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PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan manusia ketika 

seseorang berada pada usia 10 atau 11 tahun hingga 19 atau 20 tahun (Papalia & 

Feldman, 2014; Sigelman & Rider, 2018). Masa remaja terbagi menjadi 3 periode, 

yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir (Monks, Knoers, & 

Hadinoto, 2014). Pada tahap ini akan terlihat beberapa karakteristik, yaitu adanya 

perubahan fisik, kognitif, dan psikososial (Papalia & Feldman, 2014). Secara fisik 

akan muncul perubahan-perubahan, yaitu pertumbuhan otak yang berkaitan dengan 

emosi, penilaian, perilaku organisasi, dan kontrol diri, serta perubahan sekunder 

yang mendorong untuk terjadinya kematangan seksual, khususnya pada organ 

reproduksi (Papalia & Feldman, 2014).  

Perubahan kognitif yang terjadi pada remaja berupa perubahan tahapan 

kognitif menjadi tahap operasi formal dan peningkatan atensi dan pemrosesan 

informasi (Papalia & Feldman, 2014). Sedangkan secara psikososial, yang menjadi 

ciri pada tahap perkembangan remaja adalah terjadinya konflik identitas versus 

kebingungan identitas (identity vs identity confusion) dimana individu akan 

memutuskan siapa dan bagaimana dirinya, serta konformitas terhadap kelompok 

teman sebaya semakin tinggi. Selain itu, masa remaja merupakan masa yang unik 

karena pertumbuhannya dipengaruhi lingkungan sekitar sehingga remaja memiliki 
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karakter yang berbeda-beda dan cenderung berkeinginan untuk coba-coba (Al-

Mighwar, 2011).  

Santrock (2012) menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa evaluasi, 

pengambilan keputusan, dan komitmen. Selain itu, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Offer, dan kawan-kawan (1988 dalam Santrock, 2012) di beberapa 

negara, menjelaskan bahwa sebagian besar remaja, yaitu sebanyak 73%, 

memperlihatkan citra diri yang sehat, menunjukkan rasa bahagia, menikmati hidup, 

melihat diri mampu melatih kendali diri, menghargai kerja dan sekolah, perasaan 

positif terhadap keluarga, dan merasa mampu menghadapi tekanan hidup. 

Youngblade dan kawan-kawan (2007 dalam Papalia & Feldman, 2014) menyatakan 

bahwa orang muda yg memiliki hubungan yang mendukung dengan orangtua, 

sekolah, dan komunitas cenderung berkembang secara positif dan sehat. Hal ini 

cukup kontradiktif dengan yang disampaikan oleh Hall (dalam Santrock, 2012; 

Papalia & Feldman, 2014; Sigelman & Rider, 2018) bahwa masa remaja adalah 

suatu masa ketika seseorang mengalami storm and stress dimana menggambarkan 

keadaan yang penuh gejolak (berapi-api dan memberontak) dan masa ketika remaja 

menghadapi berbagai permasalahan.  

Psikopati adalah sebuah sindrom yang terdiri atas konstelasi dari 

interpersonal, afektif, serta ciri-ciri perilaku dan gaya hidup yang ekstrem 

(Andershed, 2010).  Psikopati dapat pula dipahami sebagai versi ekstrem dari profil 

kepribadian normal (Andershed, 2010) atau varian maladaptif dari trait kepribadian 

secara umum (Cooke, dkk., 1998). Sedangkan trait psikopati dapat didefinisikan 

sebagai trait atau simptom dan perilaku individual yang menyusun sindrom 
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psikopati (Andershed, 2010). Andershed dan kawan-kawan (2002) menjelaskan 

trait psikopati sebagai sifat dasar dari konstelasi (kumpulan sifat) yang membentuk 

kepribadian psikopati, meliputi Grandiose-Manipulative, Callous-Unemotional, 

dan Impulsive-irresponsible. 

Menurut Lilienfeld dan Andrews (1996) psikopati dapat dilihat melalui 2 

pendekatan, yaitu pendekatan dengan dasar kepribadian (personality-based 

approach) dan pendekatan dengan dasar perilaku (behavior-based approach). 

Psikopati jika dilihat dari pendekatan kepribadian, menekankan sifat-sifat seperti, 

tidak ada rasa bersalah, ketidakjujuran, kegagalan untuk menciptakan keterikatan 

yang dekat, tidak ada rasa takut, tidak berperasaan, dan kurangnya pemikiran ke 

depan (Lilienfeld & Andrews, 1996). Sedangkan, psikopati jika dilihat dari 

pendekatan perilaku menekankan sejarah perilaku antisosial dan perilaku kriminal, 

seperti agresivitas fisik, pencurian, dan vandalisme (Lilienfeld & Andrews, 1996). 

Psikopati lebih banyak diteliti pada orang dewasa atau pelaku-pelaku 

pelanggaran yang berkaitan dengan hukum (atau pasien klinis). Kenyataannya, 

banyak individu yang memiliki trait psikopati yang dominan namun masih dapat 

berfungsi dengan baik secara sosial diluar setting tahanan (Levenson, dkk., 1995 

dalam Lilienfeld & Andrews, 1996; Hare, 2001). Selain itu, penelitian terdahulu 

juga menunjukkan bahwa psikopati juga dapat terjadi pada remaja, baik subklinis 

maupun pelanggar hukum (Kotler & McMahon, 2010; Lynam, dkk., 2007 dalam 

Salekin & Lynam, 2010; Neumann, dkk., 2011). Konsistensi trait psikopati pada 

remaja mungkin tidak sejalan dengan teori kepribadian atau trait yang mengatakan 

bahwa trait akan konsisten dan menetap mulai pada usia dewasa awal. 
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Kenyataannya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andershed, dan kawan-

kawan (2002), Kotler & McMahon (2010, dalam Salekin & Lynam, 2010), Lynam 

dan kawan-kawan (2007, dalam Salekin & Lynam, 2010), dan Neumann dan 

kawan-kawan (2011) menyatakan bahwa trait psikopati cukup konsisten pada usia 

remaja hingga dewasa. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian 

longitudinal. Hal ini menunjukkan bahwa trait psikopati ini sudah dapat diteliti pada 

usia remaja. 

Penelitian mengenai psikopati pada remaja atau usia yang lebih awal lagi 

dianggap sebagai hal yang penting untuk melihat sejauh mana psikopati mulai 

berkembang atau terlihat (bibit psikopati), memahami berbagai jenis remaja serta 

untuk memetakan cara-cara untuk membantu remaja mengarahkan hidupnya lebih 

prososial, produktif, dan memiliki makna (Salekin & Lynam, 2010), dapat lebih 

memahami psikopati pada remaja subklinis (Lilienfeld & Andrews, 1996), dapat 

mencegah hasil negatif yang serius yang berkaitan dengan psikopati (Uytun, 2017), 

dan memprediksi kehidupan mendatang (Lynam, 1997; Salekin & Lynam, 2010). 

Penelitian trait psikopati pada remaja dugunakan sebagai usaha preventif karena 

usaha untuk memberikan treatment terhadap individu dengan psikopati terbukti 

agak tidak berhasil dan bukti menunjukkan bahwa individu dengan trait psikopati 

memiliki sejarah antisosial dan kriminal yang dimulai sebelum dewasa (Uytun, 

2017).  

Forth dan kawan-kawan (1990, dalam Salekin & Lynam, 2010) menjadi 

pelopor penelitian psikopati pada remaja, yaitu pada pelanggar remaja. Selain pada 

populasi anak dan remaja laki-laki, beberapa penelitian juga telah dikembangkan 
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pada anak prasekolah dan anak perempuan yang sebelumnya kurang diteliti 

(Salekin & Lynam, 2010). Andershed dan kawan-kawan (2002) menyatakan dalam 

penelitiannya remaja memiliki pola trait psikopati yang serupa dengan yang 

dimiliki orang dewasa. Selain itu, penelitiannya juga menunjukkan bahwa nilai dari 

trait psikopati pada remaja pria lebih tinggi dibandingkan pada remaja wanita. 

Salekin dan Lynam (2010) mengungkapkan bahwa istilah psikopati tidak boleh 

digunakan dengan cara yang merusak, tetapi lebih baik digunakan untuk 

mendukung remaja agar hidupnya fungsional dan lebih bermakna. 

Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya orang yang menganggap bahwa 

seseorang dengan trait psikopati sama dengan penjahat, berhubungan dengan 

kriminalitas (Skeem, dkk., 2011), sebagai bahaya, manipulatif, dan untreatable 

(Beech, dkk., 2012). Namun, nyatanya psikopati tidak sama dengan kriminalitas 

karena tidak semua orang yang memiliki trait psikopati dominan akan menjadi 

seorang kriminal dan tidak semua pelaku kriminal adalah seseorang dengan trait 

psikopati dominan (Hare, 2001). Meski demikian, seseorang yang memiliki trait 

psikopati yang dominan memang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk 

mengalami gangguan perilaku atau menjadi pelaku kriminal dibandingkan individu 

dengan trait psikopati yang rendah (Lynam, 1997; Hare, 2001; Salekin & Lynam, 

2010). 

Trait psikopati ini sangat mungkin dimiliki oleh semua orang, namun ada 

individu dengan trait psikopati yang dominan dan individu lainnya dengan trait 

psikopati yang rendah. Individu dengan trait psikopati yang dominan akan memiliki 

rasa percaya diri yang tinggi dan berani untuk mengambil resiko. Oleh sebab itu, 
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beberapa orang yang memiliki trait psikopati dominan yang mampu menjalankan 

kehidupan sosialnya dengan baik akan diajukan untuk menjadi pemimpin (Hare, 

2001). Selain itu, individu dengan trait psikopati dominan juga cenderung memiliki 

banyak teman karena ia memiliki pesona, mampu memanipulasi orang lain, dan 

ucapannya seringkali meyakinkan orang lain meskipun belum tentu kebenarannya 

(Andershed, dkk., 2002). 

Trait psikopati dominan ini dapat berkembang, menurut Glenn (2018) melalui 

2 cara, yaitu yang pertama karena individu mengalami stres kronis atau parah pada 

awal kehidupan, yaitu dari kelahiran hingga usia 5 tahun. Stres kronis ini membuat 

respon stres menjadi berubah ketika pada usia anak-anak pertengahan, dari respon 

yang normal terhadap stres menjadi respon yang rendah atau kurang merespon 

terhadap stres. Perubahan respon ini membuat responsivitas individu terhadap stres 

menjadi tumpul atau bahkan unrespon terhadap lingkungan, sehingga trait psikopati 

dapat berkembang pada individu. Sedangkan, untuk cara yang kedua, individu 

dapat mengembangkan responsivitas yang tumpul atau unrespon hingga 

mengembangkan trait psikopati meskipun lingkungannya memiliki stres yang 

rendah karena adanya kecenderungan genetik yang mendukung (Glenn, 2018).  

Belum ada data yang pasti mengenai jumlah psikopat yang ada, khususnya di 

Indonesia. Namun, Beech dan kawan-kawan (2012), Uytun (2017), dan Glenn 

(2018) mengungkapkan bahwa trait psikopati ini mungkin terjadi pada 1% dari 

jumlah populasi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Adams (2005) 

menunjukkan bahwa sekitar 16% mahasiswa pada lebih dari 84% populasi kampus 

dilaporkan memiliki trait psikopati dominan dan jumlah ini lebih dari 1% dari yang 
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disebutkan oleh Beech dan kawan-kawan (2012), Uytun (2017), dan Glenn (2018). 

Hal ini kemungkinan dikarenakan trait psikopati tidak dapat diidentifikasi dengan 

mudah karena memiliki gejala klinis yang khas (Beech, dkk., 2012).  

Meskipun telah diteliti selama puluhan tahun, namun mengenai faktor 

penyebab seseorang dengan psikopati secara pastinya menurut Hare (2001), Salekin 

dan Lynam (2010), dan Skeem dan kawan-kawan (2011) masih dalam perdebatan 

dan pengembangan, serta masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, 

mengenai konsep dan dinamika dari psikopati ini juga masih kurang jelas, namun 

Hare (2001) mengungkapkan bahwa psikopati ini secara klinik dan empirik fokus 

pada afeksi, interpersonal, dan atribut perilaku. Ketiga fokus inilah yang menjadi 

teori dasar dalam alat ukur yang diciptakan oleh Hare dan peneliti lain yang 

menganut teorinya.  

Cook (2010) menyatakan bahwa meskipun mengenai etiologi dari trait 

psikopati dominan masih perlu diteliti lebih lanjut, namun psikopati ini dapat 

dipengaruhi oleh faktor neurobiologikal, genetik, dan environmental. Aspek 

neurobiologikal menyatakan bahwa adanya abnormalitas di otak, yaitu di bagian 

amigdala yang berperan dalam hal emosi individu (Cook, 2010). Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Cleckley (dalam Salekin & Lynam, 2010), yaitu bahwa 

etiologi trait psikopati dominan adalah adanya gangguan yang mengakar dari 

pemrosesan emosional seperti yang terjadi pada aphasia semantic (dalam bidang 

pemrosesan bahasa) dan buta warna (dalam bidang pemrosesan perseptual). 

Abnormalitas di amigdala menjadi hal yang paling konsisten dalam penentuan 
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psikopati pada remaja karena remaja dengan psikopati menunjukkan respon 

amigdala yang rendah dalam menghadapi ketakutan (Uytun, 2017).  

Faktor genetik yang mempengaruhi trait psikopati dominan merupakan hasil 

penelitian terhadap anak kembar pada Minnesota Twin Family Study yang 

menyatakan bahwa pengaruh genetik pada perkembangan psikopati lebih potensial 

dibandingkan dengan keadaan lingkungan hidup (Cook, 2010). Hal ini didukung 

oleh pernyataan Uytun (2017), yaitu bahwa uji genetik pada anak kembar 

menunjukkan bahwa gen dapat menjelaskan kaitan gabungan antara konsentrasi 

dorsal anterior cingulate gray matter sebelah kanan dengan trait psikopati 

dominan. Hal ini berkaitan dengan adanya faktor keturunan pada trait psikopati. 

Skeem dan kawan-kawan (2007, dalam Cook, 2010) menyatakan bahwa 

pengalaman faktor lingkungan yang menghukum, seperti penolakan orangtua, 

pengabaian, dan kekerasan berhubungan dengan psikopati dikemudian hari. 

Neumann dan kawan-kawan (2011) pada penelitiannya menunjukkan bahwa faktor 

yang terkait dengan lingkungan, fungsi keluarga (seperti tingkat kohesi dan 

dukungan), dan perilaku eksternal akan terkait dengan stabilitas trait psikopati. 

Keluarga dan eksternalisasi dianggap sebagai faktor kontekstual yang memiliki 

peran kontribusi untuk mengubah ekspresi dan konsistensi perkembangan trait 

psikopati ini (Neumann, dkk., 2011). McCords (1964, dalam Farrington, 2005) 

mengungkapkan bahwa penolakan orangtua, orangtua dengan antisosial, 

ketidakkonsistenan dalam hal kedisiplinan (erratic discipline), dan pengawasan 

orangtua yang buruk dapat mempengaruhi perkembangan psikopati. Selain itu, 

beberapa penelitian telah mencoba menginvestigasi mengenai early childhood risk 
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factors (faktor risiko masa kanak) yang mungkin dapat memprediksi, 

mempengaruhi, atau menyebabkan psikopati (Farrington, 2005). Arrigo dan Griffin 

(2004, dalam Khotimah dan Retnowati, 2014) menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh yang kuat dari komponen lingkungan terhadap trait psikopati dominan, 

yaitu individu yang mengalami ketidakkonsistenan dalam perhatian, pengasuhan 

yang penuh emosional, kekerasan fisik, dan pelecahan seksual dapat membuat anak 

tidak mampu mengembangkan empati. 

Abnormalitas pada amigdala dapat dikaitkan dengan adanya pengalaman 

traumatis, khususnya pengalaman trauma masa anak. Seperti Craparo dan kawan-

kawan (2013) yang menyatakan bahwa teori dan penelitian empirik 

mempertahankan bahwa trait psikopati dominan dapat dihubungkan dengan sejarah 

trauma. De Bellis dan Zisk (2014) menjelaskan bahwa seorang individu yang 

mengalami trauma masa kanak (childhood trauma) dan juga didorong adanya risiko 

genetik (faktor risiko dari genetik) akan mempengaruhi kerja Limbic-

Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis (LHPA) yang berperan dalam meregulasi 

stress. Kemudian, pengalaman trauma masa kanak dan risiko genetik tersebut dapat 

pula mempengaruhi kerja amigdala, yaitu dalam hal meregulasi emosi. Porter (1996 

dalam Cook, 2010) menyatakan bahwa pada beberapa orang, meskipun seseorang 

memiliki kapasitas untuk berempati atau memiliki ikatan positif dengan orang lain, 

namun mereka menggunakan disosiasi untuk mengatasi pengalaman trauma dengan 

cara “mematikan” atau “menonaktifkan” emosi mereka. Hal inilah yang 

menyebabkan abnormalitas pada bagian amigdala yang juga menjadi salah satu 

faktor penyebab trait psikopati dominan.  
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Figley (2006) menyatakan bahwa trauma masa kanak mampu menciptakan 4 

permasalahan yang relatif menetap, yaitu perceptual returns; pengulangan dalam 

aksi, kepribadian, seni, dan permainan; ketakutan literal yang spesifik; dan sensasi 

yang terbatas akan masa depan. Karpman dan kawan-kawan (dalam Craparo, dkk., 

2013) mengemukakan gagasan bahwa psikopati merupakan hasil dari pertukaran 

interpersonal yang disfungsional dan faktor lingkungan yang merugikan, termasuk 

pelecehan dan pengabaian. Namun, penelitian pada bidang ini masih sedikit dan 

beberapa studi menunjukkan bahwa psikopati dapat dikaitkan dengan riwayat 

perkembangan yang mengganggu, termasuk pengalaman trauma yang terjadi lebih 

awal pada individu (early trauma) (Craparo, dkk., 2013). 

Arrigo dan Griffin (2004, dalam Khotimah & Retnowati, 2014) menjelaskan 

bahwa terdapat pengaruh yang kuat dari komponen lingkungan terhadap trait 

psikopati, yaitu individu yang mengalami ketidakkonsistenan dalam perhatian, 

pengasuhan yang penuh emosional, kekerasan fisik, dan pelecahan seksual dapat 

membuat anak tidak mampu mengembangkan empati. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Craparo dan kawan-kawan (2013) yang berjudul “Traumatic 

experiences in childhood and psychopathy: a study on a sample of violent offenders 

from Italy” menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara relasional trauma 

pada masa kanak dan perkembangan trait psikopati. Selain itu, partisipan yang 

masuk dalam kelompok HRP (high-risk for psychopathy, yang memiliki skor PCL-

R lebih dari sama dengan 25) memiliki tendensi untuk mengalami pengalaman 

traumatis lebih awal dibandingkan partisipan lain, yaitu sebelum usia 10 tahun. Hal 
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ini membuktikan bahwa risiko adanya psikopati meningkat ketika trauma terjadi di 

awal kehidupan. 

Penelitian terkait dengan psikopati di Indonesia pernah dilakukan oleh 

Khotimah dan Retnowati (2014) berjudul “Kecenderungan psikopat pada remaja di 

lembaga pemasyarakatan ditinjau dari kelekatan anak-orang tua”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelekatan aman dengan kecenderungan 

psikopat pada remaja. Subjek penelitian ini adalah 80 remaja laki-laki di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Anak di Blitar, Jawa Timur dengan usia antara 11 

hingga 18 tahun. Instrumen yang digunakan adalah Child Psychopathy Scale (CPS) 

untuk mengukur kecenderungan psikopati dan Kerns’ Security Scale (KSS) untuk 

mengukur kelekatan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara 

kelekatan anak-orang tua dengan kecenderungan psikopat pada remaja di Lembaga 

Pemasyarakatan dengan pengaruh sebesar 13,7%, sedangkan 86,3% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain. Hubungan ini adalah hubungan negatif, yaitu 

semakin aman kelekatan anak-orang tua, maka semakin kecil kecenderungan 

psikopati. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa hasil dari penelitian sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang menyatakan adanya korelasi positif antara 

kelekatan tidak aman dengan fitur psikopati (Khotimah & Retnowati, 2014).  

Selain itu, Farina dan kawan-kawan (2018) juga telah melakukan penelitian 

mengenai trauma masa kanak dan fitur-fitur psikopati pada pelanggar usia remaja. 

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa trauma masa kanak berhubungan secara 

signifikan terhadap psikopati dan trauma dapat memprediksi secara signifikan nilai 
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psikopati pada anak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Farina dan kawan-

kawan (2018) juga menyatakan bahwa dengan memahami sejarah traumatis pada 

remaja tidak hanya menjadi jalan menuju psikopati, tetapi juga menjadi bagian 

kritis untuk penilaian (assessment) dan rencana perawatan (treatment plan) secara 

menyeluruh. 

Lilienfeld dan Andrew (1996) berpendapat bahwa literatur dan pengukuran 

mengenai psikopati ini terbatas dikarenakan setting penelitian yang banyak 

dilakukan pada populasi kriminal atau tahanan. Selain itu, beberapa penelitian 

banyak dilakukan pada usia dewasa dan laki-laki. Hal inilah yang mendorong 

penulis untuk meneliti mengenai psikopati pada remaja dalam setting populasi 

normal atau yang tidak berurusan dengan hukum. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Menurut Luxenburg dan kawan-kawan (2001) seseorang yang mengalami 

trauma adalah mereka yang pernah mengalami suatu peristiwa dimana kehidupan, 

keselamatan fisik, integritas fisik dirinya atau orang lain terancam atau benar-benar 

rusak. Beberapa kejadian yang dapat menimbulkan trauma adalah korban 

pemerkosaan, anak-anak yang mengalami pelecehan, pengungsi, dan yang selamat 

dari kecelakaan, bencana, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta terpapar 

alkohol dan obat terlarang (Luxenberg, dkk., 2001).   

 Apabila individu sebagai korban kekerasan dan pengabaian, baik dalam hal 

fisik, emosional, maupun seksual, menganggap bahwa hal tersebut sebagai keadaan 

yang tidak nyaman, membuat stress, bahkan mengancam, maka pengalaman ini 
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dapat menjadi trauma bagi individu tersebut (Luxenberg, dkk., 2001). Hal ini juga 

dapat terjadi ketika seseorang memiliki pengalaman traumatis yang terjadi ketika 

masa kanak sehingga disebut sebagai trauma masa kanak (Bernstein, dkk, 1994; 

Bernstein, dkk, 2003). 

Sudah banyak kasus yang terjadi bahkan tercatat secara hukum berkaitan 

dengan kekerasan terhadap anak. Hal ini seperti tercatat dalam buku keluaran 

KemenPPPA dan BPS (2017) bahwa di tingkat global pada tahun 2014 terdapat 1 

milyar anak usia 2-17 tahun yang mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, 

atau beberapa jenis kekerasan sekaligus.  

Pada tahun 2013, di Indonesia prevalensi remaja laki-laki usia 18-24 tahun 

yang pernah mengalami minimal satu jenis kekerasan sebelum usia 18 tahun adalah 

50,1%, sedangkan pada perempuan dengan kategori yang sama sebesar 16,4%. 

Kemudian, prevalensi untuk remaja usia 13-17 tahun yang mengalami minimal satu 

jenis kekerasan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir di tahun 2013, pada laki-laki 

sebesar 38,6% dan perempuan 20,5%. Sampai saat ini belum ada data mengenai 

jumlah individu yang memiliki trauma masa kanak, baik di Indonesia maupun 

secara global.  

Trauma pada masa kanak adalah permasalahan psikososial, medikal, dan 

kebijakan publik yang parah yang memiliki konsekuensi serius pada korban dan 

masyarakat (De Bellis & Zisk, 2014). Berdasarkan DSM IV dan V, De Bellis dan 

Zisk (2014) menyatakan trauma masa kanak dapat terjadi karena paparan peristiwa 

kematian atau keadaan yang mengancam yang mengarah kepada kematian, luka 

serius, atau kekerasan seksual. Pada beberapa level, trauma masa kanak dapat 
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dianggap sebagai gangguan perkembangan yang disebabkan oleh lingkungan hidup 

(De Bellis & Zisk, 2014). Para peneliti telah berargumen bahwa trauma awal 

mempunyai pengaruh negatif terhadap perkembangan kemampuan untuk 

meregulasi emosi dan afek (Salekin & Lynam, 2010). Paparan dari kejadian 

traumatis atau serangkaian peristiwa traumatis yang kronis akan mengaktifkan 

body’s biological stress response systems (De Bellis & Zisk, 2014). 

Jika individu menganggap kekerasan sebagai suatu keadaan traumatis, maka 

ada kemungkinan untuk “mematikan” emosi mereka sebagai bentuk mekanisme 

koping. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Porter (1996 dalam Cook, 2010) 

bahwa pada beberapa orang, meskipun seseorang memiliki kapasitas untuk 

berempati atau memiliki ikatan positif dengan orang lain, namun mereka 

menggunakan disosiasi untuk mengatasi trauma dan “mematikan” atau 

“menonaktifkan” emosi mereka. Selain itu, Weiler dan Widom (1996, dalam 

Craparo, dkk., 2013) menyatakan bahwa seorang anak mungkin mengalami 

desensitisasi terhadap pengalaman menyakitkan atau kecemasan di masa depan 

sebagai akibat dari pelecehan awal (early abuse). Desensitisasi ini dapat 

membuatnya menjadi kurang responsif secara emosional dan fisiologis terhadap 

kebutuhan orang lain, menjadi tidak berperasaan dan kurang empati, dan tidak 

memiliki penyesalan atau rasa bersalah (Weiler & Widom, 1996 dalam Craparo, 

dkk., 2013). Hal ini berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Cleckley (dalam 

Salekin & Lynam, 2010), yaitu bahwa etiologi psikopati adalah karena adanya 

gangguan yang mengakar dari pemrosesan emosional atau terjadinya abnormalitas 

pada amigdala. 

SKRIPSI PENGARUH TRAUMA MASA....

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

YOLANDA CHRISTIA P. A.



15 
 

 
 

Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencari tahu apakah ada 

pengaruh trauma masa kanak terhadap trait psikopati pada remaja 

  

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menentukan batas-batas 

permasalahan dengan jelas agar pembahasan tidak melebar dari masalah yang ingin 

dibahas pada penelitian. Batas pada penelitian ini, ialah: 

1.3.1 Trait Psikopati 

Trait psikopati adalah sifat dasar dari konstelasi (kumpulan sifat) yang 

membentuk kepribadian psikopati, meliputi Grandiose-Manipulative, Callous-

Unemotional, dan Impulsive-irresponsible (Andershed, dkk., 2002). 

1.3.2 Trauma Masa Kanak 

Trauma masa kanak adalah pengalaman traumatis yang terjadi pada masa 

kanak, meliputi emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, emotional neglect, 

dan physical neglect (Bernstein, dkk., 2003). 

 

1.4 Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada responden usia remaja. Masa remaja 

merupakan perubahan perkembangan antara masa anak dan masa dewasa yang 

mengakibatkan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial dan terjadi sekitar umur 

12 hingga 20 tahun (Papalia & Feldman, 2014).  
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1.5 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh trauma masa kanak terhadap trait psikopati pada 

remaja? 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh trauma masa kanak terhadap trait psikopati pada remaja. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah informasi dalam kajian atau 

wawasan tentang pengaruh trauma masa kanak terhadap trait psikopati pada masa 

remaja. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat menjadi sarana psikoedukasi kepada masyarakat 

mengenai trait psikopati 

2. Penelitian ini dapat digunakan oleh psikolog atau sarjana psikologi untuk 

menjadi referensi mengenai trait psikopati yang dipengaruhi oleh 

pengalaman trauma masa kanak 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan 

pengarahan perkembangan pada remaja dengan trait psikopati dominan 
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