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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu fase dalam kehidupan manusia yang sangat penting dilalui bagi 

kehidupan setiap orang ialah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ialah masa yang 

membutuhkan perhatian khusus dari lingkungan sekitarnya terutama dari orang tua. 

Hal ini dikarenakan  masa kanak-kanak adalah masa kebergantungan terhadap orang 

tua. Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, arahan, dampingan dan 

motivasi untuk melakukan tugasnya mempelajari lingkungan yang baru dikenalnya. 

Menurut Montessori (1949), dalam bukunya The Absorbent Mind, masa 

kanak-kanak dapat disebut sebagai periode emas pendidikan. Masa kanak-kanak 

seharusnya dihabiskan dengan kesenangan, kebahagiaan, adanya kasih sayang dalam 

keluarga dan teman-teman dalam lingkungannya. Namun, tidak semua orang dapat 

menjalani masa kanak-kanaknya dengan pengalaman yang indah. Beberapa orang 

tumbuh dengan pengalaman masa kanak-kanak yang sangat menakutkan dan sulit 

untuk dilupakan.  

Pada tahun 2006, PBB mengeluarkan data statistik yang menyebutkan bahwa 

hampir 53.000 anak diseluruh dunia terbunuh akibat penyiksaan, lebih dari 85% 

hingga 98% anak pernah mengalami siksaan fisik sebagai bentuk hukuman dan 

sepertiga dari jumlah tersebut menerima hukuman fisik dengan menggunakan alat 



 

2 
 

(UNICEF, 2006).  

Menurut WHO (2004), kekerasan pada anak adalah tindakan penganiayaan 

atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, 

melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara 

nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat 

atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung 

jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Jadi yang 

termasuk dalam ketegori child abuse ialah tidak hanya perlakuan-perlakuan kasar 

yang menyakiti fisik seorang anak, tetapi juga psikis dan seksual anak, bahkan 

dengan hanya mengabaikan dan tidak memenuhi kebutuhannya dapat dikatakan pula 

sebagai child abuse.  

Semua tindakan kekerasan yang dialami  anak-anak akan terekam dalam alam 

bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa bahkan sepanjang 

hidupnya sehingga akan berdampak pada perilaku anak itu sendiri (Rahmat, 2003). 

Penelitian Denzin (1984) memaparkan bahwa terjadinya kekerasan dalam keluarga 

disebabkan oleh pengalaman kekerasan pada masa kecil yang berpengaruh pada 

kepribadian, sikap dan pandangan hidup pelaku. Child Welfare Information Gateway 

(2008) menyebutkan bahwa adanya pengaruh jangka panjang yang dihasilkan dari 

pengalaman kekerasan kepada anak, diantaranya ialah rendahnya self-esteem anak. 

Self-esteem ialah bagaimana seseorang merasakan, menilai, mencintai dan 
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berpikir yang baik tentang orang lain dan bagaimana ia merasakan, menilai, 

mencintai dan berpikir yang baik tentang dirinya sendiri (Lynes, 2009). Orang yang 

memiliki self-esteem yang tinggi akan dapat merasakan bahwa dirinya baik, hal ini 

akan mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana ia 

bangga dengan apa yang dilakukannya. Sebaliknya orang yang memiliki self-esteem 

yang rendah merasakan orang lain tidak ada yang menyukainya, orang lain tidak 

dapat menerima dirinya dan ia merasa bahwa dirinya tidak dapat melakukan sesuatu 

hal dengan baik. 

Pada dasarnya keluarga merupakan agen sosialisasi yang universal dan yang 

terutama (Burn, 1993). Sebelum anak tersebut masuk ke dalam lingkungan sekolah, 

sebenarnya keluargalah yang menjadi konteks pembelajaran satu-satunya. 

Kebanyakan ahli psikologi menempatkan lima tahun pertama anak sebagai tahun-

tahun  dimana kerangka dasar kepribadian dan konsepsi diri diletakkan (Burn, 1993). 

Tingkah laku orang tua yang menyiksa anaknya seperti yang dialami Yudha dapat 

menciptakan suatu konsep diri yang salah pada anak tersebut. Yudha arnoldi 

merupakan salah satu contohnya kasus kekerasan yang dialami oleh anak Indonesia. 

Kasus Yudha Arnoldi ini sempat menjadi perhatian khalayak banyak dan membuka 

kasus-kasus serupa yang terjadi. Yudha mengalami kekerasan fisik yang dilakukan 

oleh ayah dan ibu kandungnya yang menyebabkan empat tulang iganya patah dan 

akhirnya berujung dengan kematian (Tempo, 11 Agustus 1990).   

Kekerasan yang dialami anak dapat membuat anak menganggap bahwa dia 



 

4 
 

sangat kurang dapat diterima, buruk dan tindakannya tidak disetujui oleh orang tua 

dan orang-orang lainnya. Hal ini disebabkan anak kecil memiliki ketergantungan 

fisik, sosial dan emosional kepada keluarga dengan derajat yang tinggi, anak-anak 

hanya mengenal sedikit orang di sekitarnya dan segala kebutuhannya disediakan oleh 

keluarga. Jadi keluarga atau orang tua merupakan orang yang  dihormatinya, umpan 

balik yang ditafsirkan dari lingkungannya terutama orang tua tentang bagaimana 

mereka memandang dirinya menghasilkan gambar diri yang tertanam dalam 

persepsinya mengenai dirinya sendiri. Sewaktu orang tua tidak berhasil memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan anak akan makanan, kasih sayang, kehangatan, keamanan dan 

perhatian maka anak tersebut akan merasakan dunia yang tidak dapat dipercaya, tidak 

ramah dan seperti memusuhinya.  

Mussen dan Kagan (Burn, 1993) menyimpulkan bahwa orang tua yang 

bersikap keras mempunyai lebih banyak konflik dengan anak-anaknya. Anak-anak 

yang diperlakukan kasar akan mengalami pengalaman dimana mereka memilih untuk 

mengalah atau menyesuaikan diri untuk mengurangi kecemasan. Melalui generalisasi, 

maka anak-anak yang mengalami tindak kekerasan akan mengambil sikap mengalah 

sebagai cara hidup yang berarti bahwa anak-anak tersebut tidak dapat mempercayai 

orang lain. Hal ini merupakan hasil dari perasaan takut dan rasa tidak mempercayai 

orang tua mereka.  
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Coopersmith (Burn, 1993) melakukan penelitian kepada 1700 anak-anak 

menggunakan indeks perasaan harga diri dan menemukan bahwa anak-anak yang 

memiliki self-esteem yang tinggi memperlihatkan diri mereka aktif dan berhasil, 

dengan masyarakat dan dalam bidang akademis. Mereka tidak peka terhadap kritik-

kritik ataupun tidak juga mengalami kecemasan atau masalah-masalah psikosomatik. 

Mereka mempercayai persepsi-persepsi mereka sendiri dan mereka mudah untuk 

diterima dalam suatu komunitas. Mereka menganggap mereka bernilai, penting dan 

patut dihargai, dan mampu untuk menggunakan pengaruh terhadap orang-orang lain. 

Tugas-tugas yang baru dan menantang dicari dan dinikmati, di dalam cara yang 

optimis, mengharapkan keberhasilan.  

Anak yang mempunyai self-esteem menengah, mereka di dalam banyak hal 

cenderung bersikap optimistik , ekspresif dan mampu untuk menerima kritik. Tetapi 

mereka juga cenderung untuk bergantung pada penerimaan dari masyarakat untuk 

menghilangkan ketidakpastian yang mereka rasakan di dalam harga diri pribadinya. 

Sedangkan anak yang memiliki self-esteem yang rendah memiliki gambaran depresif 

di dalam dirinya. Umumnya mereka merasa terasing, tidak disayangi, tidak mampu 

untuk mengekspresikan atau mempertahankan diri mereka yang terlalu lemah untuk 

mengatasi kekurangan mereka.  

Dalam penelitian lanjutan, Coopersmith (Burn, 1993) mewawancarai orang 

tua dari anak-anak tersebut dan mendapatkan bahwa perbedaan-perbedaan self-esteem 

di antara anak-anak tersebut erat kaitan yang kuat dengan sikap-sikap orang tua dan 
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praktek-praktek membesarkan anak khususnya kehangatan dari orang tua dan jenis-

jenis peraturan dan disiplin yang ditentukan orang tuanya kepada anak-anak tersebut. 

Orang tua dari anak-anak yang memiliki self-esteem yang tinggi menunjukkan minat 

yang benar-benar pada kesejahteraan anak-anaknya dan memandang anaknya sebagai 

seorang yang terhormat. Mereka juga bersikap kurang permisif, menggunakan aturan 

pendisiplinan dengan konsisten, memberikan alasan dan kelembutan setelah 

menggunakan hukuman, sehingga anak diperlakukan dengan tegas dan adil. 

Sedangkan orang tua yang memiliki anak dengan self-esteem yang rendah lebih 

bersikap dingin, menarik diri, memiliki standar yang tinggi namun tidak konsisten 

dalam memberikan hukuman dan lebih pasif dalam mengasuh anak-anak mereka.   

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa 

pengalaman traumatis terutama kekerasan yang diterima seseorang dapat menentukan 

bagaimana cara orang tersebut memandang dirinya dan berinteraksi dengan orang 

lain. Karena begitu pentingnya self-esteem bagi seorang individu, maka penelitian 

yang akan dilakukan ialah untuk memahami dinamika self-esteem anak  yang pernah 

mengalami pengalaman child abuse. 
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B. Fokus Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada bagaimana self-esteem 

anak yang mengalami child abuse yang dapat berbentuk kekerasan fisik, emosi, 

verbal, seksual, ataupun pengabaian yang dilakukan oleh orang tua. 

 Menurut Hurlock (1980), yang disebut anak  yaitu yang berusia 2-13 tahun. 

Oleh karena itu, subjek difokuskan pada seseorang yang mengalami perlakuan child 

abuse dari rentang usia 2-13  tahun yang kemudian dilihat aspek-aspek self-esteem. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Didasari dari latar belakang diatas maka didapatkan rumusan permasalahan, 

yaitu: 

Bagaimanakah  self-esteem anak yang mengalami pengalaman kekerasan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah: 

Mengetahui self-esteem anak yang mengalami pengalaman kekerasan. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara aplikatif.  

1). Secara teoritis. 

1. Menambah kekayaan keilmuan psikologi terutama berkenaan dengan child 

abuse dan perkembangan self-esteem. 

2. Menambah literatur penelitian mengenai pengaruh child abuse terhadap 

perkembangan self-esteem anak. 

2). Secara praktis. 

1.  Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak yang 

dihasilkan dari pengalaman child abuse, sehingga dapat diperkecilnya 

kuantitas terjadinya kasus child  abuse. 

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya 

menumbuhkan self-esteem sedari dini. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode penelitian 

kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini menggunakan studi kasus 



 

9 
 

ekploratif karena bertujuan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai 

situasi dan makna sesuatu atau subjek yang diteliti (Alsa, 2007).  

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri. Sehingga 

peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih subjek sebagai sumber 

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2007). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah dengan menggunakan wawancara yang kontinu 

terhadap subjek sehingga diketahui dengan jelas mengenai pengalaman masa lalu 

subjek dan self-esteem subjek saat ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2007), teknik analisis data dalam 

penelitian kulitatif ialah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). 
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G. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Lokasi penelitian yang bersifat situasional, 

disesuaikan dengan perjanjian terhadap subjek penelitian. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak yang pernah mengalami pengalaman 

kekerasan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive yaitu anak-anak yang 

mengalami child abuse. 

  

 

 


