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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Masa remaja adalah suatu masa dimana terjadi proses pencarian 

jatidiri seseorang. Pada masa remaja ini, seseorang sedang merasa 

kebingungan terhadap identitas dirinya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Erikson (Santrock, 2003, h.340) bahwa pada masa remaja seorang anak 

mengalami masa identity vs identity confussion ini menjelaskan bahwa 

seorang anak sedang ada dalam masa pencarian jatidiri dimana seorang 

anak biasanya ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. 

Seringkali dalam masa pencarian jatidiri ini anak mencoba hal-hal baru lalu 

timbul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seorang 

remaja, anak yang beranjak remaja memerlukan peran dari orang terdekat 

yang dipercayai mampu menyelesaikan masalah, disini remaja 

membutuhkan orang terdekat khususnya keluarga.  

 Keluarga berperan sebagai tempat pendidikan primer bagi seorang 

anak, keluarga juga menjadi tempat pertama kali seorang anak 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Menurut Gunarsa (2004, h.44) 

dalam proses tumbuh kembang anak, pengaruh lingkungan sangat besar, 

termasuk lingkungan keluarga yang jelas ikut memberi bentuk dan warna 

pada kepribadian anak. Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam 

masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial pada tahap-

tahap awal perkembangan kepribadian anak sehingga keluarga harusnya 

menjadi tempat nyaman seorang anak untuk berkembang, bertumbuh dan
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berinteraksi dengan orang lain. Hal ini yang menyebabkan dukungan dari 

keluarga menjadi sangat penting bagi seorang anak yang sedang beranjak 

memasuki masa remaja, dukungan yang dapat diberikan bukan hanya 

dukungan emosional, tapi juga sosial dan materi.    

 Keluarga yang nyaman dan aman adalah dambaan setiap anak, 

namun kenyataannya seringkali terjadi perbedaan pendapat maupun paham 

di dalam keluarga dikarenakan cara pikir yang berbeda, kematangan emosi 

yang berbeda ataupun faktor psikologis yang lain. Tidak jarang perbedaan 

pendapat tersebut menimbulkan permasalahan ataupun konflik.  

 Menurut Lederach (2005, h.12) “konflik adalah sesuatu yang normal 

dalam hubungan antar manusia dan konflik merupakan penggerak 

perubahan”, namun konflik menjadi tidak wajar ketika di dalamnya 

diwarnai dengan kekerasan. Konflik yang diwarnai dengan kekerasan 

menjadi hal yang sedang ramai diperbincangkan di media masa ataupun 

media online, khususnya kasus kekerasan yang menjadikan anak atau 

remaja sebagai korbannya. Menurut World Health Organization atau WHO 

(Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002, h.5) pengertian dari 

kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau 

tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau 

masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan 

memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan 

atau perampasan hak.  

 Beberapa kasus kekerasan biasanya didasari oleh hal-hal sederhana, 

seperti anak yang menangis karena lapar, anak meminta uang jajan dan 

lain-lain. Contoh kasus kekerasan yang sempat ramai diperbincangkan 
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adalah kasus yang dialami oleh Angeline, seorang gadis berusia 8 tahun, 

Angeline mengalami kekerasan yang membuat Angeline harus meregang 

nyawa pada 16 Mei 2015. Menurut berita yang beredar, Angeline 

meninggal karena luka akibat kekerasan yang dialami di kepala yang 

menyebabkan pendarahan pada otak Angeline.  Menurut Ida Bagus Putu 

Alit, kepala bagian SMF Kedokteran Forensik RS Sanglah, Denpasar, Bali 

hasil otopsi pada jasad Angeline ditemukan bekas sundutan rokok di 

punggung Angeline dan bekas jeratan plastik di lehernya, luka memar pada 

wajah, leher, kepala dan anggota gerak namun luka-luka ini tidak 

menimbulkan kematian (Lestari, 2015). Angeline sering mengalami 

kekerasan selama masih hidup seperti dipaksa harus mengurus ayam jika 

tidak Angeline akan dimarahi dan dipukul oleh Margrieth yang adalah ibu 

tiri Angeline. 

 Kasus serupa pun terjadi di Cipulir, Kebayoran Lama, seorang ibu 

berinisial LSR (47) menggergaji anaknya sendiri yaitu GT (12). Kekerasan 

yang dialami GT pertama kali diketahui oleh tetangga GT yang mendengar 

cerita penganiayaan yang dialami GT seperti digergaji dibagian tangan, 

disundut rokok, diminta menggenggam obat nyamuk bakar, dilempar 

mangkok dan kekerasan lain berupa pukulan. Tetangga GT juga melihat 

adanya luka di tubuh GT seperti luka hitam di bagian tangan dan luka 

dikepala seperti bekas robek (Belarminus, 2015).  Kasus berikutnya terjadi 

di Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, seorang ibu (YN) 

memukul anak tirinya berinisial IH (10) dan IR (11) dengan bambu hanya 

karena IH dan IR bermain di luar rumah dan mengakibatkan lebam di 

sekujur tubuh IH dan IR. Aktivis Lembaga Pendidikkan Anak (LPA), Joko 
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Jumadi menyebutkan bahwa IH dan IR sering dipukul oleh YN karena IH 

dan IR tidak diijinkan untuk bermain diluar kalau ketahuan IH dan IR akan 

dipukul menggunakan bambu. Kekerasan yang dialami IH dan IR ini bukan 

hanya mengakibatkan luka lebam di tubuh mereka namun juga trauma yang 

begitu besar, trauma ini ditunjukkan dengan ketakutan IR untuk pulang ke 

rumah karena takut dipukul (Septia, 2015). Selain kasus-kasus yang telah 

dijelaskan, masih banyak kasus kekerasan yang terjadi, ini dibuktikan 

dengan data yang dimiliki Bank Data Informasi dan Pengaduan KPAI, 

sepanjang tahun 2016, ada 84 anak yang menjadi korban kasus kekerasan 

fisik, 37 anak menjadi korban kekerasan psikis, dan 120 anak menjadi 

korban kekerasan seksual (KPAI, 2016).  

 Kekerasan yang terjadi pada anak atau remaja seringkali dipakai oleh 

orangtua sebagai dalih mendisiplinkan anak. Alasan ini yang membuat 

tidak sedikit kasus kekerasan tidak hanya dilakukan sekali waktu, namun 

dilakukan berulangkali. Kekerasan pun tidak jarang dilakukan saat 

seseorang ada dalam masa kanak-kanak sampai seseorang menginjak masa 

remaja bahkan sampai menginjak masa dewasa. Menurut Gunarsa (2004, 

h.63) ancaman, kekerasan, siksaan, paksaan dan macam-macam perlakuan 

keras mungkin bisa mengubah perilaku anak untuk sementara namun 

seringkali justru menjadi sumber munculnya pikiran untuk melakukan 

sesuatu yang tidak baik, tidak sesuai dengan lingkungan, pelanggaran-

pelanggaran sebagai balas dendam yang dari pemaksaan yang telah dialami.  

Memukul anak membuat anak tumbuh sebagai pribadi yang agresif, 

berperilaku buruk dan meningkatkan resiko depresi pada saat remaja. 

Annette Mahoney, dosen psikologi Bowling Green State University di Ohio 
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mengatakan bahwa orangtua yang sering berteriak dan mengancam terbukti 

meningkatkan resiko kesehatan mental pada remaja, ini dikarenakan remaja 

lebih mudah mengalami trauma dan merasa terancam ketika mengalami 

kekerasan fisik (Fajri, 2013).  

 Moore (Tombeng, 2014, h.37) menyebutkan efek kekerasan menjadi 

beberapa tipe yaitu : (1) ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah 

frustrasi; (2) ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; (3) ada yang tidak 

mempunyai kepribadian sendiri; (4) apa yang dilakukan seumur hidupnya 

hanyalah memenuhi keinginan orang tua (parental extension); (5) tidak 

mampu menghargai diri sendiri; (6) sulit menjalin relasi dengan individu 

lain; (7) timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya, karena merasa 

hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan 

terhadap dirinya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kekerasan berdampak sangat besar bagi pembentukan karakter, perilaku 

maupun sifat seseorang, apalagi pada seorang anak yang sedang mencari 

jatidiri dalam masa remajanya. Kekerasan yang dialami seseorang tidak 

jarang menjadi pengalaman traumatik dan memberikan efek yang besar 

untuk remaja. Bagi sebagian remaja, kejadian traumatik dari kekerasan 

yang dialami dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai hal yang 

memberikan pengalaman atau justru fase dimana remaja dituntut menjadi 

lebih baik dari sebelumnya.  

 Kemampuan untuk memaknai bahwa pengalaman traumatik justru 

membuat remaja menjadi lebih baik ini yang memungkinkan manusia 

mencari berbagai pengalaman dan memandang hidupnya sebagai suatu 

kegiatan yang sedang berjalan disebut sebagai resiliensi. Resiliensi adalah 
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kemampuan dimana seseorang mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri 

dengan kondisi lingkungan yang menekan dan sulit. Resiliensi tidak 

terbentuk dari genetik melainkan orang itu sendiri yang dapat 

membentuknya (Reivich & Shatte, 2002, h.4). 

  Seseorang yang memiliki kemampuan resiliensi memiliki daya tahan 

yang lebih kuat daripada orang lain dalam menghadapi tekanan, dengan 

kata lain resiliensi membuat seseorang dapat menyesuaikan diri dengan 

kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kemampuan resiliensi harus 

dimiliki oleh seseorang remaja yang menjadi korban kekerasan supaya 

remaja bisa menjalani hidupnya sesuai tahapan perkembangan yang 

seharusnya dialami atau dilalui seorang remaja. Remaja yang memiliki 

kemampuan resiliensi memiliki kekuatan dasar dalam membangun 

emosional dan kekuatan psikologis, resiliensi juga menentukan gaya 

berpikir dan keberhasilan dalam hidup seseorang (Dewanti & Suprapti, 

2014, h.165-166). Grotberg (2003, h.128) menyatakan dampak lain dari 

resiliensi adalah remaja akan memiliki kemampuan-kemampuan dan 

kekuatan-kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi segala kesulitan, 

resiliensi juga akan membantu remaja menghadapi masa depan dengan 

optimis dan percaya diri.    

 Menurut Gutman (Masdianah, 2010, h.5) remaja yang tidak 

melakukan resiliensi akan mudah merasa tidak mampu, putus asa, 

kehilangan kepercayaan diri dan lain-lain. Seseorang dengan kemampuan 

resiliensi rendah akan lebih mudah menjadikan masalah sebagai suatu 

beban dalam hidupnya, seseorang akan sering merasa terancam dan cepat 

merasa frustrasi. Alasan ini yang membuat penting bagi seorang remaja 
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yang mengalami trauma untuk mampu bangkit dari keterpurukan atau 

memiliki kemampuan resiliensi dan memaknai setiap permasalahan sebagai 

suatu pelajaran positif sehingga remaja tumbuh dengan karakter yang baik 

dan tangguh. 

  Contoh seorang yang tidak mampu melakukan resiliensi adalah 

Bayquni atau yang lebih biasa dipanggil Babe (Judarwanto, 2010). Babe 

menjadi tersangka atas kasus pedofilia dan pembunuhan sadis kepada anak 

jalanan yang terungkap di tahun 2010. Sejak tahun 2007, Babe sudah 

membunuh 7 anak jalanan (3 anak dibunuh lalu dimutilasi dan 4 anak hanya 

dibunuh) dengan usia dibawah 12 tahun, karena anak jalanan ini menolak 

untuk disodomi. Latar belakang Babe diungkap melalui tes kejiwaan yang 

dilakukan oleh Sarlito Wirawan Sarwono. Sarlito menyebutkan bahwa Babe 

adalah anak petani asal Magelang yang sejak kecil di maki-maki bodoh 

karena tidak naik kelas, akhirnya Babe hanya bersekolah sampai kelas 3 

SD. Babe kemudian merantau di usia 12 tahun ke Jakarta dan menjadi 

gelandangan di kawasan Lapangan Banteng, di lapangan ini Babe disodomi 

secara paksa. Berawal dari rasa traumatik yang dialami sejak masih kecil 

hingga masa dewasa dan ketidakmampuan Babe untuk melakukan resiliensi 

membuat Babe memiliki penyimpangan seksual yang membuat Babe hanya 

menyukai anak kecil dan sesama jenis yang membuat Babe menjadi 

tersangka atas kasus pedofilia dan pembunuhan. Babe adalah korban 

kekerasan dari orang tua dan kekerasan seksual saat menjadi gelandangan, 

hal ini membuat Babe menjadi pelaku dari kekerasan seksual, inilah yang 

membuktikan bahwa seseorang yang mengalami kekerasan di masa kanak-

kanak atau remaja juga dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasa.  
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Kemampuan remaja untuk melakukan resiliensi membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti bagaimana dinamika psikologis remaja tersebut 

dalam melakukan resiliensi dari trauma kekerasan dalam rumah tangga 

yang dialami. Faktor lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini adalah banyaknya jumlah kekerasan dalam keluarga di 

Indonesia yang mengakibatkan trauma dan memerlukan penanganan untuk 

membangkitkan resiliensi dalam diri korban kekerasan. Penelitian 

sebelumnya tentang resiliensi dengan judul “Resiliensi Pada Perempuan 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan hasil 

bahwa korban kekerasan mampu melakukan resiliensi ketika mendapat 

dukungan secara personal, sosial dan kelompok sehingga resiliensi korban 

kekerasan dapat meningkat (Dian, 2012, xvi). Penelitian lain dengan judul 

“Hubungan Antara Resiliensi dan Coping pada Remaja Akhir yang 

Memiliki Orang Tua Penderita Penyakit Kronis” (Paramita, 2012, h.42) 

menunjukkan hasil bahwa tinggi atau rendahnya resiliensi pada tiap 

individu tidak ada hubungannya dengan jenis coping yang digunakan saat 

menghadapi stress, hal ini sejalan dengan pendapat Reivich dan Shatte 

(2002, h.11) bahwa resiliensi perlu dilatih sehingga tinggi rendahnya 

resiliensi dipengaruhi dari seberapa sering seseorang melatih kemampuan 

resiliensi itu sendiri. 

 Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika psikologis, 

faktor, dan aspek-aspek resiliensi pada remaja koban kekerasan dalam 

rumah tangga, sehingga dapat diketahui bagaimana cara supaya trauma 

yang dialami seseorang tidak membuat orang tersebut memiliki perilaku 
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maladaptif atau destruktif namun bisa berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangan yang seharusnya.  

B. Identifikasi Masalah  

 Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 

“bagaimana dinamika resiliensi trauma yang terjadi pada remaja korban 

kekerasan dalam keluarga?” 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika resiliensi 

trauma pada remaja korban kekerasan dalam keluarga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemahaman 

dan pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi khususnya aspek psikologi 

klinis mengenai dinamika resiliensi trauma pada remaja korban kekerasan 

dalam keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

remaja yang mengalami kekerasan dan keluarga mengenai dinamika 

resiliensi trauma pada remaja korban kekerasan dalam keluarga untuk dapat 

membantu remaja korban kekerasan mengurangi dampak negatif dari 

trauma sehingga mampu melakukan resiliensi dan hidup normal sesuai 

tugas perkembangannya. 


