dan berkurangnya kesadaran dalam 

beribadah.  

B. Analisis Upaya Menangani Permasalahan Atau Pergeseran Perilaku 

Keagamaan Anak Di Desa Damarjati Kalinyamatan Jepara. 

Upaya adalah salah satu usaha atau syarat untuk mencapaikan sesuatu 

maksud tertentu, usaha, akal, ikhtiar boleh juga dikatakan suatu kegiatan dengan 
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mengarah tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud 

tujuan
117

. 

Proses yang dilakukan oleh keluarga dalam membina putra-putrinya 

setelah terjadinya proses perceraian antara suami istri di Desa Damarjati 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut.  

1. Rutinitas membaca Al-qur’an  

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden ibu Sz 

mengenai upaya menangani permasalahan atau pergeseran perilaku keagamaan 

anak perceraian yang terjadi di Desa Damarjati terhadap anak adalah dengan 

mengajak mengaji atau membaca al-Qur an ke mushollah. Seperti penjelasan 

Ibu Sz dalam menuntun anaknya menuju perubahan. 

“Dalam menangani perubahan anak saya, sekarang saya mulai 

mengajaknya pergi ke mushollah mbak untuk mengaji al-Qu’an, 

saya tunggu dan pantau apakah dia mengaji ke pak ustadz atau 

tidak
118

”.  

 

Begitupun hal serupa yang dialami oleh bapak Ta, yaitu terjadinya 

pergesaran perilaku terhadap anaknya. Berikut penjelasan  bapak Ta dalam 

menuntun anaknya menuju perubahan kepada peneliti.  

“Anak saya selalu saya ajak ke mushollah untuk mengaji mbak, 

supaya tidak terjadi pergaulan yang kurang tepat dengan teman-

teman lainnya, seiring terjadi perceraian ini anak saya ajak untuk 

pergi berjamaah di musholla untuk mengaji al-Qur’an dan saya 

tunggu di serambi depan”
119

.  
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Hal ini sesuai dengan pendapatnya Dwi Sunar Prasetyo mengenai 

upaya ini, membaca merupakan serangkaian kegiatan pikiran yang dilakukan 

dengan penuh penglihatan untuk memahami suatu informasi  melalui indra 

penglihatan alam bentuk simbol- simbol rumit sehingga mepunyai arti dan 

makna
120

.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setelah terjadinya proses perceraian yang dilakukan oleh 

responden ibu Sz, upaya yang dilakukannya dengan rutinitas mengajak mengaji 

ke musholla setiap malam jum’at untuk membaca yasinan dan setiap malam 

senin yang dilakukan oleh responden pertama ibu Sz ini memberikan 

perubahan  terhadap anaknya. Hal ini beliau lakukan dengan harapan anaknya 

dapat mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Begitupun juga yang 

dilakukan oleh responden yang ke 3, bapak Ta. Beliau bersikap keras terhadap 

anaknya supaya ada perubahan – perubahan didalam hidupnya. Beliau sangat 

menaruh harapan supaya tidak meniru perilaku bapaknya tempo dulu yang 

suka hura- hura dan lain sebagainya yang menurutnya sangat buruk dimata 

masyarakat.  

Dengan mengajak mengaji, hal ini tentunya sangat baik untuk 

dilakukan oleh orang tua yang akibat perceraian, dengan mendekatkan diri 

kepada sang pencipta juga melatih anak mereka untuk melakukan hal-hal yang 

baik sesuai adat yang terjadi di masyarakat, seperti setiap malam jum’at untuk 

membaca yasinan dan setiap malam senin untuk maulidurrasul.   
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2. Keluarga menjadi uswatun hasanah 

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden ibu Ns 

mengenai upaya menangani permasalahan atau pergeseran perilaku keagamaan 

anak perceraian yang terjadi di Desa Damarjati terhadap anak adalah dengan 

memberikan contoh yang baik terhadap anak atau uswatun hasanah. 

Seperti penjelasan yang  ibu Ns sampaikan terhadap peneliti yaitu:  

 “setelah proses perceraian, saya selalu memberikan bimbingan dan 

pembinaan terhadap anak saya seperti melakukan hal-hal yang baik 

tentunya saya pantau selalu mbak aktivitasnya
121

”.  

 

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Bukhori Umar mengenai Uswatun 

hasanah yang berarti teladan yang baik, merupakan metode pendidikan dengan 

cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik baik dalam bentuk 

ucapan maupun alam bentuk perbuatan
122

. Uswatun hasanah atau yang disebut 

dengan keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling 

menyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk akhlak 

pada diri anak.  

Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan 

berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak dalam membentuk 

mental, perilaku, sikap dan lingkungan sosial yang baik. Dalam proses 

pendidikan akhlak ini orang tualah yang sangat berperan aktif dirumah dalam 

membina akhlak anaknya menjadi baik
123

. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setelah terjadinya proses perceraian, upaya yang 

dilakukan oleh responden ke 2 yaitu ibu Ns, bahwa beliau sangat menekankan 

terhadap dirinya sendiri untuk berbuat, bersikap dan berkarakter baik dengan 

harapan untuk dapat dicontoh oleh anaknya, seperti melakukan sedekah dengan 

tetangganya, berpakaian sesuai ajaran islam, membiasakan puasa ketika bulan 

ramadhan dan hal baik lainnya
124

.  

Hal ini ibu Ns lakukan karena dalam proses membina terhadap anaknya 

yang menjadi korban perceraian, karena dampak perceraian memberikan 

dampak yang kurang baik dalam bentuk berubahnya sikap, perilaku dan hal-hal 

lain terhadap  anaknya. 

Pendidikan agama bagi anak adalah hal yang harus diutamakan, 

tentunya dengan memberikan contoh-contoh yang baik atau suri tauladan baik 

bentuk perilaku dan ucapan dari orang tua menurut tatanan agama dengan 

harapan anak meniru tersebut. Dengan begitu, ibu NS ini dalam kesehariannya 

selalu memberikan contoh perbuatan, tutur kata dan sebagainya dengan yang 

baik-baik karena hal tersebut menjadi contoh terhadap anaknya.  

3. Pembiasaan berdoa di rumah  

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden ibu Ew 

mengenai upaya menangani permasalahan atau pergeseran perilaku keagamaan 

anak perceraian yang terjadi di Desa Damarjati terhadap anak adalah dengan 
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memberikan pembinaan dengan cara membiasakan berdoa dirumah. Seperti 

penjelasan dari ibu Ew terhadap peneliti.  

 “Saya selalu memberikan pembinaan terhadap anak saya seperti 

pembiasaan berdoa mbak, seperti berdoa sebelum makan, sebelum 

dan sedudah belajar, berdoa ketika hendak tidur dan doa- doa pendek 

lainnya”
125

.  

 

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Abdullah Nasih Ulwan mengenai 

pembiasaan, pembiasaan menjadi aspek yang baik terhadap anak di lingkungan 

keluarga, karena metode pembiaaan menjadi aspek praktis dalam pembentukan 

dan persiapan bekal anak untuk membentuk perilaku yang baik dan benar
126

. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setelah terjadinya proses perceraian, upaya yang 

dilakukan oleh responden ibu Ew sebagai responden ke 4 ini memberikan 

pembinaan dan pengajaran pembiasaan terhadap anaknya. Ibu Ew menjadikan 

metode pembiasaan berdoa terhadap anaknya di rumah, mulai dari berdoa 

menjelang tidur, makan, setelah makan,berdoa hendak belajar dan setelah 

belajar, dan berdoa hal hal lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. 

Tentunya anak tersebut pasti akan menirunya karena merasa dibimbing 

dengan rasa kasih sayang yang diberikan oleh ibunya. Perceraian ini sangat 

signifikan dalam memberikan dampak yang sangat besar dalam berkurangnya 

rasa kasih sayang orang tua. 

Ibu Ew melalui metode pembiasaan yang dilakukannya menaruh harapan 

yang sangat besar semoga anak tersebut berkepribadian yang baik dan benar 
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sesuai dengan ajaran Islam melalui pembiasaan diterima anak tersebut di dalam 

rumah.  

4. Pembiasaan belajar di rumah  

Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden ibu Nk 

mengenai upaya menangani permasalahan atau pergeseran perilaku keagamaan 

anak perceraian yang terjadi di Desa Damarjati terhadap anak adalah dengan 

cara memberikan bimbingan belajar dirumah. Sebagaimana yang telah di 

ungkapkan oleh responden ke 5 ibu Nk bahwa: 

“Dirumah selalu saya pantau terus untuk belajarnya mbak, baik 

pelajaran umum ataupun keagamaan, saya selalu teliti pelajaran satu-

satu sesuai jadwal sekolahnya”
127

. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Mulyasa mengenai upaya 

pembiasaan belajar dirumah dengan bimbingan orang tunya sehingga nantinya 

akan terbiasa untuk belajar baik di sekolah ataupun dirumah, pembiasaan 

merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara terus-menerus atau 

berulang-ulang supaya sesuatu yang dilakukan tersebut menjadi sebuah 

kebiasaan
128

. Dengan metode pembiasaan belajar di rumah ini mendorong bagi 

anak supaya dia memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru 

kelasnya dan membantu dalam proses belajar menegajar di dalam kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setelah terjadinya proses perceraian, upaya yang 

dilakukan oleh responden Nk membuat sebuah metode pembiasaan di rumah 
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dengan pengawasan darinya secara langsung, supaya anak menjadi rajin 

berlajar di rumah. Hal mereka lakukan karena mereka sadar bahwa pembiasaan 

merupakan hal baik bagi anak yang menjadi dampak perceraian dan ini sangat 

penting dilakukan untuk mengungkapkan bentuk kasih sayang orang tuanya 

terhadap anaknya.  

Berdasarkan dari beberapa penjelasan responden terhadap peneliti ini 

menunjukkan bahwa semua sikap dan perilaku yang terjadi karena proses 

perceraian mengakibatkan beberapa perubahan terhadap anaknya. Tetapi dengan 

semangat, harapan besar dan beberapa usaha besar dari semua orang tua berharap 

adanya perubahan bagi anaknya mengenai perubahan sikap, akhlak dan 

pendidikan. 


