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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Hidup yang dialami oleh individu bersifat dinamis dan penuh interaksi 

yang tiada henti antara kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal adalah 

berasal dari pengalaman individu, sedangkan kekuatan eksternal adalah berasal 

dari lingkungan atau keadaan yang membuat seseorang mematuhinya. Hal ini 

menjadikan bentuk penyesuaian diri individu bervariasi (Haber, 1984).  

Pada dasarnya, setiap individu baik anak-anak ataupun dewasamemiliki 

kepribadian yang berbeda-beda dalam mempersepsikan apa yang dialaminya. 

Menurut Eysenck dalam Muslimin (2004:179).“Personality is the sum-total of the 

actual or potential behavior-patterns of the organism, as determined by heredity 

and environment; it originates and develops through the functional interaction of 

the four main sectors into which these behavior-patterns are organized: the 

cognitive sector (intelligence), the conative sector (character), the affective sector 

(temperament), and the somatic sector (constitution)” (Kepribadian adalah jumlah 

total dari pola perilaku aktual atau potensial dari organisme yang ditentukan dari 

keturunan dan lingkungan; kepribadian berasal dan berkembang melalui fungsi 

interaksi dari 4 sektor utama yang menjadi pembentukan pola perilaku yaitu: 

sektor kognitif (intelligence), sektor kognatif (character), sektor yang 

mempengaruhi (temperament), dan sektor somatis (constitution)).  
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Menurut Poerbawakatja dalam Muslimin (2004:133) mengartikan 

kepribadian merupakan keseluruhan dari sikap-sikap subyektif emosional, serta 

mental yang mencirikan watak seseorang terhadap lingkungannya dan 

keseluruhan dari reaksi-reaksi itu yang sifatnya psikologis dan sosial. Dengan 

mengenal kepribadian seseorang menurut Poerbawakatja, akan dapat mengira-

ngira bagaimana reaksi-reaksinya dalam suatu keadaan atau situasi tertentu. Selain 

keluarga yang berperan penting sebagai peletak dasar pola pembentukan 

kepribadian, lingkungan juga ikut berperan dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Senada juga dengan pendapat Raymon Catell yang menyatakan 

kepribadian adalah menetapkan hukum-hukum tentang apa yang akan dilakukan 

oleh orang-orang dalam berbagai situasi dan lingkungan. 

Berdasarkan pemahaman tersebut kita dapat melihat bahwa kepribadian itu 

adalah suatu totalitas psikophisis yang kompleks dari individu, sehingga nampak 

didalam tingkah lakunya yang unik Allport (dalam Alwisol 2004:156). Dapat 

dikatakan pula bahwa kepribadian itu bersifat dinamis karena juga memiliki 

ketergantungan dan dari itu juga mempunyai sistem pengaturan. Sistem 

pengaturan itulah yang membuat kesatu paduan pola-pola pengaturan tingkah 

laku. Berarti, kepribadian itu adalah sesuatu yang dapat berubah dan berkembang 

membentuk suatu sikap dan tindakan tertentu. 

Kemampuan seorang anak dalam mengintepretasi dan mereaksi suatu 

kejadian-kejadian yang dialami dalam kehidupannya yang biasa disebut juga 

dengan locus of control.Locus of control menurut Rotter (dalam Pooroe, 1989) 

adalah keyakinan seseorang terhadap sumber-sumber yang mengontrol kejadian-
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kejadian dalam hidupnya. Konsep ini selanjutnya lebih dijelaskan oleh Rotter, 

bahwa individu akan berusaha untuk mengembangkan suatu harapan terhadap 

kemampuannya mengendalikan kejadian-kejadian dalam hidupnya. Individu yang 

percaya bahwa kejadian dalam hidupnya adalah akibat dari tindakan yang dia 

lakukan sendiri, maka dikatakan sebagai orang yang mempunyai harapan atau 

kontrol internal.Sedangkan individu yang merasa bahwa semua kejadian dalam 

hidupnya ditentukan oleh faktor kesempatan, nasib atau keberuntungan maka 

individu tersebut memiliki harapan atau kontrol eksternal. 

Berbagai kejadian yang dialami oleh seseorang dapat memicu terjadinya 

dampak yang lebih dalam. Dengan kemampuan locus of control yang dimiliki 

oleh setiap individu maka diharapkan individu tersebut akan dapat mengontrol 

perilakunya. Beberapa kondisi yang memicu atau menyebabkan seseorang 

mengalami dampak mendalam seperti halnya stres atau trauma biasa disebut 

stressfull event.Dalam berbagai kasus, stressfull event yang banyak ditemui di 

kehidupan masyarakat adalah kekerasan. 

Kekerasan dalam rumah tangga telah lama menjadi masalah dalam 

kehidupan masyarakat kita.Masalah yang banyak terjadi ini memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk menyita perhatian, serta dianggap sebagai suatu persoalan 

sosial yang penting untuk dikaji.Pandangan lama yang membuat masing-masing 

anggota keluarga terbiasa untuk inferior terhadap keluarga lainnya dan juga 

masyarakat disekitarnya, sehingga membuat masalah ini lama terpendam dan 

tidak muncul ke permukaan sebagai bahasan publik. 
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Seperti pada tindak kriminal lainnya, kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) berdampak sangat buruk terhadap korbannya.Baik korban secara 

langsung maupun tidak langsung.Akibat yang paling umum pada korban KDRT 

selain masalah fisik adalah masalah psikologis.Richard J. Gelles (Huraerah, 2007) 

menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak 

dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas (far-reaching). Luka-

luka fisik seperti memar-memar (bruises), goresan-goresan (scrapes), dan luka 

bakar (burns) hingga kerusakan otak (brain damage), cacat permanen (permanent 

disabilities) dan kematian (death). Sedangkan efek psikologis pada anak korban 

kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, yaitu harga diri rendah (a 

lowered sense of self-worth), ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya 

(an inability to relate to peers), masa perhatian tereduksi (reduced attention span) 

dan gangguan belajar. 

Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polwiltabes 

Surabaya sejak tahun 2007-2009, dari 185 kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak yang ditangani terdapat 52 kasus kekerasan anak. Kekerasan sexual 

adalah kasus kekerasan anak terbanyak yaitu 90%, sedangkan sisanya adalah 

kasus kekerasan fisik dan penelantaran. Kasus kekerasan anak tidak hanya 

meninggalkan luka-luka fisik semata, namun juga meninggalkan trauma psikis 

yang membutuhkan penanganan yang lebih rumit  dari sekedar luka fisik.  

Pada beberapa kasus efek dari kekerasan ini dapat mengakibatkan 

gangguan-gangguan kejiwaan, misalnya depresi kecemasan berlebihan, gangguan 

identitas disosiatif (dissociativeidentity disorder), stres, trauma, stres yang 
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menyebabkan trauma hingga stres pasca trauma, dan juga bunuh diri. Munculnya 

perasaan-perasaan negatif terhadap diri korban sendiri dan lingkungan juga dapat 

berimplikasi dalam menghadirkan stres. Dimana sesuai dengan pengertian stres 

itu sendiri yaitu muncul karena adanya tekanan atau tuntutan-tuntutan baik 

internal maupun eksternal dari korban KDRT tersebut. Dan tekanan ataupun 

tuntutan tersebut dapat juga memunculkan reaksi-reaksi yang ekstrim dan 

terkadang dapat merugikan bagi diri korban.  

Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terjadi 

pada orang dewasa laki-laki (suami) maupun wanita (istri) saja, namun anak-anak 

juga sering menjadi koban KDRT. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan 

orangtuanya karena kebanyakan dari pelaku (orangtua) merasa memiliki hak 

penuh atas anak mereka, sehingga apabila menurutnya seorang anak tidak bisa 

menurut atau memenuhi tuntutan orangtua maka mereka berhak untuk 

menghukum anaknya. Disatu sisi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,  

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah 

lainnya (Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002).   

Tipe-tipe keluarga tertentu juga memiliki resiko yang meningkat untuk 

melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian pada anak. Misalnya, orangtua 
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yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah, 

mempunyai tingkat tindakan kekerasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Dan juga keluarga-keluarga yang mana 

mereka baik suami maupun istri mendominasi dan membuat keputusan penting 

mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan keluarga-keluarga yang suami maupun istrinya sama-sama bertanggung 

jawab atas keputusan-keputusan tersebut. (Huraerah, 2007). 

Salah satu teori kepribadian yang membahas tentang individu yang 

mengalami gangguan neurosis karena di masa kecilnya mendapatkan kekerasan 

adalah psikoanalisis sosial Karen Horney. Menurut Horney, indvidu yang masa 

kecilnya mengalami kekerasan maka akan lebih memiliki potensi menjadi selalu 

tidak berdaya, karena sejak kecil mereka selalu merasakan kekuatan otoritas 

orangtuanya sehingga mereka akan selalu merasa lemah.  

Menurut Horney, anak-anak yang mendapatkan kekerasan akan 

mengalami suatu basic hostility yaitu selalu berusaha untuk menekan rasa 

permusuhan terhadap orangtuanya karena merasa membutuhkan cinta dan kasih 

sayang, dimana awal dari konflik kehidupan anak dimulai ketika orangtua mulai 

melakukan pengabaian kasih sayang. Kemudian muncul kecemasan dasar yaitu 

sikap dendam terhadap orangtua mereka, karena mereka selalu merasa tidak 

berdaya dan sendirian di dunia yang penuh permusuhan ini.  

Anak korban kekerasan ketika dewasa mengalami berbagai macam konflik 

dalam menghadapi setiap hal dalam hidupnya. Anak korban kekerasan menurut 

perspektif teori Karen Horney akan mengalami suatu konflik intrapsikis yaitu 
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tentang pandangan diri mereka sendiri. Konflik lain yang akan mereka hadapi 

adalah gaya dan konflik interpersonal yaitu suatu cara yang dilakukan untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya.  

Individu yang masa anak-anaknya mendapatkan kekerasan dari 

orangtuanya akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berhubungan 

dengan orang-orang disekitarnya. Perkembangan kepribadian dari masa anak 

hingga masa dewasa bagi korban kekerasan yang dilakukan orangtuanya selalu 

akan meninggalkan hal-hal yang berpotensi pada perasaan tidak berdaya dan 

lemah (Cyntia-Crosson 2004).  

Kemampuan seorang anak dalam mengintepretasi dan mereaksi suatu 

kejadian-kejadian yang dialami dalam kehidupannya yang biasa disebut juga 

dengan locus of control juga berperan dalam kemungkinan seorang anak tersebut 

mengalami gangguan stres pasca trauma. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan Julian Rotter yang membandingkan bagaimana persepsi orang-

orang terhadap kejadian-kejadian yang menimpanya, yang disebut dengan 

internal-eksternal locus of control. Locus of control merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi terjadinya gangguan stres pasca trauma. Hal ini dapat 

dibuktikan dalam suatu studi longitudinal oleh Solomon, Mikulincer dan Avitzur 

yang menyelidiki hubungan antara locus of control, coping, social support dan 

gangguan stres pasca trauma pada perang Israel setelah dua dan tiga tahun 

berperang. Penelitian tersebut menemukan bahwa, tingkat gangguan stres pasca 

trauma pada veteran tersebut menjadi turun bersamaan dengan meningkatnya 
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social support dan coping emotion-focused menjadi berkurang, serta locus of 

control veteran tersebut menjadi lebih internan (Yukl,1999). 

Kekerasan yang sering mereka terima dari lingkungan keluarga sendiri, 

misalnya ayah ataupun ibu sering memunculkan stres yang mendalam bagi anak-

anak korban kekerasan ini, hingga mereka sering mengalami stres yang 

berkepanjangan yang juga menyebabkan trauma. Secara sederhana trauma 

bermakna luka atau kekagetan (shock). Secara psikologis trauma mengacu pada 

pengalaman-pengalaman yang mengagetkan dan menyakitkan, yang melebihi 

situasi stres yang dialami manusia sehari-hari dalam kondisi wajar. Menyusul 

trauma akibat suatu kejadian tunggal sangat menggoncang, misalnya kekerasan 

yang dilakukan oleh orangtua mereka tadi, dapat terjadi masalah atau stres pasca 

trauma. 

Gangguan stres yang dialami anak korban KDRT tersebut seringkali 

disebut Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder atau 

PTSD). PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomik, ketidak 

rentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih itu setelah 

stres fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa (Kaplan, 

1998). 

Kulka (2002) mendefinisikan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD 

sebagai sutu kondisi emosional yang biasanya dapat diamati setelah menyaksikan, 

mengalami, atau mengancam secara fisik berupa paparan akan kejadian yang 

menakutkan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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PTSD sendiri merupakan gangguan kecemasan yang umumnya terjadi 

setelah seseorang mengalami atau menyaksikan trauma berat yang mengancam 

secara fisik dan jiwa orang tersebut. Pengalaman traumatik ini bisa diakibatkan 

bencana alam, kecelakaan dalam rumah tangga atau penganiayaan. Gejala-gejala 

yang ditimbulkan akibat stres pasca trauma antara lain anxietas (kewaspadaan 

berlebih, panik, fobia, gangguan tidur dll), gejala depresi (murung, lesu, 

kehilangan semangat hidup, putus asa, pikiran untuk bunuh diri, perubahan 

kepribadian (paranoid, menghindar, emosi labil, pesimis dan lain-lain) dan 

keluhan psikosomatis kronis. 

Gangguan stres pasca trauma dalam PPDGJ-III diartikan sebagai suatu 

keadaan yang timbul sebagai respon yang berkepanjangan dan atau tertunda 

terhadap kejadian atau situasi yang menimbulkan stres (baik singkat maupun 

berkepanjangan) dari yang bersifat katastrofik dan menakutkan, yang cenderung 

menyebabkan distres pada hampir setiap orang (misalnya musibah yang alamiah 

maupun yang dibuat manusia sendiri, peperangan, kecelakaan berat, bencana 

alam, dan juga kejadian-kejadian lainnya). 

Kurangnya kepedulian dan juga pengetahuan akan hak-hak anak juga 

mengakibatkan lingkungan sekitar keluarga sendiri dan juga tempat dimana 

keluarga itu tinggal menjadi kurang tanggap dalam memberikan respon akan 

masalah atau kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak sebagai 

korbannya. Karena kurangnya respon baik yang diberikan pada anak sebagai 

korban kekerasan, mereka menjadi takut untuk mengungkapkan atau 

menceritakan masalah ini kepada orang lain. Mereka takut apabila orangtua 
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mereka mengetahui bahwa mereka telah menceritakan hal ini kepada orang lain, 

mereka akan mendapat hukuman yang lebih menyakitkan nantinya, selain itu 

mereka juga takut apabila diabaikan oleh orangtuanya karena mereka masih 

sangat tergantung kepada orangtuanya termasuk menafkahi mereka. Masyarakat 

pada umumnya juga tidak menyadari luasnya pengaruh dari kekerasan pada anak 

ini, sangat jarang dari mereka anak-anak korban kekerasan ini mau dan berani 

mengungkapkan segala kisah yang mereka hadapi. Rasa marah dan sakit yang 

dirasakan anak-anak ini pada akhirnya dapat merugikan mereka sendiri ataupun 

orang-orang yang berada dekat dengan mereka.  

Seharusnya masa kanak-kanak mereka isi dengan segala keceriaan yang 

diberikan oleh anggota keluarganya khususnya kedua orangtuanya, dan bukan 

hidup dalam mimpi menakutkan yang bersumber dalam jiwa mereka. 

Sebagaimana anak pada umumnya, setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang 

patut dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 

Misalnya perhatian dan kasih sayang yang tulus dari kedua orangtuanya, dorongan 

atau motivasi kepada mereka untuk menjalankan hidup yang lebih baik. 

 

1.2. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, yaitu untuk mengetahui 

gangguan stres pasca trauma yang dialami oleh anak korban KDRT yang ditinjau 

dari aspek locus of control, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan 

dalam pertanyaan:  
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1. Bagaimana anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami 

gangguan stres pasca trauma?  

2. Bagaimana locus of control seseorang dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi timbulnya gangguan stres pasca trauma? 

 

1.3. SIGNIFIKASI DAN KEUNIKAN PENELITIAN 

Meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap 

akhir-akhir ini juga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah korban yang 

diketahui. Baik korban dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun korban 

kekerasan seksual. Dan dalam hal ini anak-anaklah yang banyak menjadi 

korbannya. Anak-anak dari korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

yang biasanya pelakunya adalah para orangtua mereka sendiri maupun orang 

terdekat mereka ini tak jarang yang mengalami gangguan stres pasca trauma. Dari 

adanya tekanan-tekanan dan perlakuan kasar yang mereka dapatkan,  lama-

kelamaan menjadi sebuah trauma hingga stres pasca trauma. Namun hal ini juga 

tidak lepas dari kepribadian seorang anak tersebut dalam mempresentasikan 

mereaksi suatu kejadian-kejadian yang dialami dalam kehidupannya yang biasa 

disebut juga dengan locus of control. Jadi locus of control mempengaruhi 

keenderungan seseorang dalam mengalami gangguan stres pacsa trauma, setelah 

anak tersebut memperoleh pemicu. Disini pemicunya adalah kekerasan yang 

terjadi dalam rumah tangga.  

Berdasarkan paparan diatas, penulis ingin sekali meneliti bagaimana anak 

korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami gangguan stres pasca 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Gangguan Stres Pasca ... Sivananda Yuli A



12 
 

 
 

trauma, dan bagaimana locus of control pada anak korban kekerasan dapat 

menjadi faktor yang mempengaruhi timbulnya stres pasca trauma. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Mengetahui bagaimana anak korban kekerasan dlm rumah tangga dapat 

mengalami gangguan stres pasca trauma.  

2. Mengetahui bagaimana locus of control seseorang dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi timbulnya gangguan stres pasca trauma 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat teoritis: 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam lingkup Psikologi khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, serta dapat memberikan informasi yanga 

diperlukan guna mengembangkan studi lanjutan mengenai gangguan stres pasa 

trauma dan studi mengenai locus of control, terutama locus of control pada anak 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami gangguan stres pasca 

trauma. 

Manfaat Praktis: 

a. Memberikan informasi mengenai karakteristik stres pada anak korban 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mengantisipasi dan 

menghadapi timbulnya gangguan stres pasca trauma. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Gangguan Stres Pasca ... Sivananda Yuli A



13 
 

 
 

b. Memberikan informasi pada keluarga dan lingkungan anak korban kekerasan 

dalam rumah tangga dalam mempersiapkan diri dan berusaha menanggulangi 

terjadinya gangguan stres pasca trauma yang mungkin akan dialami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Gangguan Stres Pasca ... Sivananda Yuli A




