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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan pernikahan setiap pasangan suami istri tentunya ingin 

mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya tersebut. Kebahagiaan 

yang diharapakan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalkan 

kebahagiaan berupa saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya, yang 

dapat ditunjukkan dengan tidak saling merendahkan atau menyalahkan apabila 

pasangannya melakukan sebuah kesalahan, tidak saling memerintah pada 

pasangannya melainkan saling menjalankan tugas – tugas rumah tangga secara 

bersama baik dengan pasangannya ataupun orang tua pada anak-anaknya, 

kebahagiaan selanjutnya dapat berupa saling hidup rukun antara mertua dan menantu 

apabila tinggal dalam satu rumah.  

Sedangkan kebahagiaan utama yang menjadi pelengkap dalam rumah 

tangga yaitu kebahagiaan menjadi orang tua. Dengan menjadi orang tua berarti telah 

menyatakan siap untuk mendidik anak menjadi keturunan yang berkualitas dimasa 

datang. Padahal hakekatnya menjadi orang tua itu bukanlah tugas yang mudah, 

karena menjadi orang tua itu bukanlah seperti menjadi seorang psikolog, dokter, guru 

ataupun profesi-profesi lain yang memiliki pendidikan formal. Menjadi orang tua 

disini membutuhkan kesabaran, keikhlasan karena sesungguhnya tidak ada institusi 

formal yang menyediakan jurusan untuk menjadi orang tua, padahal manjadi orang 

tua menuntut beberapa ketrampilan interpersonal dan tuntutan emosional (Santrock, 

2002).  

Harapan menjadi orang tua dikaruniai putra ataupun putri dari pernikahan, 

yang dapat mengerti keadaan dan kondisi orang tuanya, dapat menghormati dan 

patuh pada orang tuanya, serta anggapan orang tua tentang memiliki anak berarti 

orang tua akan selalu memiliki seseorang yang mencintai mereka serta menjadi 

teman terbaik mereka (Santrock, 2002).  Harapan yang ada pada orang tua, membuat 

orang tua berusaha untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka hingga 
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mengorbankan dirinya sendiri untuk anak-anaknya tanpa kenal panas ataupun hujan 

orang tua senantiasa mencari rezki untuk anak-anaknya, untuk membayar sekolah, 

untuk membayar kuliah dan segala macam kebutuhan anak-anaknya agar kelak dapat 

selalu merasakan kebahagiaan. Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, menjadi 

orang tua erat hubungannya memberikan dukungan untuk menolong anak-anaknya 

mengembangan pola perilaku yang bersifat kontruktif (membangun), memuaskan, 

dan memberikan rasa tanggung  jawab yang meluas bagi anak-anaknya (Balson, 

1993). Atas pengorbanan yang dikeluarkan orang tua bagi anak-anak sepantasnya 

anak memberikan kontribusi yang baik juga pada orang tua mereka.  

Namun dari pengorbanan orang tua untuk anak-anak mereka tersebut pada 

kenyataanya tidak lantas menempatkan kedudukan orang tua sebagai seseorang yang 

diagungkan keberadaannya, melainkan menjadikan orang tua khususnya pada zaman 

yang semakin modern ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang 

menyenangkan. Keadaan kurang menyenangkan disini terdapat fenomena yang 

terjadi dimasyarakat yang dijelaskan dalam artikel bahwa anak-anak sekarang berani 

kabur atau lari dari rumah hingga berlarut–larut, apabila pendapat orang tua tidak 

sejalan dengan pemikiran atau keinginan anak maka anak akan selalu membantah 

atau mengancam orang tuanya (Prassetiyadi, Rudiansyah & Gultom, 14 Mei 2011). 

Mereka juga ketika bercanda dengan orang yang lebih tua, seperti mereka 

bercanda dengan teman yang seumur dengan mereka, anak berani membantah orang 

tuanya tanpa malu sedikitpun, perilakunya juga jauh lebih berani dan kasar dalam 

bersikap, anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua serta guru 

mereka (Chafid Sugianto, 11 Maret 2011). Pada berita ditelevisi terdapat anak yang 

hingga melakukan kekerasan secara fisik pada orang tuanya sehingga orang tuanya 

dirawat di rumah sakit, membunuh ibu kandungnya karena tidak dibelikan sepeda 

motor, contoh lain yakni contoh kasus di buku perekembangan II Santrock, yang 

menjelaskan tentang perilaku anak yang melakukan penyerangan fisik pada adiknya 

yang  masih usia tujuh tahun hingga berdarah serta tindakan mengancam membunuh 

ibunya sendiri. Ternyata, hal yang dilakukannya tersebut, terimplikasi dari tindakan 

ayahnya sebelum pergi dari rumah yang sering melakukan pemukulan pada ibunya 

saat bertengkar. Sedangkan ibunya sendiri tidak dapat memberi sanksi atas perilaku 
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anaknya tersebut, karena perilaku Arnie anaknya tersebut mudah berubah dan 

berbahaya (Santrock, 2002). Contoh lain yang peneliti peroleh dari kehidupan sehari-

hari, perihal sering sakitnya anak ketika kecil, sehingga  membuat orang tua 

khususnya ibu menuruti segala permintaannya hingga dia dewasa, apabila tidak 

dituruti maka mengintimidasi orang tuanya dengan tindakan ataupun kata-kata kasar, 

ataupun bisa juga karena anak tunggal serta anak bungsu hingga apapun kebutuhanya 

harus terpenuhi dengan gaya hidup manja (Alwisol, 2004), ataupun contoh 

permasalahan yang lainnya tidak mampunya orang tua memenuhi kebutuhan 

anaknya saat kecil karena terbenturnya masalah ekonomi, sehingga ketika 

perekonomian keluarga sudah beranjak baik, apapun yang diminta anaknya segera 

dituruti tanpa memperhatikan dampak  ketika dia dewasa kelak. 

Dari contoh-contoh kecil kasus diatas bisa juga kekerasan anak yang 

dilakukan pada orang tuanya tersebut dapat terjadi dari akibat perilaku orang tuanya 

sendiri yang penuh dengan perselisihan dan inkonsistensi serta disiplin keluarga yang 

tidak sesuai (Santrock, 2002). 

Meskipun tindakan kenakalan anak yang mengindikasikan kekerasan anak 

terhadap orang tuanya tersebut terjadi dapat di akibatkan dari berbagai macam yang 

melatar belakanginya yang salah satunya pernah melihat tindakan kekerasan ayah ke 

ibunya ataupun sebaliknya, hal ini dapat diantisipasi agar anak tidak melakukan 

kenakalan-kenakalan yang mengindikasikan kearah kekerasan pada orang tuanya, 

sehingga sebagai orang tua juga harus dapat menciptakan kondisi keluarga yang 

dapat menimbulkan rasa aman, nyaman bagi penghuninya terutama bagi anak-anak 

mereka. 

Hasil penelitian oleh Masngudin HMS yang diperoleh dari 

www.repository.ac.id (t.t), tentang kenakalan remaja di sebuah rutan, menjelaskan 

keberfungsian keluarga yang baik merupakan keberfungsian sosial  sebuah keluarga 

dalam melaksanakan tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya secara baik sehingga 

akan semakin rendah tingkat kenakalan anak-anaknya atau kualitas kenakalannya. 

Dari uraian diatas yang mengikuti seorang anak dapat melakukan kenakalan 

yang merembet pada kekerasan anak pada orang tuanya tersebut, terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi mereka hingga memunculkan kenakalan sehingga dapat 
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menimbulkan kekerasan anak terhadap orang tuanya sendiri yang mereka tidak 

menyadarinya. Faktor yang melatar belakanginya tersebut ada beberapa 

kemungkinan, kemungkinan pertama anak-anak yang melakukan kekerasan pada 

orang tuanya tersebut pernah melihat tindak kekerasan sebelumnya yang dilakukan 

oleh orang tua padanya ataupun pernah melihat pertengkaran yang merembet pada 

pemukulan orang tua (bisa ayah ke ibu ataupun ibu ke ayah), kekerasan anak pada 

orang tua dapat terjadi karena lingkungan pergaulan anak, prestasi yang rendah 

disekolah, status ekonomi yang rendah, jenis kelamin (laki-laki), peran orang tua 

yang kurangnya pemantauan, dukungan yang rendah dan kedisiplinan yang tidak 

efektif (Santrock, 2002).  

Dalam penelitian ini, kekerasan anak yang dimaksudkan bukan kekerasan 

fisik secara langsung pada korbannya namun lebih mengarah kekerasan secara psikis 

yang dirasakan korbannya (orang tua) tersebut. Meskipun kekerasan anak pada orang 

tua ini yang dimunculkan tidak secara fisik namun lebih kepada kekerasan psikis 

yang dialami orang tua, hal tersebut tetap akan menimbulkan kerugian pada 

korbanya atau orang tua yang mengalaminya. Kerugian tersebut dapat berupa 

kerugian secara finansial serta dapat berupa kerugian secara psikis emosional. Bobic 

(2004) menjelaskan mengenai bentuk kerugian yang dialami orang tua sebagai 

korban kekerasan anaknya adalah menerima pukulan, meninju, mendorong orang 

tuanya, memecahkan barang-barang di rumah, meludah, mengintimidasi orang tua, 

membuat mereka takut, membuat tuntutan yang tidak realistis pada orang tua, 

berbohong, membuat orang tua selalu harus mematuhi apapun tuntutan mereka, 

melarikan diri dari rumah, mencuri harta benda orang tua dan masih banyak lagi.   

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Bobic (2004) tersebut diatas, dapat 

ditunjukkan dari sebuah penelitian Internasional dan Australia, terdapat tindak 

kekerasan anak terhadap orang tuanya, yang mana penelitian ini untuk sementara ini 

masih ditemukan di Australia dengan kumpulan data dari berbagai negara yakni data 

dari AS memperkirakan insiden kekerasan remaja pada orang tuanya 7-18% terjadi 

pada orang tua utuh (Peek dkk, 1985, di Downy 1997 seperti yang disebut Bobic, 

2004) dan 29% terjadi pada orang tua tunggal ada ayah atau ibu saja (Bobic, 2004). 
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Pada data statistik Kanada dalam penelitian tersebut memperkirakan bahwa 

satu dari sepuluh orang tua di Kanada, diserang oleh anak-anak mereka 

(DeKeseredy, 1993 seperti yang disebut Bobic, 2004). Sedangkan angka yang 

disajikan oleh data statistik Kanada secara signifikan diperkirakan akan lebih rendah 

di Perancis dengan 0,6% (Laurent dkk, 1999 seperti yang disebut Bobic, 2004). Data 

mengenai kekerasan anak pada orang tuanya pada studi Australia baru-baru ini 

sendiri yang disajikan dalam penelitian Australia tersebut menjelaskan 17 ibu 

melaporkan tindakan kekerasan anak mereka (Paterson dkk, 2002 seperti yang 

disebut Bobic, 2004). Dari sajian data penelitian yang ditulis oleh Bobic (2004) 

menujukkan adanya fakta kasus kekerasan orang tua secara nyata meskipun 

penelitian tersebut kumpulan data kejadiannya sementara ini masih ditemukan pada 

hasil penelitian yang berasal dari Autralian Domestic and Family Violence 

Clearinghouse “Adolescent Violence Towards Parents”.  

Sedangkan mengenai fakta yang terjadi di Indonesia sendiri tentang kasus 

kekerasan anak pada remaja ini belum banyak diteliti dari sudut pandang psikologi, 

sebab penelitian yang terkait dengan hal tersebut sangat minim sekali. Sehingga 

peneliti melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu mengenai fenomena kekerasan 

anak pada orang tuanya di Indonesia yang lebih di spesifikasikan yakni kekerasan 

remaja pada orang tuanya. Studi pendahuluan atau survei ini peneliti lakukan dengan 

metode wawancara mendalam sedangkan untuk indikator batasan masalah hingga 

dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan remaja terhadap orang tua, peneliti 

sementara ini mangacu pada teori yang diperoleh dari penelitian Australia. 

Survei ini peneliti lakukan pada lima orang tua yang bersedia untuk terbuka 

dan bersedia juga untuk di wawancarai. Orang tua disini adalah ibu-ibu, yang 

memiliki permasalahan perihal perilaku putra ataupun putri mereka. Untuk 

memperoleh subjek, peneliti dibantu oleh orang tua peneliti sendiri dan tante peneliti 

dengan cara dikenalkan. Survei ini peneliti lakukan kurang lebih selama dua minggu 

yakni terhitung dari tanggal 3 Maret hingga 17 Maret 2011, satu subjek peneliti 

peroleh di Malang dan empat lainnya peneliti peroleh di daerah tempat tinggal 

peneliti yakni Jatiroto kabupaten Lumajang. 
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Dari hasil studi pendahuluan, peneliti menemukan bahwa terdapat adanya 

tindak kekerasan remaja pada orang tua di daerah Jatiroto dan Malang. Perilaku 

kekerasan pada orang tuanya tersebut dimunculkan dalam bentuk secara psikis. 

Kebanyakan putra-putra subjek ini melakukan tindakan berbohong, mencuri, 

membolos sekolah, tidak ingin melanjutkan sekolah ataupun kuliah serta berkata-

kata kasar atau mengumpat pada orang tuanya. Hasil dari studi pendahuluan tersebut 

membuktikan adanya fakta kekerasan remaja pada orang tua di Jatiroto dan Malang 

sehingga peneliti tertarik melanjutkan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh 

perihal segala sesuatunya yang melatar belakangi terjadinya tindakan kekerasan 

remaja pada orang tuanya, serta menunjuk orang tua sebagai sumber utama atau 

subjek dalam penelitian ini dengan pertimbangan peneliti, sebab anggapan peneliti 

tentang orang tua menjadi subjek, orang tua yang menjadi korban kekerasan oleh 

anak remajanya tersebut membutuhkan tempat untuk menceritakan isi hatinya perihal 

tingkahlaku anaknya, yang kemungkinan tidak dapat diceritakan secara leluasa pada 

keluarga dekatnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang diangkat dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola kekerasan remaja pada orang tua? 

2. Apa saja faktor-faktor yang membuat remaja melakukan tindakan kekerasan 

terhadap orangtuanya? 

3. Bagaimana upaya orang tua dalam mengatasi kekerasan anak terhadap dirinya? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian sini tentunya peneliti mempunyai tujuan dalam 

pelaksanaanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pola kekerasan remaja pada orang tua. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat remaja melakukan 

tindakan kekerasan terhadap orangtuanya? 
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3. Untuk mengetahui bagaimana upaya orang tua dalam mengatasi kekerasan anak 

terhadap dirinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca ataupun 

peneliti lain terutama dalam bidang psikologi sosial, perkembangan dan klinis. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terutama bagi 

para orang tua agar dapat meminimalisir bahkan mencegah timbulnya tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh anak mereka sendiri dalam keluarga mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


