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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kekerasan terhadap anak sering berulang dan banyak  terjadi sepanjang 

kehidupan manusia. Kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat 

anak, seperti keluarga (ayah, ibu, dan saudara), tetangga dan lingkungan 

pendidikan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan 

terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk kekerasan fisik 

maupun kekerasan verbal. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak  (Komnas 

PA) di tahun 2017 mencatat jumlah kasus kekerasan sebanyak 825 kasus 

kekerasan fisik dan 477 kasus kekerasan psikis dan masih banyak bentuk 

kekerasan lainnya yang terjadi pada anak (http://www.tribunnews.com/nasional).   

 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana 

Yambise mengatakan “menurut catatan kementerian, Provinsi Riau menempati 

urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur”. 

Menurut Yohana, kekerasan terhadap anak justru terjadi di dalam rumah tangga, 

bahkan banyak korban kekerasan akibat dari pernikahan usia muda yang secara 

mental belum siap membangun rumah tangga. Akibatnya, karena emosi yang 

masih labil kecenderungan untuk melakukan kekerasan sebagai solusi 

menyelesaikan konflik lebih besar (https://nasional.tempo.co).  

 Dari data  P2TP2A  Provinsi Riau tahun 2010-2015 ditemukan 538 kasus 

kekerasan terhadap anak dan perempuan. kategori Kekerasan Dalam Rumah 

https://cantik.tempo.co/read/news/2017/07/17/336892004/heboh-video-kekerasan-jangan-biarkan-anak-menontonnya
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Tangga (KDRT) berjumlah 202 dan kekerasan seksual berjumlah 115 kasus 

yang  paling banyak dari kasus lainnya. Jika  ditotalkan keseluruhannya berjumlah 

538 kasus kekerasan di Riau (http://www.riaupos.co/).  

 Kekerasan pada anak hingga kini masih saja terus terjadi. Bahkan 

jumlahnya cenderung kian meningkat dari waktu ke waktu. Begitu banyak anak 

yang menjadi korban kekerasan secara fisik, emosional, verbal, seksual dan 

penelantaran, dalam arti kekerasan yang memang dilakukan karena kehilangan 

kendali atas emosi pelaku maupun yang dilakukan dengan tujuan serta dalih 

pendidikan terhadap anak. Berdasarkan penelitian Sumayku (2016) ditemukan 

bahwa 80 persen tindak kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sumayku (2016) menunjukkan bahwa usia menikah rentang 

usia 21-25 tahun atau disebut dengan dewasa muda, adalah usia yang rentan 

terjadi kekerasan terhadap anak.  

 Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974  tentang Perkawinan Bab 2 

pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah 

mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

usia  16 (enambelas) tahun. Selanjutnya dalam  Peraturan Menteri Agama No.11 

tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon 

suami belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri 

belum mencapai usia 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari 

pengadilan”. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tidak ada 

alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk 

laki-laki 19 (sembilan belas)  tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. 
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Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya  masih ada syarat 

yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan 

calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari 

orang tua atau wali nikah, hal  itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 

tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon 

mempelai belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin 

tertulis kedua orang tua”. 

 Akibat dari perkawinan usia muda mempunyai dua dampak, yaitu dampak 

positif dan negatif. Dampak positif nikah usia muda adalah meringankan beban 

salah satu pihak dari keluarga walaupun tidak sepenuhnya, karena dengan 

perkawinan tersebut beban keluarganya akan sedikit terkurangi. Sedangkan 

dampak negatifnya adalah banyak keluarga yang menikah muda yang berahir 

dengan penceraian (Rohmat,2009). Pernikahan muda dapat berdampak positif 

dalam hal agama dan menghindari terjadinya perilaku menyimpang seperti seks 

bebas. Namun pernikahan muda juga dapat berdampak negatif seperti, ancaman 

kesehatan mental.  

 Pada umumnya perempuan seringkali mengalami stres ketika 

meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. 

Selain itu, perkawinan anak juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan 

seperti rentan KDRT (Djamilah &  Reni, 2014). Pernikahan di usia dini juga dapat 

menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang 

dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran (Thontowy, 

2016).  
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 Perkawinan usia muda dapat didefenisikan sebagai  ikatan  lahir  batin  

antara  seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda 

atau remaja (Sumayku, 2016). Hoffman (dalam Adhim, 2002) menambahkan 

berdasarkan pada beberapa penelitian mutakhir bahwa menikah pada usia dewasa 

muda berkisar antara usia 18 sampai dengan 24 tahun. Pada umumnya seseorang 

yang menikah pada usia  18-24  tahun  ini  merupakan  usia waktu  menikah  yang  

dibilang  muda, kematangan  emosi  dan  kematangan perilaku  juga  sering  

menjadi  faktor  bagi orangtua  melakukan  kekerasan  pada  anak (Sumayku, 

2016). 

 Ibu yang biasa melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah ibu yang 

secara emosional belum matang. Ibu yang termasuk pada ciri ini umumnya 

bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan 

tanggung  jawab yang harus diemban sebagai orangtua. Lebih lanjut menurut 

Ismail (dalam Suyanto, 2010) ibu yang memiliki karakter yang belum matang, 

karena berusia terlalu muda (Daro, 1988; Basoeki dalam Suyanto, 2010), sehingga 

belum matang, terutama ibu yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun.  

Kebanyakan orangtua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan 

anak dan mengira anak dapat memenuhi perasaannya sendiri. Sering kali ibu 

merasa tidak senang dengan kehadiran anak dan memaksa anak untuk memikul 

beban peranan orangtua dimana sesungguhnya anak belum waktunya untuk 

melakukannya. Untuk rasa keamanan ibu menekankan adanya aturan-aturan di 

rumah yang sangat ketat. Siapa saja yang tidak mematuhi aturan yang telah 

ditetapkan akan mendapatkan ancaman dan hukuman. Seperti mentolerir 
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hukuman fisik (cambuk, cubit, memukul, tampar dan tendang) dan hukuman 

verbal (cemooh, umpat, caci maki, dan alin sebagainya). Dengan emosi yang 

masih labil orangtua dengan tipe ini lebih cenderung untuk meminta dari pada 

memberi (Suyanto, 2010).  

Wanita yang menikah diusia normal punya potensi problem yang tinggi, 

apalagi yang menikah di usia lebih muda. Di saat secara emosi belum matang. Hal 

ini memberikan trigger pada pasangan dan anak untuk bertindak secara lebih 

emosional. Sering kali dimulai dari verbal, caci maki, dan sebagainya. Lalu ketika 

emosi tidak bisa dikelola dan sedemikian tereskalasi, tangan mulai bermain 

hingga terjadilah kekerasan terhadap anak maupun pasangan. 

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang 

menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun 

emosional (Gelles, 1980). Anak yang menerima kekerasan pada usia prasekolah 

mendapatkan banyak dampak buruk pada perilaku anak ketika dewasa. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Welsh dan Feshback  (dalam Taylor dkk., 2009) 

ditemukan bahwa terdapat hubungan parahnya hukuman yang diterima saat usia 

kanak-kanak dengan tingkat keagresifan anak saat menjadi penjahat. Hal serupa 

juga terdapat pada adanya hubungan antara hukuman fisik saat usia 11 tahun 

dengan kenakalan anak-anak. (Newson dalam Taylor dkk., 2009). 

Kekerasan merupakan bagian dari masalah sosial yang hangat dibicarakan 

seperti kejahatan dan berbagai kasus kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini 

(Solihin, 2004). Kekerasan kerap terjadi pada wilayah yang padat penduduk 

(Arsyad dalam Stepanus, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota 
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Pekanbaru menyebutkan kecamatan Tampan kota Pekanbaru merupakan wilayah 

yang padat penduduk di kota Pekanbaru.  

Kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang terjadi pada anak lebih sering 

diperoleh dari keluarga dan dilakukan oleh orangtua selama proses pengasuhan 

(Gunarsa dalam Nugrahani, 2015). Selama proses tersebut tidak sedikit orangtua 

yang tanpa sadar telah melakukan hal-hal negatif pada anak yang terlihat dalam 

bentuk kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Kasus-kasus kekerasan pada anak 

yang terjadi awal tahun 2013 menambah daftar panjang anak yang menjadi 

korban kekerasan fisik dan psikis. Kasus Siti yakni anak yang disetrika ibu 

kandungnya dan sebelumnya dihujani cubitan oleh ibu kandungnya (Kompas, 

Januari 2016).   

Perilaku kekerasan terjadi dipicu oleh salah satu faktor ketidakmatangan 

emosional yakni ibu yang umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah 

sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban 

sebagai orangtua atau mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun (Suyanto, 2010). 

Apabila seorang ibu yang menikah muda tidak memiliki kematangan emosi, maka 

akan cenderung terjadi kekerasan ibu terhadap anak. Sebagaimana data  Komisi 

nasional perlindungan anak (2013) menyebutkan, ibu kandung menduduki 

peringkat ke-1 pelaku kekerasan psikis, dan peringkat ke-2 pelaku kekerasan fisik 

sedangkan ayah kandung menduduki peringkat ke-4 pelaku kekerasan fisik dan 

peringkat ke-5 pelaku kekersan psikologis (http://peluk.komnaspa.or.id). 

Berkaitan dengan faktor-faktor di atas, salah satu faktor penyebab ibu 

melakukan tindak kekerasan yaitu ketidakmatangan emosional. Ketidakmatangan 
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emosional ibu mengakibatkan perlakuan-perlakuan orangtua yang salah terhadap 

anak-anak, misalnya sangat menguasai anak secara otokratis dan memperlakukan 

anak dengan keras (Solihin, 2004). Berbeda dengan ibu yang memiliki 

kematangan emosional, mereka yang telah mencapai taraf kedewasaan dan 

matang secara emosi akan memperlakukan anak-anaknya secara tepat dalam 

menanggapi persoalan yang muncul antara orangtua dan anak. 

Alasan orangtua melakukan kekerasan fisik dan kekerasan verbal pada 

anaknya lebih kepada alasan kenakalan anak. Sebagian ibu tidak menyadari 

bahwa tindakannya seperti menghukum anak termasuk dalam tindak kekerasan 

(Straus & Donnelly, 2005). Salah satu faktor ibu melakukan kekerasan terhadap 

anak ialah kematangan emosi. Kematangan emosional ibu sangatlah 

mempengaruhi keadaan perkembangan anak. Menurut Coleman (Amalia & 

Wahyuningsih, 2007) kematangan emosi merupakan suatu keadaan atau kondisi 

tercapainya tingkat kedewasaan pada perkembangan emosi sehingga individu 

tidak lagi menampilkan pola-pola emosi seperti anak-anak. Individu yang matang 

emosinya mampu  bertindak dan bersikap dewasa di dalam menghadapi segala 

macam stressor, tidak mudah bingung serta tidak menampakkan perilaku 

irasional.  

Keadaan dan kematangan emosional orangtua mempengaruhi serta 

menentukan taraf pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang penting pada 

anak dalam kehidupannya dikeluarga. Emosi orangtua yang telah mencapai 

kedewasaan yaitu yang telah mencapai kematangan akan menyebabkan 

perkembangan yang sehat pada anak-anak mereka. Sebaliknya, emosi orangtua 
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yang belum mencapai taraf kedewasaan yang sungguh- sungguh yaitu orang tua 

yang secara emosional belum stabil akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam 

usaha anak-anak untuk mendewasakan diri secara emosional atau membebaskan 

dirinya secara emosional dari orang tua (Solihin, 2004) 

Hurlock (1980) istilah kematangan menunjukkan kesiapan yang terbentuk 

dari pertumbuhan dan perkembangan. Sebagaimana didukung oleh Hurlock 

(1980) bahwa apabila wanita mencapai usia dewasa secara resmi, maka hari-hari 

kebebasan mereka telah berakhir dan saatnya telah tiba untuk menerimatanggung 

jawab sebagai orang dewasa serta menjalankan tugas perkembangan pada masa 

tersebut. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal mencakup mendapatkan 

pekerjaan, memilih teman hidup, belajar hidup bersama suami atau istri, 

membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga 

(Hurlock, 1980).  

Hoffman (dalam Adhim,2002) menambahkan berdasarkan pada beberapa 

penelitian mutakhir bahwa menikah pada usia dewasa muda berkisar antara usia 

18 sampai dengan 24 tahun. Pernikahan muda sering terjadi karena seseorang 

berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah 

saling mencintai dan siap untuk menikah (Sanderwitz dan Paxman dalam 

Sarwono, 1994), tetapi sebanarnya hidup berumah tangga membutuhkan 

kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat 

perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang (Adhim,2002).  

Dari fenomena dan uraian tersebut  penulis tertarik untuk mengkaji secara 

empiris “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Perilaku Kekerasan 
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Terhadap Anak Pada Ibu  Yang Menikah Muda Di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru”.  

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

“Apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku kekerasan 

terhadap anak pada ibu yang menikah muda di kecamatan Tampan kota 

Pekanbaru?”  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan 

emosi dengan perilaku kekerasan terhadap anak pada ibu yang menikah muda di 

kecamatan Tampan kota Pekanbaru. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai hubungan antara 

kematangan emosi dengan perilaku kekerasan ibu terhadap anak di kecamatan 

Tampan kota Pekanbaru. Beberapa penelitian tentang perilaku kekerasan pada 

anak telah banyak dilakukan.  

Penelitan Amalia dan Wahyuningsih (2007) tentang Hubungan Kematangan 

Emosi Dengan Perilaku Kekerasan Pada Anak, menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan kematangan emosi dengan kekerasan ibu terhadap anak pada subjek 

orangtua dengan tingkat sosial ekonomi menengah kebawah. Pada penelitian ini 

peneliti melihat dari sudut pandang kematangan emosi dengan kekerasan pada 

anak pada subjek ibu dari semua status ekonomi. 
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Penelitian Khairani dan Putri (2008) tentang Kematangan Emosi pada Pria 

dan Wanita Yang Menikah Muda ditemukan bahwa pria memiliki kematangan 

emosi lebih tinggi dibandingkan wanita. Kematangan emosi wanita lebih rendah 

dari pada pria adalah karena wanita cenderung lebih emosinal dari pada pria. Pada 

penelitian yang akan lakukan, peneliti memilih subjek ibu berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang membuktikan bahwa wanita memiliki kematangan emosi yang 

lebih rendah. Penelitian Sumayku, dkk. (2016) tentang Hubungan Usia Waktu 

Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Manado Bulan Oktober 

2014- Oktober 2016. Ditemukan bahwa yang paling banyak pada usia menikah 

21-25 tahun yang merupakan usia menikah yang dibilang muda cenderung 

melakukan kekerasan pada anak.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan tema sama yakni kematangan emosi dan kekerasan 

terhadap anak. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat hubungan antara 

kematangan emosi dengan kekerasan ibu terhadap anak di kecamatan Tampan 

kota Pekanbaru.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas informasi yang 

berkaitan dengan keilmuan psikologi, khususnya Psikologi Klinis, Psikologi 

Sosial dan Psikologi Perkembangan. Selain itu peneliti juga berharap 

penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak dan bagi peneliti selanjutnya 
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sebagai salah satu sumber informasi tentang kematangan emosi dengan 

perilaku kekerasan ibu terhadap anak. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi bidang Psikologi 

Perkembangan dan Psikologi Sosial yang menangani masalah kekerasan ibu 

terhadap anak didasarkan pada kemampuan kematangan emosi ibu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


