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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kesehatan Mental Anak 

2.1.1.  Definisi Kesehatan Mental Anak 

Secara umum, kesehatan mental sering disebut juga dengan istilah mental 

health dan atau mental hygiene (Sabiq,  2016). World Health Organization 

(WHO, 2018) menyatakan kesehatan mental bukan hanya bebas dari gangguan 

atau kelemahan, namun kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera fisik, 

mental dan sosial yang utuh.  Keterlibatan penting dari definisi ini bahwa 

kesehatan mental lebih dari sekadar tidak adanya gangguan atau cacat mental, 

melainkan bagaimana individu membangkitkan well-being dalam dirinya untuk 

mencapai kualitas hidup yang baik. Dengan demikian kesehatan  mental 

merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di 

dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelolah stres kehidupan 

yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan 

serta di komunitasnya.  

Hal ini dikuatkan oleh Remschmidt (2007) bahwa kesehatan mental yang 

baik bukan hanya dilihat dari tidak adanya masalah atau gangguan kesehatan 

mental yang didiagnosis, melainkan juga berhubungan dengan well-being 

seseorang. Well-being adalah sebuah konsep yang lebih luas dibandingkan 

dengan kesehatan mental, meski demikian keduanya saling berkaitan. 

Gangguan yang terjadi pada kesehatan mental anak dapat memberikan dampak 

pada keseluruhan well-being anak, sebaliknya well-being yang buruk dalam 
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bentuk apapun dapat menjadi resiko terhadap kesehatan mental. Seperti yang 

diketahui sebelumnya bahwa kesehatan mental pada anak juga melibatkan 

kapasitasnya untuk dapat berkembang dalam berbagai area yakni biologis, 

kognitif dan sosial emosioal. 

Frank L.K. sebagaimana dikutip oleh Notosudirdjo dan Latipun (dalam 

Ikhwan, 2016) mengemukakan bahwa orang yang sehat mentalnya adalah 

orang yang terus tumbuh berkembang dan matang dalam hidupnya, menerima 

tanggung jawab, menemukan penyesuaian dalam berpartisipasi memelihara 

aturan sosial dan tindakan dalam budayanya.   

Walda Isna (2019) dalam bukunya, menjelaskan kesehatan mental adalah 

suatu keadaan kejiwaan atau keadaan psikologis yang menunjukan kemampuan 

seseorang untuk mengadakan penyesuaian diri atau pemecahan masalah 

terhadap permasalahan yang ada dalam diri sendiri dan yang ada di lingkungan 

luar dirinya yang mengacu pada cara berpikir, berperasaan dan bertindak 

secara tepat dalam mengahadapi stres dan tantangan hidup. 

Menurut Lowenthal (dalam Dewi, 2012) saat ini, individu yang sehat 

mental dapat didefinisikan dalam dua sisi, secara negatif dengan absennya 

gangguan mental dan secara positif yaitu ketika hadirnya karakteristik individu 

sehat mental. Adapun karakteristik individu sehat mental mengacu pada 

kondisi atau sifat-sifat positif, seperti kesejahteraan psikologis (psychological 

well-being) yang positif, karakter yang kuat serta sifat-sifat baik atau kebajikan 

(virtues). 
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Jadi, Kesehatan mental tidak hanya mengacu pada kondisi mental yang 

tidak memiliki gangguan, namun kesehatan mental dipandang sebagai suatu 

kondisi penyesuaian diri terhadap lingkungan di mana seseorang bertumbuh 

kembang dan matang dalam hidup, baik pada aspek fisik, emosional, kognitif 

maupun sosial, juga mencakup kemampuan untuk berpikir jernih, dan dapat 

bersosialisasi dengan baik.  

2.1.2.  Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Islam 

Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan suatu kemampuan 

diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi 

kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun 

lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah  

sebagai pedoman hidup menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat (Ariadi, 

2013).   

Lebih lanjut, Zakiah Daradjat (1995) mendefinisikan kesehatan mental 

dalam beberapa pengertian: 

a. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala gangguan jiwa 

(neurose) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (psichose). Definisi ini 

banyak dianut di  kalangan psikiatri (kedokteran jiwa) yang memandang  

manusia dari sudut sehat atau sakitnya. 

b. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat 

ia hidup. Definisi ini tampaknya lebih luas dan lebih umum daripada  

definisi yang pertama, karena dihubungkan dengan kehidupan sosial 
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secara menyeluruh. Kemampuan menyesuaikan diri diharapkan akan 

menimbulkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup.  

c. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-

sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk 

menghadapi problemaproblema yang biasa terjadi, serta terhindar dari 

kegelisahan dan pertentangan batin (konflik). Definisi ini menunjukkan 

bahwa fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan dan 

keyakinan harus saling menunjang dan bekerja sama sehingga 

menciptakan keharmonisan hidup, yang menjauhkan orang dari sifat ragu-

ragu dan bimbang, serta terhindar dari rasa gelisah dan konflik batin. 

d. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat dan pembawaan yang 

ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri 

dan orang lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa.   

Adapun ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan konsep kesehatan 

mental yaitu  ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan 

dirinya serta  pengembangan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk amr 

ma’ruf wa nahi munkar atau sebaliknya mengutamakan hawa nafsu yang ada 

pada dirinya. Firman Allah SWT : dalam Q.S Al-Imran (3): 110. 

وَ كُ  ِِۗ بِٱّللَّ َوتُۡؤِمنُوَن  ٱۡلُمنَكِر  َعِن  َوتَۡنَهۡوَن  بِٱۡلَمۡعُروِف  تَۡأُمُروَن  ِللنَّاِس  أُۡخِرَجۡت  ٍة  أُمَّ َخۡيَر  أَۡهُل  نتُۡم  َءاَمَن  لَۡو 

ِسقُوَن   ۡنُهُم ٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوأَۡكثَُرهُُم ٱۡلفََٰ ِب لََكاَن َخۡيٗرا لَُّهۚم م ِ  ٱۡلِكتََٰ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
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antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik.” 

Menurut Quraish Shihab (dalam Samain & Budihardjo, 2020) dalam 

tafsir Al-Misbah bahwa ayat di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam 

ayat ini adalah kalian, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia jika 

kalian semua menunaikan syaratsyaratNya,  dan beriman  kepada  Allah, yang 

dilahirkan untuk syarat yang telah Allah tetapkan,  jadi penafsiran  ayat 

tersebut  adalah “ kalian sebaik- baiknya  umat yang  memerintahkan  manusia  

kepada yang  ma’ruf, melarang  manusia  yang munkar manusai pada zaman 

kalian.  

2.1.3.  Karakteristik Perkembangan Anak (periode remaja madya) 

Anak dengan usia 15-18 tahun merupakan usia remaja madya. Usia 

remaja madya merupakan masa di mana mulai tumbuh dalam diri remaja 

dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami 

dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada 

masa ini ditandai dengan berbagai perkembangan mental seperti perkembangan 

emosi, kognitif dan sosial (Jahja, 2011).  

a. Emosi  

Emosi sering didefinisikan dengan istilah feeling atau perasaan, 

misalnya pengalaman-pengalaman efektif, marah, takut, bahagia dan 

sedih (Yusuf, 2012).  

Ciri-ciri emosional remaja madya usia 15-18 tahun adalah : 

• Sering memberontak   

• Mengharapkan kebebasan, 
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•  Mereka mengharapkan perhatian, simpati dan nasihat oraang tua 

(Yusuf, 2012). 

b. Kognitif  

Istilah kognitif menurut Chaplin (dalam Syah, 2007) adalah 

perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 

pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan 

keyakinan. Menurut  Piaget  (dalam  Santrock, 2001) pemikiran remaja  

semakiin logis dan  idealis. 

c. Sosial  

Perkembangan sosial remaja ditandai dengan mampu memecahkan 

masalahnya, menemukan solusi, kerjasama, hubungan interpersonal, 

dan dapat berkomunikasi dengan baik dan benar (Mappiare, 2002).  

Adapun karakteristik menonjol dari perkembangan sosial remaja 

yaitu: 

a. Berkembanganya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan 

pergaulan  

b. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial 

c. Meningkatnya ketertarikan dengan lawan jenis (Rusmiati & 

Hastono, 2015) 

2.1.4.  Karakteristik Mental Sehat  

Menurut Leighton & Dogra  (dalam Harianto, 2020) pada dasarnya 

kesehatan mental belum memiliki gambaran konkret mengenai seperti apa 

seseorang dengan mental sehat ataupun mental terganggu. Hal ini disebabkan 

karena kesehatan mental bisa dikatakan bersifat relatif dan setiap orang 
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memiliki pandangan berbeda dalam memaknai kehidupan begitupun mengenai 

mental yang sehat. Dengan kata lain kesehatan mental bersifat kontinum 

artinya tidak dapat dikatakan secara langsung bahwa orang tersebut sedang 

dalam sehat mental atau mentalnya sedang terganggu.  

Terganggu       Sehat 

 

Namun, jika dilihat dari kontinumnya, kesehatan mental yang tidak 

terawat tentu akan mengarah pada gangguan mental begitupun sebaliknya, 

kedua hal ini akan berubah sesuai waktu dan kondisi yang dialami oleh 

individu. Dengan demikian individu yang sehat mentalnya adalah individu 

yang mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk mencapai hidup yang 

bermakna dan bahagia (Aridhona, 2017).  

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh WHO (dalam Miftakhuddin & 

Harianto, 2020) mengenai karakteristik atau tolak ukur kesehatan mental yang 

terdapat pada anak bahwa setidaknya ada beberapa ciri sebagai berikut.  

a. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun 

kenyataan itu buruk baginya; 

b. Memperoleh kepuasan diri atas hasil jeri payahnya sendiri; 

c. Merasa lebih puas memberi daripada menerima;  

d. Bebas dari rasa tegang dan cemas; 

e. Bersosialisasi dengan orang lain secara tolong menolong; 
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f. Menerima kekecewaan untuk dimanfaatkan sebagai pelajaran dikemudian 

hari; 

g. Menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang konstruktif; 

h. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar, dan 

i. Mempunyai spritualitas yang baik.  

Karakteristik kesehatan mental pada anak juga dijelaskan oleh American 

Psychological Association dalam Notoatmodjo (2010): 

a. Aspek Fisik, yang terdiri dari: 

1) Perkembangan Normal, artinya anak secara fisik mengalami 

pertumbuhan tubuh yang normal dan bergaul menurut usianya. 

2) Berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya, artinya anak melakukan 

semua tugas sesuai dengan kewajibannya. 

3) Sehat secara fisik, artinya anak memiliki kondisi tubuh yang prima dalam 

menjalan aktifitasnya. 

b. Aspek Psikis, yang terdiri dari: 

1) Respek terhadap diri sendiri dan orang lain, artinya anak mampu menilai 

hasil kerja orang lain dan dirinya dengan rasa menghargai. 

2) Memiliki insight dan rasa humor, artinya anak memiliki naluri untuk 

bersenda gurau secara normal. 

3) Memiliki respons emosional yang wajar, artinya anak memiliki 

kemampuan dalam mengendalikan suasana hati dan fikirannya. 

4) Mampu berpikir realistik dan objektif, artinya anak memiliki perasaan 

yang tidak mudah terpengaruh tanpa adanya bukti. 
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5) Terhindar dari gangguan-gangguan psikologis, artinya anak mampu 

mengendalikan masalah yang ada. 

6) Bersifat kreatif dan inovatif, artinya anak memiliki kemauan untuk 

melakukan pembaharuan yang positif dalam hidupnya.  

7) Bersifat terbuka dan fleksibel, tidak difensif, artinya anak memiliki 

kemampuan komunikasi dan interaksi yang baik pada orang lain. 

8) Memiliki perasaan bebas untuk memilih, menyatakan pendapat dan 

bertindak, artinya anak memiliki keberanian untuk menyuarakan 

pemikirannya yang positif. 

c. Aspek Sosial, yang terdiri dari: 

1) Memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang (affection), artinya anak 

memiliki rasa peduli terhadap hal yang menimpa sekitarnya. 

2) Mampu menjalin interaksi dengan lingkungannya secara sehat, artinya 

anak memiliki kemampuan untuk menjaga perasaan orang lain dan 

perilaku dirinya sendiri. 

3) Bersifat saling menghargai dan tidak membeda-bedakan tingkat sosial, 

pendidikan, agama, ras/suku, dan warna kulit, berarti anak mampu 

bersikap tidak diskriminan terhadap pandangannya kepada orang lain. 

d. Aspek Moral-Religius, yang terdiri dari: 

1) Taat kepada Tuhan dan mampu menjalani ajaran-Nya, artinya anak 

meyakini dan berpegang teguh pada kepercayaan yang dianutnya. 

2) Tidak berbohong, bertanggung jawab, dan tulus dalam beramal, artinya 

anak mampu secara konsisten untuk bertindak dan berkata benar sesuai 

dengan fakta yang terjadi. 
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2.1.5.  Faktor-faktor Gangguan kesehatan mental 

Gangguan kesehatan mental adalah kondisi kesehatan yang melibatkan 

emosi, pikiran, perilaku, atau kombinasi dari beberapa aspek tersebut. Individu 

yang memiliki gangguan kesehatan mental tidak dapat mengendalikan emosi, 

berpikir jernih, tidak bisa menjalankan fungsinya dalam bersosialisasi, bahkan 

dalam keluarga yang lingkupnya sempit, dan perilaku seringkali tidak dapat 

terkontrol dengan baik (Parekh, 2018).  

Menurut Maramis (2010) Gangguan kesehatan mental dapat bersumber 

dari berbagai macam penyebab yakni somatogenik, psikogenik, dan 

sosiogenik.  

a. Faktor somatik (Somatogenik),yaitu akibat gangguan pada neuroanatomi, 

neurofisiologi, dan neurokimia, termasuk tingkat kematangan dan 

perkembangan organik, serta faktor prenatal dan perinatal.  

b. Faktor psikologik (Psikogenik), yaitu keterkaitan interaksi ibu dan anak, 

peranan ayah, persaingan antara saudara kandung, hubungan dalam 

keluarga, pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu, faktor intelegensi, 

tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan 

mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apabila keadaan 

tersebut kurang baik, maka dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rasa 

malu, dan rasa bersalah yang berlebihan. 

c. Faktor sosial budaya, yang meliputi faktor kestabilan keluarga, pola 

mengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok 

minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan 

yang tidak memadai, serta pengaruh mengenai keagamaan.  
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Sedangkan menurut Faris (2006) faktor penyebab gangguan mental 

lainnya dapat berasal dari konflik keluarga. Seseorang yang mempunyai 

konflik dengan keluarga yang tidak terselesaikan dapat memicu  stressor yang 

berlebihan. Apabila hal tersebut terjadi namun mekanisme copingnya buruk, 

maka kemungkinan seseorang akan mengalami gangguan mental.  

Jadi, gangguan kesehatan mental pada anak dapat bersumber dari 

berbagai faktor. Namun faktor yang cukup besar pengaruhnya adalah 

bersumber dari keluarga, hal ini disebabkan karena anak banyak menghabiskan 

waktu dalam lingkup keluarga.  

2.1.6.  Gejala-gejala gangguan kesehatan mental 

a. Mengalami syok, marah dan kesedihan mendalam 

Syok menurut Willy (2018) adalah kondisi di mana tekanan darah turun 

secara drastis, sehingga terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh. Aliran 

darah yang terganggu membuat pasokan tubuh dan oksigen yang berperan 

pada sel dan organ tubuh agar berfungsi secara normal menjadi terhambat. 

Menurut Spielberger (dalam Rita Sutanti, dkk, 2014) marah adalah suatu 

keadaan dengan beragam intensitas dari yang ringan sampai yang berat, 

biasanya akan disertai perubahan psikologis dan biologis, misalnya saat 

marah ritme jantung dan tekanan darah akan meningkat. Marah juga 

merupakan sesuatu yang bersifat sosial dan biasanya terjadi jika mendapat 

perlakuan tidak adil atau tidak menyenangkan dalam interaksi sosial. 

Sedangkan perasaan sedih adalah emosi yang ditandai oleh perasaan tidak 

beruntung, kehilangan dan ketidak berdayaan. Ada banyak kata yang 
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menggambarkan perasaan sedih yaitu kecewa, patah hati, haru biru, depresi, 

kecil hati putus asa, merasa tidak berdaya dan penuh penderitaan (Ekman, 

2008).  

b. Malu dan menutup diri  

Rasa malu menurut Carducci & Golant (2009) adalah adanya 

ketidaknyamanan dan hambatan perilaku yang terjadi jika terdapat kehadiran 

orang lain di dekatnya. Bentuk shyness dapat ditunjukkan dengan diam, 

perasaan malu, muka menjadi merah, gagap, dan cemas. Namun perilaku 

shyness juga dapat diobservasi langsung dengan ciri-cirinya yaitu menjadi 

lebih pendiam dan menghindari orang-orang maupun lingkungan sekitar yang 

memberikan stimulus (dalam Kusumasari, H & Hidayati, D, 2014).  

Ketika anak mengetahui salah satu orang tuanya berselingkuh, selain 

merasakan syok marah dan kesedihan, anak juga akan merasakan malu dan 

menutup diri dengan lingkungan sekitar, sebab mengetahui perselingkuhan 

orang tuanya sudah diketahui dan menjadi bahan gosip masyarakat. Efek dari 

perasaan malu yang dialami oleh anak kemudian akan mengarahkan anak 

tersebut menjadi pribadi yang anti sosial karena harus menaggung malu 

akibat perbuatan orang taunya yang kemudian membuat mereka menjadi 

lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungannya. 

c. Mengalami kecemasan dan sulit membangun kepercayaan kepada orang 

lain 

Kecemasan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang tidak 

menyenangkan, yang ditandai oleh perasaan-perasaan subyektif seperti 

ketegangan, ketakutan, kekhawatiran dan juga ditandai dengan aktifnya 
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sistem syaraf pusat. Bentuk gangguan kecemasan adalah bermacam-macam 

(Mu’arifah, 2005). Menurut Hurlock (1975) kecemasan digambarkan sebagai 

suatu kekhawatiran umum mengenai suatu peristiwa yang tidak jelas, tidak 

pasti terhadap peristiwa yang akan datang. Kecemasan muncul ketika 

menghadapi atau berfikir terhadap suatu peristiwa yang akan datang di mana 

masih merupakan bayangan yang belum pasti. Sedangkan, menurut Ana 

Nogeles (2009) mengatakan bahwa ada segelintir dampak yang dirasakan 

anak ketika orang tua berselingkuh. Salah satunya adalah ketika mendapati 

orang tua berselingkuh, biasanya anak menjadi sulit untuk percaya kepada 

orang lain. Menurutnya, anak akan beranggapan bahwa orang yang mereka 

cintai bisa berbohong dan menyakiti meraka.  

d. Mengalami stress dan masalah perilaku 

Menurut Rice, 1996 (dalam Nasution, I, 2007) mengatakan bahwa stress 

adalah suatu kejadian atau stimulus lingkugan yang menyebabkan individu 

merasa tegang atau tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Dari 

perasaan tertekan yang dirasakan oleh anak akan menjadikan anak tidak 

nyaman dan seolah-olah selalu memikirkan hal tersebut.  Sehingga, yang 

paling fatal adalah ketika anak mengalami stress dalam hal ini mengalami 

beban pikiran kemudian melakukan perilaku-perilaku negatif sebagai akibat 

dari perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu orang taunya. Stress yang 

dimaksud di sini adalah anak merasa kepikiran akan nasib keluarganya ke 

depan. Jiwa labil anak yang sedang merasakan stress bisa menggiringnya ke 

dalam masalah perilaku negatif yang sebelumnya anak tersebut tidak pernah 
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melakukannya, seperti membenci salah satu orang tua, mencuri, merokok, 

meminum alkohol dan mengonsumsi obat-obatan.  

2.2. Perselingkuhan 

2.2.1. Definisi Perselingkuhan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, selingkuh secara etimologi 

diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk 

kepentingan sendiri, tidak berterus terang tidak jujur dan curang (KBBI, 2002).   

Menurut Blow dan Hartnett seperti yang dikutip oleh Bastian, 

menjelaskan perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau 

emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam 

hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-

norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan ekslusivitas 

emosional atau seksual. 

Selanjutnya menurut Paul Amoto, seorang professor psikologi yang 

bekerja sebagai penasehat dalam National Healthy Marriage- Amerika Serikat, 

punya pendapat tentang perselingkuhan secara umum. Yaitu, kesetian 

merupakan pokok utama norma pernikahan, dan penghianatan atau 

perselingkuhan (infidelity) dianggap sebagai kesalahan paling besar (Maginta, 

2008).  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan 

merupakan suatu perbuatan dan perilaku tidak jujur, tidak setia dan suatu 

bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, suami ataupun 
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istri terhadap orang lain yang bukan merupakan pasangan sah. Hubungan 

tersebut berupa hubungan emosional sampai pada hubungan seksual.  

2.2.2. Perselingkuhan dalam Perspektif Islam  

Perselingkuhan atau zina dalam Islam dikenal dengan istilah al-khianah 

az-zaujiyyah  yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang 

bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat 

dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk 

setia. Dalam hal ini ada dalil Al-Qur’an yang mengulas tentang perselingkuhan 

yaitu QS. Al-Isra’: 32 

َِٰحَشٗة َوَسآَء َسبِيٗٗل  ٰۖٓ إِنهُهۥ ََكَن َف َِنى    َوََل َتۡقَربُواْ ٱلز 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” 

Sebagaimana Mukharom (2020) mangatakan bahwa dalam Islam, zina 

terbagi menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan.  

a. Zina Muhsan 

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

yang sudah berkeluarga atau memiliki pasangan sah (bersuami/beristeri). 

Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam: (1) dera seratus 

kali, dan (2) rajam.  

b. Zina Ghairu Muhsan 
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Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang belum berkeluarga dan tidak terikat pernikahan. 

Hukuman untuk zina ghair muhsan ini ada dua macam, yaitu: (1) dera 

seratus kali, dan (2) pengasingan selama satu tahun.  

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah 

menjelaskan bahwa perselingkuhan merupakan perilaku yang tidak dibenarkan. 

Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan masalah dalam 

kehidupan berumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah, 

mawaddah, wa rahmah.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan dalam 

Islam dikenal sebagai zina muhsan di mana pezina sudah berkeluarga atau 

memiliki pasangan sah yang unsur-unsur subtansialnya adalah adanya 

hubungan seksual atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak 

terikat dalam pernikahan.  

2.2.3. Tipe-tipe Perselingkuhan  

Menurut Subotnik & Haris (dalam Ginanjar, 2009) Tipe perselingkuhan 

dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, penggolongannya berdasarkan derajat 

keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Beberapa bentuk 

perselingkuhan adalah sebagai berikut: 

1) Serial Affair 

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman 

emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat 

berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung 
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cukup lama. Dalam serial affair tidak terdapat keterlibatan emosional, 

hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau 

petualangan sesaat. 

2) Flings 

Mirip dengan serial affair, Flings juga ditandai oleh minimnya 

keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa 

perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa 

bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe 

perselingkuhan yang lain, Flings termasuk yang paling tidak serius 

dampaknya. 

3) Romantic Love Affair 

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang 

mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam 

keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk 

melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak 

memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka 

panjang. 

4) Long Term Affair 

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang 

menyangkut keterlibatan emosi paling mendalam. Hubungan dapat 

berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. 

Senada Rosenberg (2018) menjelaskan bahwa perselingkuhan dapat 

dibagi menjadi dua yaitu emotional invidelity dan sexual infidelity. 

Perselingkuhan secara emosional dapat diartikan sebagai adanya ikatan emosi 
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yang kuat atau kecenderungan perasaan terhadap orang lain yang bukan suami 

atau istri, yang biasanya juga disertai dengan hasrat secara seksual kepadanya. 

Sedangkan perselingkuhan secara seksual berarati pelanggaran terhadap prinsip 

eksklusivitas hubungan seksual, mulai dari perilaku yang paling sederhana 

seperti memeluk atau mencium orang lain yang bukan pasangan aslinya, 

hingga perilaku yang lebih kompleks seperti berhubungan badan. Menurut 

Rosenberg perselingkuhan yang paling kuat adalah perselingkuhan yang 

melibatkan keduanya yakni emosional dan seksual. 

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa perselingkuhan 

merupakan salah satu penyebab yang cukup besar pengaruhnya dalam 

menciptakan keadaan disharmonis dalam keluarga. Kondisi perselingkuhan 

membuat situasi keluarga menjadi tidak kondusif sehingga membuat anak tidak 

lagi merasakan rasa aman dan perlindungan dalam lingkungan keluarganya. 

Karena dalam kondisi keluarga dengan orang tua berselingkuh, orang tua akan 

disibukkan dengan situasi emosionalnya sendiri dan dapat mengabaikan 

kebutuhan anak baik secara fisik maupun mental.  

2.2.4. Dampak Perselingkuhan 

Perselingkuhan merupakan salah satu sumber permasalahan dalam 

sebuah keluarga yang menimbulkan dampak besar kepada seluruh aspek dalam 

keluarga, baik bagi keluarga itu sendiri maupun anggota-anggota yang ada di 

dalamnya yaitu istri dan anak-anak. Secara umum, perselingkuhan berdampak 

pada retaknya rumah tangga, tidak harmonis lagi, anak-anak terlantar dan 

diambang perceraian (Pratama, 2017). Perselingkuhan juga berdampak pada 

pasangan, Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami memberikan dampak 
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negatif yang amat besar bagi istri dan berlangsung jangka panjang (Moore, 

2002; Spring & Spring, 2000; Subotnik & Harris, 2005). Berbagai perasaan 

negatif seperti marah, sedih, kecewa, tidak berharga, dikhianati dan benci, 

dirasakan secara intens oleh istri. Keinginan untuk bercerai biasanya akan 

muncul pada awal-awal terbukanya perselingkuhan. Istri yang awalnya amat 

percaya pada kesetiaan suami kemudian berubah menjadi seseorang yang 

sangat curiga, berusaha mengetahui setiap langkah suaminya setiap hari 

(Islamiati, TY, 2012). 

Selain itu, perselingkuhan juga berdampak pada kesehatan mental anak. 

Sebagaimana menurut Subotnik & Harris (dalam Adriani & Rochabi, yang 

dikutip oleh Dewanggana & Setyawan) bahwa perselingkuhan dapat 

memberikan efek yang mengganggu keamanan, pikiran dan harga diri dari 

semua anggota keluarga tidak terkecuali anak-anak yang ada di dalam 

pernikahan tersebut. 

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa perselingkuhan yang 

dilakukan oleh salah satu pasangan dalam sebuah keluarga akan membawa 

dampak pada seluruh bagian dari keluarga tersebut termasuk di dalamnya 

hubungan pernikahan, istri dan anak-anak.  

2.3. Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Anak-anak yang Orang Tuanya 

Berselingkuh  

Dalam kaintannya dengan fenomena perselingkuhan dan dampaknya 

terhadap kesehatan mental anak, penyuluh agama tentu memiliki peran dalam 

mengatasi hal tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa 

keberadaan KUA bukan sebatas tempat untuk mengurus proses perkawinan 
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saja. Namun keberadaannya lebih dari itu, yaitu keberadaan KUA khususnya 

penyuluh agama berperan sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama 

mempunyai beberapa fungsi, diantaranya penyuluh agama menjalankan 

tugasnya sebagai konselor, artinya penyuluh agama dibutuhkan masyarakat 

sebagai rujukan mendiskusikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. 

Penyuluh sebagai edukator artinya penyuluh bertugas mendidik masyarakat 

sesuai ajaran agama. Selain itu penyuluh sebagai informan yaitu penyuluh 

bertugas menyampaikan penerangan agama (Chayati, dkk, 2021).  

Lebih lanjut, tugas penyuluh secara rinci telah dirilis, yaitu sesuai Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS yaitu sebanyak 8 

(delapan) bidang yang diidealkan melekat pada kepenyuluhan. Kedelapan 

spesialisasi itu antara lain adalah Baca Tulis Alquran (BTA), produk halal, 

radikalisme dan aliran sempalan, keluarga sakinah, HIV/AIDS & Narkoba, 

Zakat, Wakaf, dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) (Sholahuddin & Zaenal 

Abidin, 2020). Bimbingan keluarga sakinah itu sendiri merupakan seluruh 

program pemberian bantuan yang berguna untuk menuntun orang lain agar 

individu dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya baik individu yang 

sedang mengalami kesulitan lahiriah maupun batiniah yang menyangkut 

kehidupannya di masa kini dan akan datang melalui dorongan dan kekuatan 

iman dan takwa kepada Allah SWT (Cahyani, 2013).  

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama dalam 

mengatasi fenomena perselingkuhan di kalangan masyarakat, penyuluh agama 

dapat melakukan kegiatan rutin pembinaan keluarga sakinah agar keluarga-
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keluarga tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dan terhindar dari 

perselingkuhan dan perceraian sehingga dapat menyelamatkan anak-anak dari 

pengaruh negatif di lingkungan keluarganya.  

2.4. Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil eksplorasi peneliti, terkait dampak perselingkuhan orang tau 

terhadap kesehatan mental anak, peneliti menemukan beberapa tulisan yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang telah diteliti sebelumnya, di antaranya: 

1. Penelitian Ari Pratama (2017) dengan Judul “Dampak Perselingkuhan Orang 

Tua Terhadap Psikologis Anak (Study Kasus Di Desa Sidang Emas 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)”, menunjukkan bahwa 

terdapat gangguan psikologis pada anak-anak, diantaranya kecemasan, 

kurangnya nafsu makan, dan kerap mendapatkan bullying di sekolah akibat 

perselingkuhan orang tua. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

penulis yaitu mengambil pendekatan penelitian studi kasus dan meneliti 

terkait gangguan kesehatan mental atau psikologi anak dengan orang tua yang 

berselingkuh. Namun memiliki perbedaan yang terletak pada usia anak dan 

fokus penelitian. Penelitian tersebut meneliti anak-anak dengan usia 4-14 

tahun dan fokus pada konsep bimbingan konseling Islam untuk mengatasi 

psikologis anak yang mengetahui orang tuanya selingkuh. Sedangkan penulis 

meneliti anak di usia 18 tahun ke bawah dan fokus pada kondisi anak setelah 

mengetahui perselingkuhan orang tua.  

2. Penelitian Nurus Amanulloh (2018) dengan judul “Dampak Perselingkuhan 

Orang Tua Terhadap Penjaminan Hak Anak Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (2) 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, 
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menunjukkan bahwa perselingkuhan mengakibatkan pola asuh yang 

merupakan tanggung jawab bersama tidak lagi diijalankan sebgaimana 

mestinya dalam pemenuhan hak-hak anak. Hal ini dikarenakan adanya rasa 

sakit hati dan trauma dari salah satu pihak. Persamaan dengan penelitian 

penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai dampak perselingkuhan orang 

tua. Namun memiliki perbedaan yaitu pada penelitian tersebut meneliti 

mengenai penjaminan hak anak ditinjau dari pasal 14 ayat (2) undang-undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan pada penelitian 

ini membahas mengenai gangguan kesehatan mental anak.  

3. Penelitian Mayangsari (2015) dengan judul “Dampak Biopsikososial dan 

Spiritual Anak Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus pada Perceraian 

yang Diakibatkan oleh Perselingkuhan dan Kekerasan Rumah Tangga)”, 

menunjukkan bahwa anak yang salah satu orang tuanya berselingkuh 

kemudian bercerai akan mengalami kesedihan, merasa bersalah atas 

perpisahan orang tuanya, merasa kesepian, kehilangan kasih sayang, depresi 

bahkan frustasi. Dalam penelitian ini menggambarkan bahwa anak dengan 

orang tua yang berselingkuh memiliki gangguan kesehatan mental. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu mengambil 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik yang 

digunakan dalam pemilihan partisipan menggunakan teknik purposive 

sampling. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, peneltian 

tersebut fokus pada Biopsikososial dan spiritual anak, sedangkan penelitian 

penulis fokus pada kesehatan mental anak.  
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4. Penelitian Kurnia Muhajarah (2016) dengan judul “Perselingkuhan Suami 

Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, menunjukkan bahwa 

perselingkuhan dapat menjadi sumber stres yang luar biasa, bukan hanya istri 

akan tetapi anak akan ikut merasakannya. Anak akan menangkap vibrasi dari 

konflik yang terjadi akibat perselingkuhan orang tua. Persamaan peneltian 

tersebut dengan penelitian penulis yaitu mengambil perselingkuhan orang tau 

sebagai objek penelitian. Perbedaan terletak pada teknik pengumpulan data, 

penelitian tersebut malalui riset kepustakaan (library research) sedangkan 

pada penelitian penulis teknik pengumpulan data melalui photovoice, 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Pada penelitian I, II, III dan IV di atas telah menunjukkan hasil bahwa 

perselingkuhan salah satu orang tua berefek pada anak. Hal tersebut yang 

kemudian menjadi persamaan penelitain terdahulu dengan penelitian penulis. 

Namun terdapat perbedaan yaitu dapat dilihat pada penelitian I, selain fokus 

pada dampak perselingkuhan orang tua terhadap psikologis anak, penelitian 

tersebut juga fokus pada alasan orang tua berselingkuh dan fokus pada konsep 

bimbingan konseling Islam untuk mengatasi psikologis anak yang mengetahui 

orang tuanya selingkuh. Kemudian pada penelitian II membahas mengenai 

hukum penjaminan hak anak ditinjau dari pasal 14 Ayat (2) undang-undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian pada penelitian III 

membahas tentang biopsikososial dan spritual anak. Selanjutnya pada 

penelitian IV membahas tentang upaya penanganan perselingkuhan suami 

terhadap istri. Sementara pada penelitian penulis membahas mengenai kondisi 

keluarga setelah perselingkuhan terjadi dan fokus pada gangguan kesehatan 
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mental anak. Kemudian yang menjadi perbedaan utama penelitian terdahulu 

dan peneltian penulis terletak pada metode pengambilan data. Pada keempat 

penelitian terdahulu menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi 

dan riset kepustakaan. Sementara pada penelitian penulis, selain menggunakan 

wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan metode photovoice 

sebagai metode utama dalam proses pengambilan data guna mengungkap dan 

mengkaji lebih dalam tentang kondisi kesehatan mental anak.  

2.5. Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan peta konsep kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan 

bahwa perselingkuhan merupakan hubungan mesra terlarang yang dilakukan 

oleh salah satu pasangan suami istri dengan orang lain yang bukan merupakan 

pasangan sah secara agama amaupun negara. Perselingkuhan itu sendiri 

memberikan dampak yang besar yaitu bukan saja kepada pasangan melainkan 

anak juga akan merasakan dampak dari perselingkuhan salah satu rang tuanya. 

Konflik akibat perselingkuhan terlebih lagi jika kedua orang tua si anak 

bercerai akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Kesehatan mental 

didefinisikan sebagai suatu kondisi sehat secara mental di mana individu 

Kesehatan 

Mental Anak 

Peran Penyuluh 

Agama Islam 

 Perselingkuhan  
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mampu menghadapi tekanan hidup normal, dapat produktif dan mampu 

berkontribusi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kesehatan 

mental juga dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting dalam 

mendukung keberlangsungan hidup manusia. Keluarga yang acap kali konflik 

yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan salah satu orang tua dapat 

berdampak pada anak. Anak akan mengalami gangguan kesehatan mental, 

kehilangan rasa aman dan kehilangan sosok teladan dalam keluarganya.  

Fenomena tersebut bukan hanya sebatas kabar buruk bagi masyarakat, 

namun pemerintah mengupayakan pencegahan yaitu dari pihak KUA terkhusus 

penyuluh agama sebagai konselor masyarakat berperan dalam mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu dengan mengadakan pembinaan keluarga sakinah. 

Bimbingan keluarga sakinah sendiri  mengupayakan keharmonisan di dalam 

keluarga dan bagi pasangan suami istri dapat mengatasi masalah rumah 

tangganya sehingga tercipta keluarga utuh yang minim konflik dan terhindar 

dari perselingkuhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


