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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dari penelitian yang akan 

dilakukan, tujuan penelitian, rumusan masalah dan manfaat penelitian. 

A. Latar Belakang 

Fenomena tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus 

meningkat dari tahun ke tahun (Yulianto dan Ernis, 2016). Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus tertinggi diantara sembilan 

klaster pengaduan yang ada di Indonesia ditempati oleh kasus anak berhadapan 

dengan hukum. Selama tahun 2018 jumlah pengaduan terhadap kasus anak 

berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan hingga sejumlah 4.885. 

Kasus-kasus tersebut terdiri dari kasus anak berhadapan dengan hukum yang 

didominasi oleh kekerasan seksual dengan jumlah 1.434 kasus, kasus terkait 

keluarga dan pengasuhan anak sejumlah 857, kasus pornografi dan kejahatan siber 

sejumlah 679, kasus pendidikan sejumlah 451, serta kasus kesehatan dan 

penyalahgunaan narkoba sejumlah 364 (Republika, 2019). 

Peraturan terkait dengan kasus anak berhadapan dengan hukum ini tercantum 

dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana. Berdasarkan UU No.11 tahun 2012 juga diterangkan lebih 

lanjut tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yakni merupakan 

anak yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Sebagai tindak lanjutnya, UU SPPA No.11 tahun 2012 

menyebutkan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap berhak 

dilindungi secara hukum agar mereka tetap bisa bertumbuh dan berkembang 

dengan mendapatkan pembinaan serta pendidikan yang layak di lembaga 

pemasyarakatan tempat mereka menjalani hukuman (Ariani, 2014; Jiwantari, 

Mukhneri, dan Zulaikha, 2017) 
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Di Indonesia, lembaga pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk 

menjalankan hukuman dengan menerapkan sistem pembinaan dan pendidikan 

yang dikhususkan untuk anak disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) (Putra, Hidayati, dan Nurhidayah, 2016; Jiwantari, Mukhneri, dan 

Zulaikha, 2017; Atikasuri, Mediani, dan Fitria, 2018). Sampai pada Juni tahun 

2017 jumlah anak yang berstatus sebagai Anak Pidana di rutan, lapas, dan LPKA 

tercatat sebanyak 4.081 (Beritagar, 2017). Pada bulan Maret 2019 tercatat rincian 

jumlah jenis-jenis kejahatan dari total 138 andik yang ada di LPKA Kelas II 

Bandung. Jumlah kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak sebanyak 35%, 

kasus pelanggaran terhadap ketertiban yang didominasi oleh perkelahian antar 

kelompok (tawuran) sebanyak 31%, kasus pembunuhan sebanyak 11%, kasus 

perampokan yang didominasi oleh aksi pembegalan 9%, dan 14% lainnya 

merupakan jumlah dari kasus-kasus pencurian, penganiayaan, kesehatan, 

narkotika, serta senjata tajam (Septiani, 2019). Data tersebut menunjukkan 

seberapa banyak anak yang melakukan penyimpangan hingga membuat mereka 

berkonflik dengan hukum dan menjadi anak binaan di LPKA. 

Anak yang dibina di LPKA yang selanjutnya disebut sebagai anak didik 

(andik) akan memiliki beban psikologis dan masa transisi yang lebih berat jika 

dibandingkan dengan anak-anak lain seusia mereka yang hidup bebas di luar sana 

(Putra, Hidayati, dan Nurhidayah, 2016; Jiwantari, Mukhneri, dan Zulaikha, 2017; 

Atikasuri, Mediani, dan Fitria, 2018). Hal ini bersumber dari masalah kebebasan 

serta paradigma dan prasangka buruk dari masyarakat yang akan mereka hadapi 

ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat nanti (Putra, Hidayati, dan 

Nurhidayah, 2016). Tidak hanya terkait beban resiko di masa depan yang akan 

mereka hadapi, andik juga harus bisa menyesuaikan diri terhadap stress dan 

tekanan yang mereka hadapi selama berada di LPKA dengan adanya aturan yang 

membatasi dan mengikat (Sholichatun, 2011). Selain itu, andik juga perlu 

menghadapi situasi yang mengharuskan mereka terpisah dari keluarga, teman-

teman, dan aktivitas sehari-hari yang biasa mereka lakukan (Maslihah, 2017; 

Agustine, dkk., 2018). 

Dampak dari kondisi yang dihadapi andik tersebut dapat terlihat dari data 

penelitian terhadap kecenderungan depresi, kecemasan, dan stress anak didik di 
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LPKA Kelas II Bandung pada bulan April 2019. Penelitian menunjukkan bahwa 5 

dari 114 andik memiliki tingkat kecenderungan depresi yang tinggi. Berdasarkan 

data tersebut, tercatat juga bahwa 29 dari 114 andik memiliki kecemasan yang 

tinggi dan 10 diantaranya masuk dalam kategori sangat tinggi, sementara 7 dari 

114 andik memiliki tingkat stress yang tinggi (Septiani, 2019). Data penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang membebani dan menekan sehingga 

membuat andik memiliki tingkat kecemasan hingga stress yang tinggi. 

Kondisi yang penuh dengan beban dan tekanan yang mengakibatkan 

kecemasan hingga stress ini dapat dihadapi dengan suatu kemampuan yang 

disebut dengan resiliensi (Riza dan Herdiana, 2012). Resiliensi merupakan 

kemampuan individu untuk bertahan dalam suatu situasi yang sulit dan untuk 

mengatasi stress yang ekstrem dalam hidup (Tampi, dkk., 2013; Utami dan Helmi, 

2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisha (2014) resiliensi pada 

remaja diartikan juga sebagai kemampuan individu untuk menghadapi masalah 

sehari-hari sehingga individu tersebut dapat kembali menjalani hidupnya dengan 

produktif. 

Selain untuk menghadapi masalah sehari-hari, secara umum resiliensi 

merupakan suatu kemampuan yang sangat diperlukan untuk bertahan dalam 

situasi menekan dan memerlukan adaptasi tinggi, yang biasanya dibutuhkan oleh 

narapidana atau seseorang yang menjalani masa hukuman (Riza dan Herdiana, 

2012). Begitu juga pada andik di LPKA, resiliensi diperlukan agar andik dapat 

bertahan selama masa binaannya. Hal ini dikarenakan resiliensi dapat membantu 

andik untuk dapat menghadapi stress dari tekanan dan beban yang dihadapi 

selama menjalani masa binaan (Parker, 2004; Kong, 2013; Octarina dan Afiatin, 

2013). 

Resiliensi yang tinggi akan muncul jika seseorang mampu memaknai 

penderitaan dan kesulitan yang dihadapi sebagai suatu jalan yang akan membuat 

mereka menjadi lebih baik (Listiyandini, dkk., 2015). Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Utsey dkk. pada tahun 2008, menyebutkan bahwa kemampuan 

dalam menghadapi keadaan sulit yang dapat menimbulkan stress, atau yang 

disebut juga sebagai resiliensi dapat memprediksi subjective well-being yang 

dimiliki oleh seorang individu. 



4 
 

Subjective well-being merupakan sebuah bentuk pemaknaan atau pun 

penilaian yang melibatkan pengelolaan emosi yang menjadi tolak ukur kepuasan 

hidup seorang individu (Diener, 2009; Nadiva, 2013; Miranda dan Amna, 2016). 

Subjective well being juga diartikan sebagai evaluasi kehidupan yang diukur 

melalui kebahagiaan atau kepuasan yang dipengaruhi faktor eksternal dan internal 

dari dalam diri (Khairat dan Adiyanti, 2015; Astuti dan Anganthi, 2016). Pada 

andik di LPKA subjective well being juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. 

Hal ini dikarenakan andik juga merupakan anak yang memiliki hak untuk 

bertumbuh dan berkembang serta merupakan generasi muda yang diharapkan 

memiliki masa depan yang baik (Ariani, 2014; Firdaus, dkk., 2015; Nur, 2017; 

Tampubolon, 2017; Putri, dkk., 2018). 

Subjective well being andik dapat dilihat melalui pemenuhan terhadap hak-hak 

mereka dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan, mulai dari 

pembinaan kepribadian, kemandirian, dan pendidikan (Tampubolon, 2017). 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan andik membantu mengalihkan dari pikiran 

serta emosi negatif dan membuat mereka memiliki pandangan serta sikap positif 

terhadap kehidupan yang dijalani di LPKA. Pandangan dan sikap positif terhadap 

kehidupan tersebut merupakan salah satu aspek dalam subjective well being yang 

dimiliki oleh andik di LPKA (Kong, 2013; Maslihah, dkk., 2015). Menurut 

Maslihah, dkk., (2017) kesejahteraan atau well being yang dimiliki andik ini dapat 

dilihat melalui domain atau area yang ada dalam kehidupan sehari-hari andik. 

Domain tersebut yakni domain akademik yang dilihat berdasarkan lingkungan 

sekolah, domain organisasi yang berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi 

antar andik, domain interaksi sosial mencakup relasi dengan sesama andik serta 

relasi dengan petugas, dan domain kegiatan yang melibatkan kegiatan andik di 

luar sekolah. Domain-domain tersebut terintegrasi untuk mengetahui subjective 

well being yang dimiliki oleh andik dari berbagai area dalam kehidupan sehari-

harinya, sehingga disebut sebagai integtrated well being (Maslihah, dkk., 2017). 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

resiliensi dengan subjective well-being melalui domain dalam setiap dimensi yang 

ada dalam integrated well being. Karena sejauh ini belum ditemukan penelitian 

sebelumnya terkait kedua hal tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka muncul satu pertanyaan 

utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

Apakah terdapat pengaruh antara resiliensi terhadap subjective well being andik di 

LPKA jika dilihat melalui domain yang ada pada setiap dimensi dalam integrated 

well being? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait subjective well being 

andik di LPKA melalui domain dalam dimensi integrated well being yang 

dipengaruhi oleh resiliensi yang dimilikinya. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep psikologi positif 

yang dispesifikasikan pada konsep subjective well being andik di LPKA. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi pihak 

pengelola LPKA untuk merancang program-program yang dapat 

mengembangkan afeksi positif dan melatih andik untuk memiliki harapan 

hidup yang lebih positif selama berada di LPKA. 

E. Sistematika Penelitian 

BAB 1  PENDAHULUAN 

 Bab 1 berisi penjelasan mengenai latar belakang dari penelitian 

yang akan dilakukan, tujuan penelitian, rumusan masalah dan 

manfaat penelitian. 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

 Bab 2 berisi kajian teori dari variabel-variabel yang akan 

diteliti, meliputi konsep-konsep dari resiliensi dan subjective 

well being. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kerangka 

berpikir, asumsi dan hipotesis penelitian. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab 3 menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang mencakup desain penelitian, partisipan, 

populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, teknik 

pengambilan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 berisi tentang gambaran demografi, resiliensi, dan 

subjective well being Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas II Bandung serta hasil analisis data 

penelitian yang mencakup data deskriptif, hasil uji hipotesis, 

dan pembahasan hipotesis penelitian. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab 5 berisi tentang simpulan yang didapatkan dari penelitian 

yang telah dilakukan dan saran baik bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam penelitian ini maupun bagi keperluan penelitian 

selanjutnya. 

 


