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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses terbentuknya resiliensi 

anak yang menjalani proses hukum yang proses hukumnya melalui proses diversi 

atau peradilan anak dalam perspektif teori resiliensi dan teori ekologi 

Bronfenbrenner. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Grounded 

Theory Constructivism dari Charmaz. Subyek penelitian meliputi 6 anak yang 

berkonflik dengan hukum yang berusia dibawah 18 tahun, tindak kejahatan yang 

dilakukan dalam kategori tindak kriminal ringan, dan proses penyelesaiannya 

perkaranya melalui proses diversi atau peradilan anak. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara intensif dan analisis data menggunakan Grounded Theory 

Coding dari Charmaz. Hasil penelitian menemukan tentang gambaran 

karakteristik individu yang resilien adalah individu yang memiliki karakterisitik 

positif pada beberapa aspek yaitu Spiritual or motivational characteristics, 

cognitive competencies, behavioral/social competencies, dan emotional stability 

and emotional management. Untuk mencapai adaptasi yang positif ketika 

menghadapi situasi sulit atau menekan, hasil penelitian menemukan ada empat 

fase yang harus dilalui oleh anak yang berproses hukum. Empat fase itu meliputi 

fase stress, fase terpuruk (deteriorating), fase adapting dan recovering, dan fase 

strengthening. Faktor protektif yang lebih kuat daripada faktor risiko lah yang 

membentuk resiliensi anak yang menjalani proses hukum. Anak-anak yang 

berkonflik dengan hukum dapat mengembangkan adaptasi yang positif ketika 

menghadapi situasi sulit dan menekan karena kuatnya faktor protektif dari internal 

maupun eksternal. Internal merupakan karakteristik individu dan eksternal 

meliputi keluarga, teman sebaya, tetangga (microsystem), lembaga pendidikan, 

lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (mesosystem), dan 

latarbelakang keluarga dan pengalaman sepanjang rentang kehidupan 

(chronosystem). Hasil kolaborasi teori Resiliensi dan teori Ekologi 

Bronfenbrenner pada penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada 

pengembangan teori resiliensi, dan model penanganan yang komprehenship anak 

yang berkonflik dengan hukum pada tataran praksis. 
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