
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tahap prasekolah merupakan fase perkembangan individu pada usia 

2-6 tahun. Pada tahap ini anak memiliki perkembangan yang pesat terutama 

pada perkembangan intelektualnya, sehingga banyak ahli yang menyebut usia 

prasekolah sebagai usia emas (golden age). Tumbuh kembang anak usia pra 

sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas masa depan,karena 

periode pra sekolah dapat menentukan keberhasilan tumbuh kembang anak. 

(Mansur & Budiarti, 2014). 

Whaley dan Wong dalam Supartini (2004) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan sebagai suatu peningkatan ukuran dan jumlah pertumbuhan 

anak, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada perubahan yang 

terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling 

tinggi dan kompleks melalui proses maturasi dan pembelajaran. Anak tidak 

akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, anak memerlukan 

lingkungan yang kondusif yang memungkinkan anak untuk berkembang 

secara optimal. Sebagai bagian dari kecerdasan anak, kecerdasan emosi juga 

penting untuk dikembangkan pada anak sejak dini. Fenomena saat ini banyak 

anak – anak cenderung mulai mengalami gangguan emosional seperti : mudah 

merasa cemas, mudah merasa kesepian, pemurung, frustasi, mudah bertindak 

agresif, kurang menghargai sopan santun, dan sebagainya. Hal tersebut 

disebabkan karena pengembangan kecerdasan emosi anak sering terlupakan. 
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Fenomena perlakuan salah atau child abuse merupakan suatu 

permasalahan yang di hadapi anak – anak, yang dapat terjadi di lingkungan 

keluarga, komunitas, sekolah maupun tempat bermain. Dimana child abuse 

adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahasa terhadap 

anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak seringkali 

diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti physical abuse dan sexual 

abuse. Kekerasan yang selama ini banyak dialami oleh anak-anak bukan hanya 

physical abuse dan sexual abuse, tetapi ada beberapa kategori yang termasuk 

dalam child abuse diantaranya emotional abuse, neglect, sosial abuse, physical abuse dan 

seksual abuse. Diantara bentuk-bentuk kekerasan tersebut yang paling sering 

dialamai oleh anak-anak adalah emotional abuse dimana bentuk umum dari 

emotional abuse adalah verbal abuse (Huraerah 2006). 

Johnson et all (2001) dalam Roth (2004), mengatakan bahwa sebagian 

besar masyarakat tidak mengetahui dampak psikologis yang akan di timbulkan 

ketika melakukan verbal abuse terhadapa anak – anak. Semua bentuk kata – 

kata yang di ucapkan kepada anak akan memiliki dampak yang positif 

maupun negatif tergantung dari pola asuh orang tua. Ketika anak di besarkan 

dengan lingkungan yang baik, pertumbuhan dan perkembangan anak juga 

akan baik. Apabila anak di besarkan dengan lingkungan yang melakukan verbal 

abuse, hal tersebut dapat menimbulkan efek psikologis jangka panjang, karena 

verbal abuse dapat menyakiti perasaan anak. 

Au Coin (2003) dalam Roth (2004), melaporkan bahwa di Kanada 

terdapat kasus kekerasan dan penelantaran anak. Berdasarkan data dari 

lembaga kesejahteraan anak dari seluruh negara, terjadi peningkatan laporan 

mengenai kasus kekerasan pada anak. Tercatat physical abuse terjadi sebanyak 
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31 %, emotional abuse 19 %, dan sexual abuse sebanyak 10 %. Hal ini di dukung 

dengan argument dari  Straus & Field (2004) dalam Zdravkovic (2008), bahwa 

di Amerika  terjadi 90% verbal abuse dengan 11 – 26 % dianggap sebagai 

tindakan verbal abuse berat. McGee,Wolfe & Wilso (1997) dalam Zdrakovic 

(2008), dalam penelitiannya menemukan bahwa 63 % orang tua melakukan 

verbal abuse terhadap anak mereka. Anak- anak dengan orang tua yang 

melakukan verbal abuse memiliki prilaku agresif fisik, agresif verbal, kenakalan 

dan masalah interpersonal daripada anak- anak lainnya. 

Grady, (2003) dalam Noh dan Talaat (2012), mengatakan bahwa verbal 

abuse adalah bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan bukti seperti physical 

abuse, akan tetapi verbal abuse lebih sulit untuk diidentifikasi karena tidak ada 

bukti yang seperti pada kasus physical abuse. Marimoto & Sharma, 2004 dalam 

Zdravkovic, 2008 mengungkapkan bahwa verbal abuse memiliki dampak yang 

lebih buruk daripada physical abuse, karena verbal abuse dapat menimbulkan 

dampak yaitu gangguan emosional serta gangguan mental pada anak. Jenis 

verbal abuse yang umum digunakan orang tua pada anaknya adalah penyataan 

negative seperti mengancam, meremehkan, memberikan label pada anak dan 

juga berteriak kepada anak. 

Ney (1997) dalam Roth (2004) mengatakan bahwa verbal abuse yang 

dilakukan orang tua dapat berdampak pada perubahan pandangan atau 

persepsi anak mengenai dirinya. Verbal abuse yang dilakukan orang tua 

memiliki dampak yang lebih besar pada anak-anak dibandingkan dengan 

orang dewasa, karena anak tidak dapat membela dirinya dan menghindari 

dirinya dari kekerasan verbal orang tua mereka. Menurut Garbarino dan 

Brendgen (1986) dalam Noh dan Talaat (2012), dalam penelitiannya 
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mengungkapkan bahwa verbal abuse memiliki efek psikologis yang lebih luas 

dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Verbal abuse merupakan 

kekerasan yang langsung akan berdampak pada perkembangan anak, 

sosialisasi anak dan juga pola perilaku anak.  

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa 

perlakuan salah merupakan hal yang biasa, inilah yang membuat marak 

terjadinya perilaku verbal abuse di Indonesia. Hal tersebut sering terjadi 

dikarenakan keyakinan masyarakat saat ini menganggap hal seperti bicara 

kasar, mencaci, membentak, memarahi, mengancam anak merupakan hal yang 

wajar dan saat ini kita dapat dengan mudah orang tua atau lingkungan 

masyarakat sekitar berbicara kasar pada anak. Secara mental, seorang anak 

akan mengingat semua tindakan kekerasan dalam satu periode secara 

konsisten. Kekerasan tersebut dapat menyebabkan anak menjadi generasi 

yang lemah, seperi agresif, apatis, pemarah, menarik diri, kecemasan berat, 

gangguan tidur, ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga diri dan depresi 

(Soetjiningsih, 2002). 

Komisi Nasional (Komnas) perlindungan anak mencatat 21.872 anak 

menjadi korban kekerasan fisik dan psikis. Pada dua dekade terakhir 12.726 

anak mengalami kekerasan seksual pada tahun 2004 dan yang tercatat 

sebanyak 446 kasus. Tahun 2005 meningkat menjadi 750 kasus. Tahun 2006 

mengalami peningkatan 1124 kasus. Tahun 2008 tercatat lebih dari 1000 

kasus. Sepanjang tahun 2010 Komnas Perlindungan Anak menerima 2.335 

pengaduan mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Angka kejadian 

kekerasan pada anak terus meningkat dari pengaduan di tahun 2009 yaitu 

1998 kasus. Total pengaduan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak, 
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sebanyak 62,7 % adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaan, 

pencabulan serta inces, 37,3 % adalah kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan 

pada anak yang dilakukan orang tua terhadap anaknya belum mendapat 

perhatian khusus dari pemerintah dan tim kesehatan karena masih adanya 

anggapan bahwa semua yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah 

masalah keluarga. Masalah baru dirasakan jika anak sudah mengalami dampak 

kekerasan tersebut baik secara fisik maupun psikologis.  

Verbal abuse terjadi setiap harinya di lingkungan keluarga maupun di 

lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan 

pondasi primer bagi perkembangan anak kini tidak lagi menjadi ramah, 

adanya paradigma yang salah dalam memandang anak, dimana anak masih 

dipandang sebagai obyek yang harus menurut kepada kehendak orang tua. 

Sedangkan lingkungan masyarakat ikut memberikan nuansa pada 

perkembangan anak, karena baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat 

memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak 

(Kusmyati,2006). 

Penelitian tentang verbal abuse pada anak jarang ditemukan karena 

berkembangnya budaya di masyarakat yang menganggap hal bicara kasar, 

mencaci, membentak, memarahi, mengancam pada anak merupakan hal 

wajar. Saat ini kita dapat dengan mudah menjumpai orang tua atau lingkungan 

masyarakat sekitar berbicara kasar pada anak. Peran orang tua sangat penting 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Verbal abuse yang dilakuakan 

orang tua disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya riwayat orang tua yang 

dibesarkan dalam kekerasan sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah 

mereka dapatkan sebelumnya yang dapat memperparah kekerasan pada anak. 
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Selain itu kekerasan pada anak dapat terjadi akibat kemiskinan, stres, isolasi 

sosial, tidak adanya dukungan, lingkungan yang tidak kondusif, pengangguran, 

kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak serta minimnya 

pengetahuan agama orang tua juga turut berperan menjadi penyebab orang 

tua melakukan kekerasan pada anaknya. (Soetjiningsih, 2002) 

Fenomena ini akhirnya menjadi suatu mata rantai yang tidak terputus, 

dimana setiap generasi akan memperlakukan hal yang sama untuk merespon 

kondisi situasional yang menekannya, hingga pola perilaku yang diwariskan ini 

menjadi budaya kekerasan yang akan ditiru anak. 

Sekertaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setiap 

tahunnya menerima laporan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, keluarga 

dan lingkungan sosial yang terus mengalami peningkatan. Komnas 

perlindungan anak mencatat terjadi tindak kekerasan yang dilakukan sebanyak 

2.413 pada tahun 2010. Laporan mengenai kekerasan di sekolah terus 

mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 yaitu sebanyak 2.508, tahun 

2012 sebanyak 2.637 kasus, tahun 2013 sebanyak 2.792 dan pada tahun 2014 

Komnas perlindungan anak menerima laporan kasus kekerasan yang terjadi di 

sekolah, keluarga dan lingkungan sosial sebanyak 3.339. Hasil penelitian yang 

dilakukan KPAI, terdapat 17 % kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Pada 

tahun 2013, tercatat 181 kasus yang berujung pada tewasnya korban, 141 

kasus korban menderita luka berat dan 97 kasus korban menderita luka 

ringan. 

Data statistik di atas dapat menggambarkan bahwa perilaku kekerasan 

telah menjadi keseharian anak- anak Indonesia. Kekerasan yang sering terjadi 

di lingkungan anak adalah dengan bulyying. Menurut Roland dan Insoe (2001) 



7 
 

 

dalam Dermawan (2011), bullying merupakan aspek dari agresif. Perilaku 

agresif biasanya ditunjukkan untuk menyerang, menyakiti, atau melawan 

orang lain baik secara fisik maupun verbal. Perilaku agresif pada anak dapat 

disebabkan karena rendahnya pengendalian diri dari anak, pengaruh 

lingkungan yang tidak baik, dan adanya tekanan dari pelaku. 

Kekerasan sesama anak di sekolah merupakan praktek perilaku agresif 

yang semestinya tidak terjadi. Dalam usia yang belia, anak seharusnya 

dihadapkan pada kehidupan yang tenang, bersahabat dan penuh kreativitas. 

Tumbuhnya perilaku agresif menunjukkan lemahnya pendidikan dalam 

membentuk kepribadian anak. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting 

untuk mengarahkan anak pada perilaku yang positif (Andina,2014). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tahun 2014 yang dilakukan di 

Tarbyatul Athfal Al-Fattah di wilayah “Sukun” Kabupaten Malang. Dari hasil 

observasi didapatkan bahwa terdapat anak yang berperilaku agresif sebanyak 

19 orang dari 62 anak dan dari hasil wawancara dengan guru – guru yang 

berada di sekolah mengatakan bahwa anak dengan perilaku agresif hidup 

dalam lingkungan keluarga yang mendidik dan mengasuh anak mereka sesuai 

dengan kehendak mereka, tanpa memperhatikan dampak apa yang akan di 

akibatkan dari pola asuh tersebut. 

Dari pemaparan diatas peneliti ingin meneliti hubungan verbal abuse 

terhadap munculnya perilaku agresif anak usia 2 – 6 tahun, sehingga judul 

penelitian ini adalah “ Hubungan verbal abuse dengan perilaku agresif anak usia 

prasekolah di Tarbiyatul Athfal  Al- Fattah”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumusan 

permasalahan penelitian yaitu : 

Apakah ada hubungan verbal abuse dengan perilaku agresif anak usia 

pra sekolah di Tarbiyatul Athfal Al - Fattah . 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan verbal abuse dengan perilaku agresif anak 

usia pra sekolah di Tarbiyatul Athfal AL – Fattah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi verbal abuse pada anak prasekolah. 

2. Mengidentifikasi perilaku agresif pada anak prasekolah. 

3. Menganalisis pengaruh verbal abuse terhadap perilaku agresif anak 

pra sekolah 

1.4 Manfaat Penelitaian  

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap 

khasanah keilmuan, khususnya bidang ilmu keperawatan yang terkait dengan 

masalah verbal abuse dalam lingkungan serta dampak yang akan ditimbulkan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis   

1. Bagi Peneliti  

 Hasil studi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tambahan dan pengalaman bagi peneliti mengenai 

dampak verbal abuse terhadap perilaku agresif anak, serta 

meningkatkan wawasan peneliti dalam menyelesaikan masalah 

secara ilmiah. 

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi 

pendidikan untuk bisa dijadikan suatu referensi dan menambah 

wawasan serta pengetahuan tentang dampak verbal abuse terhadap 

perilaku agresif anak. 

3. Manfaat Bagi Para Orang Tua 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada orang tua mengenai dampak dari verbal abuse pada anak 

sehingga tidak sampai menimbulkan perilaku agresif pada anak. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnaya 

 Hasil studi ipenelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara berkesinambungan 

mengenai verbal abuse dan perilaku agresif anak. 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah ada sebelumnya. Namun dari variabel dan subjek 

penelitian ini benar – benar asli dan belum pernah diteliti sebelumnya. 
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1. Menurut penelitian Silviana dan Moondore Madalina Ali (2013), 

yang berjudul “ Pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kecenderungan agresivitas remaja awal di jakarta”. Berdasarkan 

analisis data menggunakan analisis linear agresi, hasil penelitian P 

= 0,000 sehingga P < 0,05 sehingga ada pengaruh yang signifikan 

antara kedua variabel yang berati pola asuh orang tua mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat agresivitas remaja akan tetapi hanya 

pola asuh mengabaikan, memanjakan dan authoritarian yang 

berpengaruh paling dominan terhadap agresifitas remaja, 

dibandingkan pola asuh autoritatif. Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kecendrungan agresivitas remaja awal sedangkan pada penelitian 

diatas untuk mengetahui perilakuagresif anak pra sekolah karena 

adanya perilaku verbal abuse sebagai pesan bahwa perilaku verbal 

abuse memiliki dampak yang menimbulkan perilaku agresif pada 

anak.  

2. Menurut penelitian Bonar Hutapea (2010), yang berjudul “ Studi 

korelasi intensitas menonton tayangan yang mengandung 

kekerasan di televisi dengan perilaku agresif pada anak ”. 

Berdasarkan metode analisis data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson, yaitu dengan menghitung korelasi skor total variabel 

bebas dengan variabel terikat. Hasil penelitian diperoleh P > 0,05, 

sehingga hipotesis nihil menyatakan tidak ada hubungan antara 

intensitas menonton tayangan yang mengandung kekerasan di 
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televisi dengan perilakuagresif pada anak sekolah dasar di Jakarta 

Pusat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini 

mengenai Studi korelasi intensitas menonton tayangan yang 

mengandung kekerasan di televisi dengan perilaku agresif pada 

anak sedangkan pada penelitian diatas untuk mengetahui perilaku 

agresif anak pra sekolah karena adanya perilaku verbal abuse 

sebagai pesan bahwa perilaku verbal abuse memiliki dampak yang 

menimbulkan perilaku agresif pada anak.  

3. Menurut penelitian Nidya P.N dan Margaretha R. (2012), yang 

berjudul         “ Hubungan antara kekerasan emosional pada anak 

terhadap kecendrungan kenakalan remaja”. Berdasarkan analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik non-

parametrik dengan teknik uji korelasi Spearman’s Rho. Hasil 

penelitian ini menunjukkan besarnya koefesien korelasi antara 

kedua variabel tersebut adalah 0,288 dengan taraf signifikan 0,000 

sehingga P<0,05,  menunjukkan bahwa kekerasan emosional 

berkolerasi dengan kecendrungan kenakalan remaja. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecendrungan 

kenakalan remaja sedangkan pada penelitian diatas untuk 

mengetahui perilakuagresif anak pra sekolah karena adanya 

perilaku verbal abuse sebagai pesan bahwa perilaku verbal abuse 

memiliki dampak yang menimbulkan perilaku agresif pada anak.  

  

 


