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MOTTO

ِ ٰ ٱْلي ٰوةِ ٱلدُّنْيا ۖ وٱلْب ِٰقيٰت
ك ثَ َوابًا
ُ ٱلْ َم
َ ت َخْي ر ِع
َ ِّند َرب
ُ ٱلصل َٰح
ََُ َ َ
ََْ ُال َوٱلْبَنُو َن ِزينَة
﴾٦٤ :َو َخْي ر أ ََمال ﴿ ﺍلﻜﻬﻒ
Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalanamalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta
lebih baik untuk menjadi harapan. (Q. S Al- Kahfi: 46)1
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Departemen Agama RI Al-Kahfi ayat 46, Al-Quran dan terjemahan, Diponegoro bandung
2006, hlm 365

v

ABSTRAK
Penulisan ini dilatarbelakangi fenomena anak yang mengalami kekerasan
verbal di RT 34 perumahan Mutiara mayang Kota Jambi. Fenomena ini perlu
penanganan tersendiri oleh orang tua. Selain kekerasan verbal anak-anak juga
mendapati perlakuan kurang baik oleh orang yang lebih dewasa. Dalam penelitian
ini bertujuan untuk mengetahi bagaimana Dampak verbal abuse terhadap emosi
anak diRT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi verbal abuse terhadap emosi anak Di RT 34 Perumahan Mutiara
Mayang.
Pendekatan penilitian ini adalah metode kualitatif. Subyek dalam penelitan
ini adalah anak yang mengalami kekerasan verbal yang berjumlah 7 orang. Teknik
pengmpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,
observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 22 informan, observasi
pada bulan january hingga maret 2020 sedangkan dokumentasi dilakukan saat
wawancara dan observasi dilakukan.
Hasilnya penulis menemukakan dalam penelitian ini bahwa orang tua di
RT 34 Perumahan Mutiara Mayang menganggap bahwa verbal abuseini Seperti
membentak, memaki, mengancam, memukul anak adalah hal yang wajar, mereka
beranggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Bagi
orang tua tindakan melanggar perlu dikontrol dan dihukum oleh mereka, orang tua
mengaku menyayangi anaknya namun tetap tega menyakiti anak atas nama
disiplin kasih sayang, anak dipandang sebagai objek yang harus menurut kepada
orang tua dan orang tua cenderung memaksa agar anak mau menuruti sepenuhnya
keinginan orang tua, sebagian anak mengatakan mereka mau melawan orang
tuanya, anak menjadi suka marah-marah, murung dan tidak perduli dengan
keadaan sekitar. Hasil dari wawancara anak-anak di RT 34 mereka mengatakan
ada yang ingin memukul orang tuanya, ada juga yang memaki orang tuanya
didalam hati.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan,
pertukaran pikiran atau hubungan. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang
menggunakan kata-kata, lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang
menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan.
Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antara manusia,
melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan
atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data dan informasi serta
menjelaskan, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan
bertengkar. Media yang sering dipakai yaitu bahasa, karena bahasa mampu
menerjemahkan fikiran seseorang kepada orang lain.2 Komunikasi verbal
melalui lisan dapat diartikan dimana seseorang melakukan interaksi secara
lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima.
Komunikasi verbal melalui lisan juga bisa dilakukan dengan melakukan
percakapan. Dalam komunikasi verbal, orang tua atau anak pasti menggunakan
bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Pada suatu kesempatan
bahasa yang digunakan oleh orang tua ketika berbicara kepada anaknya dapat
mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. 3
Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan
pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011
sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178
kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus , 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066
kasus. 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus perbidang dari 2011 hingga april
2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2016 tercatat
5005 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764
kasus. Selain itu anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan
2

Drs.Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, psikologi komunikasi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
2011), 156
3
Drs. Syaiful Bahri Djamarah,M.Ag, pola asuh orang tua dan komunikasi dalam keluarga
( upaya membangun citra membentuk pribadi anak), ( Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2014),147
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fokus kekerasan pada anak ada 3 yaitu lingkungan keluarga, dilingkungan
sekolah dan lingkungan masyarakat. Hasil monitor dan monitpring dan
evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukan bahwa 91% anak menjadi
korban kekerasan dilingkungan sekolah dan 17,9 % dilingkungan masyarakat .
78,3 % anak menjadi pelaku kekerasan sebelumnya atau pernah melihat
kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya. 4
Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru
semangkin kerap terjadi, sedangkan untuk pelaku hampir sebagian besar
pelakunya adalah orang terdekat korban, Anak-anak adalah mata rantai
terlemah dalam keluarga, tubuhnya yang mungil, pengetahuannya yang belum
sempurna, pengalaman yang belum banyak, posisi sebagai junior menjadi
alasan sebagian orang dewasa untuk merasa bertindak superior. Perasaan yang
diabaikan dan tidak di hargai eksistensinya adalah bentuk yang paling dasar.
Selanjutnya seperti ditolak keberadaanya, mendapat perlakuan kasar secara
psikis dan fisik, sehingga membahayakan jiwa anak. Komunikasi verbal paling
banyak dipakai dalam hubungan antara manusia, melalui kata-kata mereka
mengungkapkan

perasaan,

emosi,

pemikiran,

gagasan

atau

maksud

mereka,menyampaikan fakta, data dan informasi serta menjelaskan, saling
bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Media yang
sering dipakai yaitu bahasa, karena bahasa mampu menerjemahkan fikiran
seseorang kepada orang lain.
Bayangkan seseorang anak yang mendapat kecaman orang tuanya, pagi
5x, siang 5x, sore 5x. sehari 15x, sebulan 450x. Berapa tahun ia harus
mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. 5 Anak adalah
karunia terbesar dari Allah yang mengharuskan kita bersyukur kepada-Nya.
Tapi perlu diketahui bahwa makna bersyukur bukan semata-mata diekspresika

4

Dikutip dari kompas .com Aduan Kekerasan Pada Anak Ke KPAI, Ditayangkan Oleh
Davit Setyawan,18 Desember 2017, diakses pada tanggal 20 november 2019.
5
Ida Nur Laila, Smart Parents: Menyayangi Anak Sepenuh Hati. (Penerbit : Era
Media,2015), 23
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dengan ucapan terima kasih. Islam mengajarkan bahwa karunia apapun yang
diberikan allah mesti diperlakukan secara adil.6
Menurut Abdurahman anak yang sering dicela dan dimarahin akan
cenderung rendah diri (minder). Rendah diri merupakan penghalang besar
untuk prestasi dan brekreasi, karena anak kehilangan rasa percaya diri.
Padahal, percaya diri merupakan modal utama agar anak bisa sukses dalam
kehidupannya.7 tanpa disadari sering melakukan verbal abuse (kekerasan katakata) yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman ataupun orang yang tidak
dikenali. Verbal abuse dalam kepustakaan psikologi dapat diartikan sebagai
suatu bentuk kekerasan yang menggunakan kata-kata yang kasar, jorok dan
menghina.
Kekerasan verbal saat ini memperoleh perhatian khusus dalam studistudi psikologi karena pengaruhnya atau kadar kesensitifan masyarakat
terhadap perilaku kekerasan, kekerasan verbal juga berdampak pada psikologis
anak, menyebabkan gejala yang tidak spesifik. Kekerasan verbal akan
menyebabkan anak menjadi generasi yang lemah, seperti agresif, apatis,
pemarah, menarik diri, kecemasan berat, gangguan tidur, ketakutan yang
berlebihan, kehilangan harga diri dan depresi.

8

Fenomena kekerasan verbal

abuse selama ini dianggap sebagai masalah intern yang kurang perlu diketahui
public, namun pemberitaan yang akhir-akhir ini semangkin ramai dibicarakan
menunjukan bahwa kasus verbal abuse mulai dibuka dan disorot oleh berbagai
media massa bahkan perlu diketahui oleh khalayak umum betapa besar dampak
dari kekerasan verbal itu sendiri.
Terry E. Lawson, Psikiater anak membagi kekerasan anak menjadi 4
(empat) macam, yaitu: Motional abuse, verbal abuse, physical abuse dan
sexual abuse. Verbal abuse, terjadi ketika ayah dan ibu mengetahui anaknya
meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”.
6

Ibnu Hasan Dan Mohamed A., Pendidikan Dan Psikologi Anak (Jakarta: Cahaya,2011)

H. 41,
7

Syaik Jamal Abdurahman, Islamic Parenting : Pendidikan Anak Metode Nabi ( Solo:
Aqwam,2014), H. 112
8
Annora Mentari Putri. “Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak”,
Jurnal Nursing Studies, I. No. (2018) , 22-29

4

Anak mulai berbicara dan ibu terus menggunakan kekerasan verbal seperti,
“kamu bodoh”, “kamu cerewet”, kamu kurang ajar”, dan seterusnya.
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Pada

umumnya masalah psikologis yang paling banyak terjadi terhadap anak yaitu
adalah tidak stabilnya perasaaan emosi biasanya disifatkan sebagai suatu
keadaan (state) dari diri organisme atau individu pada suatu waktu. Misalnya,
Orang merasa sedih, senang, terharu dan sebagainya bila melihat sesuatu.
Akibatnya

adanya

peristiwa-peristiwa

tersebut

yang

menimbulkan

kegoncangan-kegoncangan pada individu yang bersangkutan terutama pada
emosi yang kuat, sering kali terjadi juga perubahan-perubahan pada tubuh kita.
Menurut Canno Dengan teorinya yang dikenal dengan teori sentral.
Menurut teori atau pendapat ini segala kejasmanian merupakan akibat dari
emosi yang dialami oleh individu. Jadi individu mengalami emosi terlebih
dahulu baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam fisiknya,
pribadi ini tidak dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai dua
substansi yang terpisah. Pertumbuhan dan perkembangan emosi, seperti juga
pada tingkah laku lainnya, ditentukan oleh proses belajar seseorang, makin
besar anak maka semangkin besar pula kemampuannya untuk belajar sehingga
perkembangan emosinya makin rumit. Sikap yang disertai dengan emosi yang
berlebihan yaitu seperti sikap negative terhadap diri sendiri yang disertai
perasaan malu, takut, tidak berdaya, segan bertemu orang lain dsb. 10
Menurut Daniel Golman, seseorang pakar kecerdasan emosional, ia
mengatakan

bahwa

emosi

sebagai

setiap

kegiatan

atau

pergolakan

pikiran,perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap,
emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas.
Dari hasil observasi awal penulis pada RT 34 Perumahan Mutiara
Mayang Kota Jambi, Penulis mendapatkan data awal yaitu berupa 7 anak yang
teridentifikasi mendapati kekerasan Secara Verbal
9

Ninda sekar Nidya, “Hubungan antara kekerasan verbal pada remaja dengan
kepercayaan diri”, skripsi ( yogyakarta: skripsi, fakultas psikologi universitas senata
dharama,2014) 4-5
10
Mubin, “Konsep Kecerdasan Emosional Dan Spiritual”, ( Banjarmasin: program
Pasca Sarjana, IAIN Antasari Banjarmasin,2004), hal 24
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Tabel 1.1
Data Anak 6-12 tahun di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang
NO

Nama

Usia

Verbal Abuse
Pernah

Belum Pernah

Mengalami

Mengalami

√

1.

Olin

10 tahun

2

Fajar

9 tahun

√

3

Agnes

12 tahun

√

4

Algi

12 tahun

√

5

Ovi

12 tahun

√

6

Binar

8 tahun

√

7

Ulan

12 tahun

√

8

Asep

11 tahun

√

9

Hendro

10 tahun

√

10

Habibi

9 tahun

√

Beranjak dari observasi awal inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih
jauh lagi tentang dampak verbal abuse terhadap emosi anak. Karena penulis
beranggapan bahwa anak itu merupakan titipan dari yang mahakuasa, dimana
dengan dilahirkan lalu dibersarkan dengan kasih dan sayang serta lingkungan
yang baik, namun tidak sedikit anak yang mendapati perlakuan yang tidak
menyenangkan terutama dari orang terdekat dulu seperti keluarga, lalu teman
bermain dan lingkungan tempat ia tinggal. Pada tulisan kali ini penulis ingin
mengkaji tentang hal-hal apa saja yang dirasakan oleh anak setelah ia mendapati
verbal abuse, karena akan sangat berbeda sekali emosinya apabila anak yang
tidak pernah mengalami verbal abuse dengan anak yang sering mengalami
verbal abuse.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, masalah pokok yang
diangkat sebagai kajian utama penelitian ini adalah : seperti apa emosi, anak
yang mengalami verbal abuse di perumahan mutiara mayang RT 34, kota
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jambi.? Dalam upaya mengkongkritkan pokok masalah tersebut, beberapa
masalah krusial yang akan diangkat melalui karya ini adalah :
1.

Bagaimana Dampak Verbal Abuse Terhadap Emosi Anak Di Perumahan
Mutiara Mayang?

2.

Bagaimana Kondisi Emosi Anak Yang Mengalami Verbal Abuse Di
Perumahan Mutiara Mayang?

3.

Bagaimana Setelah Terjadinya Verbal Abuse Terhadap Emosi Anak Di
Perumahan Mutiara Mayang?

C. Batasan Masalah
1. Penilitian hanya ditujukan kepada anak yang berusia 6-12 tahun, karena
pada masa 6-12 tahun adalah tahap perkembangan anak dengan itu orang
tua harus memperhatikan dan member ikan pengawasan agar anak tidak
terpengaruh pada lingkungan keluarga yang tidak baik.
2. Penelitian hanya ditujukan pada anak yang mengalami verbal abuse yang
dilakukan oleh orang tua.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah
keadaan yang ingin dicapai . Adapun tujuan penelitian yang dilakukan
dalam rangka penulisan proposal skripsi ini adalah
a. Untuk mengetahui kenapa verbal abuse bisa terjadi di RT 34
Perumahan Mutiara Mayang Kota Jambi
b. Untuk Mengetahui bagaimana kondisi anak yang mengalami verbal
abuse di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang RT 34 Kota Jambi
c. Untuk mengetahui bagaimana dampak emosi, sikap dan prilaku anak
setelah terjadinya verbal abuse di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang
Kota Jambi.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan
penelitian guna untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul
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proposal dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini
terarah dan lebih baik makna Skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan
kerangka teori dibawah ini.
1. Verbal Abuse
a. Definisi Verbal Abuse
verbal abuse adalah tindakan secara lisan yang membawa efek kekerasan,
baik dengan kata yang tersurat (surface structure) ataupun kata-kata yang
tersirat (deep structure), dan bisa berakibat sangat merugikan korban, baik
fisik maupun mental. Sejumlah penelitian mengatakan bahwa kekerasan
verbal tersebut akan berdampak negatif, khususnya pada mental sang anak,
verbal abuse adalah salah satu bentuk kekerasan yang mudah dilakukan
dan merupakan bentuk awal kekerasan untuk menuju kekerasan lain yang
lebih kejam dan merendahkan martabat. verbal abuse diartikan sebagai
bentuk kekerasan yang dapat melukai harga diri dan perasaaan orang lain
melalui kata-kata. 11
Menurut Hamarman & Bernet verbal abuse adalah perilaku secara
lisan yang dianggap kasar seperti mengancam anak. mengancam anak
untuk keluar rumah, memaki anak, memanggil anak dengan sebutan
misalnya bodoh, tidak berguna dan jelek.12
Verbal abuse atau bisa disebut kekerasan kata-kata merupakan
tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional
yang merugikan, verbal abuse dianggap sebagai sesuatu yang lazim,
namun dibalik itu semua sebernarnya verbal abuse memiliki dampak yang
sangat negativ bagi anak diantaranya adalah anak menjadi kurang peka
terhadap perasaan orang lain, perkembangan terganggu, agresif, gangguan
emosi, kepercayaan diri tidak akan tumbuh13
Menurut Suyanto wujud kokret dari kekerasan verbal adalah

11

Titik lestari, Verbal Abuse: Dampak Buruk Dan Solusi Penangananya Pada Anak,
(Yogyakarta: Psikosain, 2016.) hal 5

13

Huraera, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuasa Cendikia, 2012), Hal 45
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“penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memalukan
orang di depan umum dan melontarkan ancaman berupa kata-kata”.14
Berbagai bentuk ucapan yang bertujuan menyakiti anak berpengaruh
kepadanya. Baik dalam kehidupan saat ini maupun dimasa yang akan
datang. Kekerasan verbal pada anak akan menumbuhkan sakit hati hingga
membuat mereka berpikir seperti yang diucapkan oleh orang tuanya. Jika
orang tua bilang anak bodoh atau jelek, maka dia akan menganggap
dirinya demikian, Meski dampaknya tidak secara langsung namun melalui
proses. Kebanyakan anak menelan 6000 ucapan tidak mendidik dan hanya
beberapa ratus ucapan yang mendidik. Ucapan tidak hanya mengandung
doa, tapi juga bisa berperan sebagai sugesti yang paling kuat. Perkataan
negatif yang dilontarkan orang tua, sangat menghancurkan batin anak.
Anak yang dididik dengan kekerasan tidak akan bisa memimpin dirinya
sendiri maupun orang lain. Kerusakan mental ini tidak hanya dapat
menyebabkan anak miskin secara mental tetapi juga berimbas pada
kemiskinan akhlak dikemudian hari. 15
b. Karakteristik Verbal Abuse Dalam Psikologi Anderson
Karakteristik dari verbal abuse menjadi tujuh yaitu,
1. verbal abuse sangat menyakitkan dan selalu mencela sifat dan
kemampuan.
2. verbal abuse dapat bersifat terbuka seperti luapan kemarahan atau
memanggil nama dengan sebutan tidak baik dan tertutup seperti
ungkapan atau komentar tajam yang menyakiti hati korban.
3. verbal abuse merupakan manipulasi dan mengontrol. Komentar yang
merendahkan mungkin terdengar sangat jujur dan mengenai sasaran.
4. verbal abuse merupakan perlakuan jahat secara diam-diam. Verbal
abuse menyusutkan rasa percaya diri seseorang.
5. verbal abuse tidak dapat diprediksikan. Pada kenyataanya, tidak dapat
diprediksikan merupakan suatu dari beberapa karakteristik verbal
14

Dr. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta : Prenamedia Group, 2010), 76
Nurul Chomaria, Menzalimi Anak Tanpa Sadar: 12 Kesalahan Yang Sering Terjadi
Dalam Mendidik Anak, (Bandung: Rosdakarya, 2019) 54-57
15
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abuseyang sangat signifikan. Hal ini dapat melalui caci maki,
merendahkan dan komentar yang menyakitkan.16
c. Faktor Yang Mempengaruhi Verbal Abuse
Verbal Abuse terjadi ketika seorang anak mencari perhatian dari orang
tuanya, tetapi orang tua menyuruh anak untuk diam. Jika anak tersebut
menangis atau semangkin banyak

bicara, maka orang tua akan

menggunakan kekerasan verbal seperti “kamu cengeng”, “kamu kurang
ajar”, “kamu bodoh” dan lainnya sehingga anak akan mengingat semua
kata-kata yang telah diucapkan oleh orang tuanya . Faktor penyebab
terjadinya verbal abuse pada anak menurut Rusmil :
1. Faktor Orang Tua
Faktor orang tua merupakan faktor utama terjadinya kekerasan anak.
Yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak antara
lain: budaya yang merugikan anak (nilai kepatuhan

anak kepada

orangtuanya, pola asuh dengan penganiayaan, orang tua di bawah umur
20 tahun yang belum mencapai kematangan fisik, emosi, dan
emosional). Jika seseorang dibesarkan dengan orang tua yang cukup
keras kepada anak-anaknya itu bisa menjadi salah satu pemicu anak
melakukan verbal abuse ketika sudah dewasa.
2. Faktor Lingkungan Sosial
Lingkungan sosial juga penyebab terjadinya kekerasan pada anak.
Lingkungan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada
anak antara lain : kemiskinan dalam masyarakat, kondisi sosial ekonomi
yang rendah, nilai dalam masyarakat yang menyatakan bahwa anak
adalah

milik

orang

tua

sendiri,

sehingga

orang

tua

bebas

memperlakukan anak sesuai keinginan orang tua sendiri, status wanita
yang dipandang rendah, sistim keluarga patriakal, masyarakat yang
terlalu individualisme.17
3. Faktor pengalaman
16

Sri Kuspartianingsih, “ Hubungan Antara Verbal Abuse Orang Tua Dengan Perilaku
Agresif Pada Remaja Agresif”, Skripsi (Jakarta:UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta,2012), 33
17
Prof. Dr. Bagong Suyanto, Sosiologi Anak, (Jakarta:Kencana, 2019), 103
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Orang tua yang waktu kecilnya mendapat perlakuan salah merupakan
situasi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Semua tindakan
kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan
dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya.
Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan berlaku
kejam kepada anaknya. Orang tua yang agresif akan melahirkan anakanak yang agresif.
4. Faktor Anak Itu Sendiri
Menderita gangguan perkembangan dan menderita penyakit kronis
yang disebabkan ketergantungan anak pada lingkungan, Perilaku
menyimpang pada anak. Sedangkan Gelles mengemukakan bahwa
kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor
seperti personal, sosial, kultural. Faktor-faktor tersebut dikelompokan
kedalam empat kategori utama yaitu pewarisan kekerasan antar
generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah,
struktur keluarga.
d. Efek Dari Verbal Abuse
Menurut Rusmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita
verbal abuse dapat menghadapi resiko seperti :
1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan (termasuk Drop out )
Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak Sedangkan Richard
J.Gelles menjelaskan bahwa verbal abuse yang dilakukan orang tua
terhadap anak memiliki akibat yang luas. Dampak yang bisa
ditimbulkan seperti rasa harga diri yang rendah, ketidakmampuan
berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi, dan
gangguan belajar. Serta berbagai kasus yang pernah terjadi kekerasan
dapat menyebabkan gangguan-gangguan kejiwaan seperti depresi,
kecemasan

yang

berlebihan.

Kekerasan

terhadap

anak

bisa
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menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara
fisik maupun emosional.18
e. Dampak Psikologis Anak Yang Mendapati Verbal Abuse Menurut
Psikologi Aderson :
Verbal abuse memilliki dampak psikologis yang dapat merusak
anak untuk beberapa tahun kedepan berikut penjelasannya :
1. Anak Menjadi Tidak Peka Dengan Perasaan Orang Lain
Anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan secara emosional akan
tumbuh menjadi anak yang tidak peka terhadap perasaan orang lain.
Sehingga kata-katanya cenderung kasar19
2. Anak Menjadi Agresif
Komunikasi yang negatif mempengaruhi perkembangan otak anak.
Anaka akan selalu dalam keadaan terancam dan menjadi sulit berpikir
panjang. Anak menjadi kesulitan dalam memecahkan permsalahan yang
dihadapinya. Ini berkaitan dengan bagian otak yang bernama koteks,
pusat logika. Bagian ini hanya bisa dijalankan kalau emosi anak dalam
keadaan tenang. Bila anak tertekan, maka input hanya sampai ke batang
otak. Sehingga sikap yang timbul hanya berdasarkan isnting tanpa
dipertimbangkan lebih dulu. Akibatnya anak berprilaku agresif.
3. Gangguan Emosi
Pada anak yang sering mendapatkan perlakuan negatif dari orang
tuanya akan berakibat gangguan emosi pada perkembangan konsep diri
yang positif, dalam mengatasi sifat agresif. Perkembangan hubungan
sosila dengan orang lain. selain itu juga beberapa anak menjadi lebih
agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa.
4. Hubungan Sosila Terganggu
Pada anak-anak ini menjadi susah bergaul dengan teman-temannya atau
dengan orang dewasa. Mereka mempunyai teman sedikit dan suka
menggangu orang dewasa, misalnya melempari batu atau perbuatan
18

Abu Huraerah, Kekerasan Kepada Anak, (Bandung, Nuansa Cendikia,2015), 12
Prof. Dr.Singgih,D.Gunarsa, Psikologi Praktis : Anak,Remaja Dan Keluarga (Jakarta:
BPK Gunung Mulya,2008) 32
19
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kriminal lainnya. Kepribadian Sociopath Atau Antisocial Personality
Disorder Penyebab terjadinya kepribadian ini adalah verbal abuse.
Kalau ini dibiarkan anak akan menjadi orang yang eksentrik, sering
membolos, mencuri dan kejam.
5. Menciptakan Lingkaran Setan Dalam Keluarga
anak akan mendidik anaknya lagi dengan satu-satunya cara yang dia
ketahui yaitu verbal abuse. Karena anak merupaka peniru yang ulung.
Akibatnya lingkaran setan ini akan terus menerus berlanjut dan
kekerasan ini menjadi budaya di masyarakat.
f. Solusi Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Verbal Terhadap Anak
1. Pendidikan Dan Pengetahuan Orang Tua Yang Cukup
Tindak kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap
perkembangannya baik psikis maupn fisik mereka. Dengan pendidikan
yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orangtua
mampu mendidik anaknya ke arah perkembangan yang memuaskan
tanpa adanya tindak kekerasan.
2. Membangun Komunikasi Yang Efektif
Kunci persoalan kekerasan verbal terhadap anak disebabkan karena
tidak adanya komunikasi ang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga
yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan predijuce (Prasangka).
Dua hal ini kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang
dibumbui intervensi pihak ketiga. Untuk menghindari kekerasan
terhadap anak adalah bagaimana anggota keluarga saling berinteraksi
dengan komunikasi yang efektif. Sering kita dapatkan orang tua dalam
berkomunikasi terhadap anaknya disertai keinginan pribadi yang sangat
dominan dan menganggap anak sebagai hasil produksi orang tua maka
harus selalu sama dengan orang tuanya dan dapat diperlakukan apa saja.
20

Bermacam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta

akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya.
3. Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi
20

Zainudin Zakaria, Komunikasi Efektif, (Jakarta, PTS Profesional, 2006), Hal 11
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Anak yang diperlakukan dengan penuh kekhawatiran, sering dilarang
dan selalu dilindungi, akan tumbuh menjadi anak yang penakut, tidak
mempunyai kepercyaan diri, dan sulit berdiri sendiri.d alam usaha
untuk mengatasi semua akibat ini, mungkin anak akan berntak dan
justru akan berbuat sesuatu yang sangat di khawatirkan atau dilarang
orang tua. Konflik ini bisa berakibat terjadinya kekerasan terhadap
anak.
4. Orang Tua Tidak Terlalu Menuntut
Anak yang didika dengan tuntutan yang tinggi mungkin akan
mengambil nila-nilai yang terlalu tinggi sehingga tidak realistis. Bila
anak tidak mau akan terjadi pemaksaan orangtua yang berakibat
terjadinya kekerasan pada anak, anak yang mendapatkan berlakuan ini
biasanya tidak dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan akan
bergantung kepada orang lain. mereka juga tidak mengerti apa yang
mereka inginkan dan itu mempengaruhi kesehatan yang dapat
menyebabkan berbagai masalah.
5. Orang Tua Tidak Terlalu Keras
Anak yang merasakan efek negatif dari pola latihan atau didikan keras
orang tua cenderung lebih rentan stress dan ragu menentukan keputusan
besar dalam hidup. Kemudian,diperlakukan terlalu keras cenderung
tumbuh dan berkembangan menjadi anak yang penurut namun takut.
Bila anak berontak terhadap dominasi orang tua dia akan menjadi
penentang.21
2. Emosi
a. Definisi Emosi
Definisi emosi dirumuskan secara bervariasi oleh psikolog, dengan
orientasi teoritis yang berbeda-berbeda. Asal kata emosi adala movere, kata
kerja Bahasa latin yang berarti menggerakkan, bergerak, ditambahkan untuk
memberi arti bergerak menjauh, menyiratkan bahwa kecenderungan
21

Hilmy Mubarok, Lc, Orang Tua Hebat Untuk Generasi Hebat, ( Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2009) Hal 54
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bertindak. Menurut Chaplin, Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukan
kepada seseorang atau dalam dictionary of psycology emosi adalah sebagai
suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahanperubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perunahan dengan
perasaan, perasaan (feelings) adalah pengalaman disadari yang diaktifkan
baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan
jasmaniah.

22

Dari berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa

sesungguhnya emosi itu merupakan kondisi psikologis yang mendorong
seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu setelah adanya stimulus
yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Jadi emosi memiliki reaksi
yang kompleks mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi sehingga
terjadi perubahan perilaku yang akan menimbulkan kegoncangan yang
kadang-kadang terjadi ketegangan dalam hubungannya dengan lingkungan.
Emosi manusia banyak ragam atau macamnya, namun secara garis
besar emosi dapat dikelompokan menajdi dua macam, yaitu emosi yang
menyenangkan atau emosi yang positif dan emosi yang tidak menyenangkan
atau emosi negatif, emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar
terhadap sikap manusia. Emosi merupakan penentu sikap perilaku manusia.
Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi
berbagai situasi yang berbeda, Oleh karena emosi merupakan reaksi
manusiawi terhadap berbagai situasi nyata maka sebenarnya tidak ada emosi
baik atau emosi buruk. 23 Menurut Daniel Golman mengidentifikasi sejumlah
kelompok emosi , yaitu sebagai berikut:
1.

Amarah yaitu seperti beringas, mengamuk, jengkel, benci, kesal hati.

2.

Kesedihan yaitu seperti pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri,
putus asa.

3.

Rasa takut

yaitu seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan

takut sekali, waspada, tidak tenang.
22

M. Darwis Hude, Emosi-Penjelajah Religio-Psikologi Tentang Emosi Manusia Dalam
Al Quran, (Jakarta:Erlangga,2006) H 19
23
Daniel Golman, Kepemimpinan Berdasarkan Emosi ( Jakarta, PT Gramedia Pustaka
Utama, (2004), 21
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4.

Kenikmatan yaitu seperti senang, bangga, bahagia, gembira, riang, puas.

5.

Cinta dan kasih sayang yaitu seperti penerimaan, persahabatan,
kepercayaan, hormat, kemesraan, kebaikan hati

6.

Jengkel yaitu seperti hina, jijik, muak, tidak suka.

7.

Malu yaitu seperti malu hati, kesal.
Menurut Descrates Dalam Gunarsa, ada 6 emosi dasar pada setiap

individu, terbagi atas hasrat, benci, sedih/duka, heran atau ingin tahu, cinta dan
kegembiraan.

24

Menurut Lazarus, emosi-emosi yang terdapat pada seseorang

individu yaitu marah, cemas, takut, perasaan bersalah, malu, jijik, happines
gembira, bangga, lega, harapan, kasih sayang, kasihan.

25

Walgito Mengemukakan Tiga Teori Emosi Yaitu :
a) Teori Sentral Canon B
Teori ini dikemukakan oleh walter B. Canon menurut teori ini bahwa emosi
yang dirasakan dan respon tubuh adalah kejadian yang berdiri sendiri. kita
pertama kali menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar,
kemudian menyerap ke otak yang lebih rendah, otak lebih rendah ini
kemudian mengirim out put dalam 2 arah yaitu pertama ke organ-organ
tubuh.Menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi
yang dialami oleh individu, jadi individu mengalami emosi terlebih dahulu
baru mengalami perubahan dalam kejasmanannya. 26
b) Teori Periferal James-Lange
Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli yang berasal Dari amerika serikat
bernama william james, Menurut teori ini justru sebaliknya, gejala-gejala
kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh
individu, tetapi malahan emosi yang dialami oleh individu merupakan
akibat dari gejala-gejala kejasmanian. Menurut teori ini orang tidak
menangis karena susah, tapi sebaliknya susah karena menangis. Dengan

24

Prof. Dr. Singgih D. Gunasa, Dasar Dan Teori Perkembangan Anak (Jakarta: Gunung
Mulya, 2008), 11
25
HerdinaIndrijati, M.Psi, Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan Anak Usia Dini,
(Jakarta: Kencana, 2016). 33
26
Ibid hal 16
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demikian, emosi adalah hasil persepsI seseorang terhadap perubahanperubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap stimulusstimulus yang datang dari luar.27
Emosi adalah hasil presepsi seseorang terhadap perubahanperubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap berbagai
rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, jika seseorang melihat harimau,
rekasinya adalah peredaran darah makin cepat karena denyut jantung makin
cepat, paru-paru lebih cepat memompa udara, dan sebagainya. Responsrespons tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbulah rasa takut. Rasa
takut tersebut timbul akibat pengalamannya telah mengetahui bahwa
harimau adalah makhluk yang berbahaya, karena itu debaran jantung di
presepsikan sebagai takut. menurut teori ini adalah gejala-gejala
kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh
individu, tetapi emosi yang dialami oleh individu merupakan akibat dari
gejala-gejala kejasmanian. 28
c) Teori Schachter-Singer
Teori ini menyatakan bahwa emosi yang dirasakan adalah benar dari
interpretasi kita tentang sesuatu yang membangkitkan keadaan tubuh.
Schater dan singer berpendapat bahwa keadaan tubuh dari keterbangkitan
emosional adalah sama pada hampir semua emosi yang kita rasakan dan itu
terjadi jika perbedaan psikologis dala pola respon tubuh.
b. Karakteristik Emosi
Menurut Syamsu karakteristik emosi adalah : 29
1. Lebih bersifat subjektif dari pada peristiwa psikologisnya seperti
pengamatan dan berfikir
2. Bersifat fluktuatif (tidak tepat)
27

Riana Mashar, M.Si., Psi, Emosi Anak Usia Dini Dan Strategi Pengembangan (Jakarta:

Kharismpa Putra Utama,2011), 17
28

HerdinaIndrijati, M.Psi, Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan Anak Usia Dini,

(Jakarta: Kencana, 2016). 33
29

Drs. Ahmad Susanto, M.Pd, Teori Belajar Dan Pembelajaran Edisi Pertama, ( Jakarta
: Prenadamedia Group, 2018) hal 99
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3. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indra
Emosi dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu emosi sensoris dan
emosi kejiwaan (psikis).
1. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar
terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang dan lapar
2. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang
termasuk emosi ini diantaranya :
a) Perasaan intelektual yaitu mempunyai sangkut paut dengan ruang
lingkup kebenaran. Perasaan ini di wujudkan dalam bentuk rasa yakin
dan tidak yakin terhadap suatu

karya ilmiah, rasa gembira karena

mendapat suatu kebenaran, rasa puas karena dapat menyelesaikan
persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan.
b) Perasaan sosial yaitu perasaan yang berhubungan dengan orang lain baik
bersifat perorangan maupun kelompok. Wujud perasaan ini seperti rasa
solidaritas, persaudaraan, simpati dan kasih sayang.
c) Perasaan susila yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik
dan buruk atau etika (Moral). Contohnya rasa tanggung jawab, rasa
bersalah apabila melanggar norma.
d) Perasaan keindahan yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan
dari sesuatu baik bersifat kebendaan maupun kerohanian.
e) Perasaan ketuhanan yaitu salah satu kelebihan manusia sebagai mahluk
tuhan, dianugrahi fitrah (kemampuan atau perasaan) untuk mengenal
tuhannya. Dengan kata lain manusia dikaruniai isnting.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik
emosi antara lain lebih bersifat subjektif dari pada peristiwa psikologis
lainnya. Bersifat fluktuatif (tidak tetap) dan banyak bersangkut paut
dengan peristiwa pengenalan panca indera sedangkan bentuk emosi
dikelompokan menjadi dua yaitu emosi sensoris dan psikis.
c. Pengaruh Emosi Terhadap Perilaku Dan Perubahan Fisik Individu
Ada beberapa contoh pengaruh emosi terhadap prilaku individu
diantaranya :
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1. Memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil
yang telah dicapai
2. Melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa kegagalan dan
sebagai puncak dari keadaan ini adalah timbulnya rasa putus asa
3. Menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar, apabila sedang
mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup
dan gagap dalam berbicara
4. Terganggu penyesuaian sosial, apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati
5. Suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya
akan mempengaruhi sikapnya dikemudian dari, baik terhadap dirinya
sendiri maupun terhadap orang lain.
d.

Mekanisme Emosi menurut Lewis Dan Rose Blum ada 5 tahapan, yaitu :
1. Elictors yaitu adanya dorongan peristiwa yang terjadi contohnya
peristiwa banjir, gempa bumi maka timbulah perasaan emosi seseorang
2. Receptors yaitu kegiatan yang berpusat pada sistem syaraf contohnya
akibat peristiwa banjir tersebut maka berfungsi sebagai indera
penerima.
3. State yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi,
contoh : gerakan reflex atau terkejut pada sesuatu yang terjadi
4. Expression yaitu terjadinya perubahan pada rasiologis : tubuh tegang
pada saat tatap muka.

e. Fungsi Emosi Pada Anak
Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak yang dimaksud adalah
1. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri
anak dengan lingkungan sosialnya
2. Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan
3. Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi
satu kebiasaan
4. Ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas
motorik dan mental anak
f. Ciri Khas Emosi Pada Anak
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Ciri khas emosi pada anak antara lain :
1. Emosi Yang Kuat
Anak kecil bereaksi dengan intensitas yang sama, baik terhadap situasi
yang remeh maupun yang serius. Anak bahkan berekasi dengan emosi
yang kuat terhadap hal-hal yang tampaknya bagi orang dewasa
merupakan soal spele
2. Emosi Seringkali Tampak
Anak-anak seringkali memperlihatkan emosi yang meningkat dan
mereka menjumpai bahwaledakan emosional seringkali mengakibatkan
hukuman, sehingga belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi
yang membangkitkan emosi. Kemudian mereka akan berusaha
mengekang ledakan emosi mereka atau bereaksi dengan cara yang lebih
dapat diterima
3. Emosi Bersifat Sementara
Peralihan yang cepat pada anak-anak kecil dari tertawa kemudian
menangis atau dari marah ke tersenyum atau dari cemburu ke rasa
sayang merupakan akibat dari 3 faktor yaitu membersihkan sistem
emosi

yang

terpendam

kekurangsempurnaan

dengan

pemahaman

ekspresi
terhadap

terus

terang,

situasi

karena

ketidakmatangan intelektual dan pengalaman yang terbatas.
4. Emosi merubah kekuatannya
Dengan meningkatkan usia anak, pada usia tertentu emosi yang sangat
kuat berkurang kekuatannya, sedangkan emosi lainnya yang tadinya
lemah berubah menjadi kuat.
3.

Anak Usia 6-12 tahun
Anak usia antara 6-12 tahun, periode ini kadang disebut sebagai masa
anak-anak pertengahan atau masa laten. Masa untuk mempunyai tantangan
baru. Kekuatan kognitif untuk memikirkan banyak faktor secara simultan
memberikan kemapuan pada anak-anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri
sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya. Dapat disimpulakan bahwa
sebuah penghargaan diri men jadi sentral bagi anak usia sekolah.

20

Menurut Buku Data Penduduk yang diterbitkan Oleh Kementrian
Kesehatan Indonesia pada tahun 2011, periode pubertas sekitar usia 12 tahun
merupakan tanda akhir masa kanak-kanak menengah.30 Anak adalah bagian
dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran
strategis. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya.
Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan
perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan
masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1) usia
bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11
tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu
dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda.31
a. Pembatasan Usia Menurut Para Ahli
Batas usia menurut Rousseau adalah sebagai berikut:
1. Tahap pertama, umur 0 sampai 2 masa asuhan
2. Tahap kedua, umur 2 sampai 12 masa pendidikan jasmani dan latihan
panca indera.
3. Tahap ketiga, 12 sampai 15 periode pendidikan akal.
4. Tahap ke empat : umur 15 sampai 20 periode pendidikan watak
pendidikan agama.
Batasa usia menurut Piaget adalah sebagai berikut:
1. Masa usia pra-sekolah, yaitu dari umur 0 sampai kira-kira umur 6
tahun.
2. Masa sekolah usia dasar, yaitu dari kira-kira umur 6 sampai kira-kira
umur 12 tahun.
3. Masa usia sekolah menegah, yaitu dari kira-kira umur 12 sampai kirakira umur 19 tahun.

31

Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
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4. Masa usia mahasiswa, yaitu dari kira-kira umur 18 sampai kira-kira
umur 25 tahun.
Dari kedua teori psikologi perkembangan penulis menggunakan
teori menurut Piaget karena masa anak pra sekolah atau sekolah dasar,
yaitu dari kira-kira umur 6 sampai kira-kira umur 12 tahun. Teori
Perkembangan Kognitif anak menurut Piaget adalah salah satu teori yang
menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek
dan kejadian-kejadian disekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri
dan fungsi dari objek-objek, seperti mainan, prabot, dan makanan, serta
objek-objek sosial seperti diri, orang tua dan teman.32 Sesuai dengan teori
kognitif Piaget, Piaget meyakini bahwa anak-anak secara bertahap
membentuk pemahaman tentang dunia melalui penjelajahan aktif dalam
hidupnya melalui empat tahap perkembangan kognitif.
Gender Development Index (GDI), The Child Welfare index dan
Child Development Welfare index Beberapa indikator dari child
developmental welfare index yang digunakan untuk melihat hak anak yaitu
:
1. Memperoleh informasi
2. Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah
3. Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul dengan damai dilindungi
kehidupan pribadi
4. Anak dilibakan dalam membuat keputusanCinta kasih yang tulus
5. Melatih disiplin, kemandirian
6. Pengembangan minat dan bakat melalui assesment
F. Metode Penelitian
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian
Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif untuk menggambarkan atau mencari
hubungan yang terdapat dalam suatu permasalahan untuk mengumpulkan data.
Sedangkan kualitatif digunakan untuk menganalisis data tidak berdasarkan
pada data statistik. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang
32

Desmita El-Idhami, Psikologi Perkembangan, ( Jakarta, Rosdakarya, 2005), 37
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dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar. Sehingga tidak menekan pada
angka.33
G. Setting dan Subjek Penelitian.
Setting penelitian adalah Jl. Kh Ismail Malik Perumahan Mutiara
Mayang, Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota jambi, Jambi, 36129.
Pemilihan settingan didasarkan atas pertimbangan praktis bahwa penulis
sering terlibat dalam kegiatan anak-anak yang diadakan oleh warga
perumahan mutiara mayang.
Subjek penelitian penelitian kualitatif ini terdiri dari orang tua dan anakanak dari Perumahan Mutiara Mayang Kota Jambi. Mengingat subjek yang
baik untuk penelitian adalah subjek yang terlibat aktif,dan berkepentingan
dengan aktifitas yang akan diteliti, serta memberikan informasi secara benar.
H. Metode Pengumpulan Data
1. Metode Observasi
Metode observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang di
inginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. 34 Menurut Gall
memandang observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan
cara mengamati perilaku dan lingkungan (sosial atau material) individu
yang sedang diamati.35 Berdasarkan keterangan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode observasi disini adalah
suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data-data melalui suatu
pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan
terencana. Dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang di
observasi (observe), observasi bisa dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu :
a. Observasi partisipan yaitu bila pihak yang melakukan observasi
(observer) turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang
dilakukan oleh subjek yang sedang di observasi.

33

Sugiono, Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2009) Hal.13
34
35

Anwar Sutoyo, Pemahaman individu, (yogyakarta, Pustaka belajar,2012) 85-86
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b. Observasi Non partisipan yaitu bila observer tidak terlibat secara
langsung atau tidak beroartisipasi dalam aktivitas yang sedang dilakukan
oleh observe.
c. Observasi kuasi-partisipan, yaitu bila observer terlibat pada sebagian
kegiatan yang lain observer tidak melibatkan diri.36
Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi Non
partisipan karena peneliti tidak mengambil bagian secara penuh dari
aktifitas objek yang diteliti. Dalam observasi ini, Peneliti mengamati
verbal abuse yang dilakukan oleh orang tua di RT 34 Perumahan Mutiara
Mayang Kota Jambi. Dari penelitian tersebut dapat dilihat gejala-gejala
yang nampak pada anak, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan
dari observasi bahwa anak mengalami perubahan secara emosi apabila
mendapati perlakuan tidak baik dari orang tuanya.
2. Metode Wawancara
Wawancara adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari narasumbernya. Wawancara terbagi
menjadi dua jenis yaitu :
a) Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilaksanakan
secara terencana dengan pedoman pertanyaaan yang telah di siapkan.
b) Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman
pada daftar pertanyaan, dalam penelitian ini penulis menggunakan
wawancara tidak terstruktur dirasa lebih bebas dibanding wawancara
terstruktur, sehingga narasumber lebih terbuka dalam menyampaikan
pendapatnya
3. Metode Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan
dalam bahan yang terbentuk dokumen baik berupa surat, buku atau catatan
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harian, memorial, cendera mata, laporan, artefak maupun foto.37 Menurut
Suharsimih Arikunto dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya 38. Berdasarkan
keterangan tersebut dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah
suatu cara dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui
catatan tertulis.
I. Jenis Dan Sumber Data
Sumber data ini diambil dari unsur manusia dan non manusia yang
masuk dalam sebuah penelitian. Unsur manusia yaitu unsur yang langsung
terlibat dalam sebuah penelitian seperti perkataan ataupun perbuatan. Orang
yang bisa memberi data melalui wawancara. Sedangkan yang non manusia
yaitu dapat berupa suasana yang bergerak ataupun diam meliputi ruangan,
suasana, dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan di
observasi Jenis Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data dari sumber pertama (first hand) melalui observasi
dan wawancara dilapangan, sedanglan data sekunder adalah data yang
diperoleh dengan mengguakan studi literature yang dilakukan terhadap
banyak kubu, yang kadang-kadang diperoleh melalui internet yang
berhubungan dengan penelitian.
J. Tekhnik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan
pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpresentasikan temuannya
kepada orang lain” Sesuai dengan bentuk penelitiannya, dalam penelitian ini
analisis data yang digunakan adalah seperti yang dikemukakakn miles dan
huberman, mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
37

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah
(Jakarta, Rencana Perdana Media Group,2011) 141
38
Ibid, 142
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sampai tuntas , sehingga datanya sudah jenuh.

39

Akitivitas dalam analisisn

data tersebut,analisis data tersebut :
1. Reduksi Data
Mereduksi

data

berarti

merangkum,

memilih

hal-hal

pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian dana yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang
lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya , dan mencarinnya bila diperlukan”. Reduksi data
merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu dan mengorganisasikan kata dengan cara sedemikian rupa
hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Display Data (Penyajian Data)
Pada proses ini penelitian berusaha menyusun data yang relevan, sehingga
menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu
dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar variable.
3.

Verifikasi
Pada langkah verifikasi peneliti menuju kearah kesimpulan yang sifatnya
terbuka, juga peneliti masih dapat menerima masukan data dari penelitian
lain.

K. Pemeriksaan Keabsahan Data
Selama pelaksanaan penelitian, Suatu kesalahan dimungkinkan dapat
timbul. Entah itu berasal dari diri penelitian atau dari pihak informan. Untuk
mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, penelitian perlu
mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam
bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami
kesalahan.Ada 3 tekhnik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan
data :
1. Memperpanjang Masa Pengamatan

39

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2013) 247

26

Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang
dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi
dari responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan para responden
terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
2. Pengamatan Yang Terus Menerus
Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang
sangat relevan dengan

persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara inci.
3. Diskusi Dengan Teman Sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, penelitian akan
melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data
yang diterima benar-benar real dan buka semata persepsi sepihak dari
peneliti atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan
mendaptkan sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan
konstruktif dalam meninjau keabsahan data.
L. Studi Relevan
Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dari berbagai
sumber penulis menemukan penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan
penelitian yang penulis lakukan yaitu :
1.

Penelitian yang di lakukan oleh Farida Yuni Arsi mahasiswi prodi
medical faculty of Diponegoro university, dengan judul penelitian“A
Phenomenological Study : The Experience Of Verbal Of Abouse In
Teenagers” . Penelitian yang di lakukan oleh Farida Yurni Arsih hanya
memfokuskan kekerasan kata-kata pada remaja sementara itu perbedaan
judul farida yuni arsi dengan penulis adalah pada skripsi ini penulis
memfokuskan kekerasan verbal pada anak-anak yang berusia 6-12 tahun.

2.

Penelitian yang dilakukan oleh Annora Mentari Putri mahasiswa program
Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro
dengan judul penelitian “Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal
Pada Anak”. Penelitian yang dilakukan oleh Annora Mentari Putri yaitu
merupakan penelitian yang hanya memfokuskan pandangan orang tua
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mengenai kekerasan verbal yang terjadi pada anak, sementara itu
perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis saat ini adalah
Penulis memfokuskan penelitian dampak verbal abuse tterhadap emosi
anak yang berusia 6-12 diperumahan mutiara mayang, Kota Jambi.
3.

Penelitian yang dilakukan oleh Haunika Wati mahasiswa program studi
pendidikan agama islam anak usia dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris,
IAIN Bengkulu dengan judul penelitian “Pengaruh Kekerasan Verbal
Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia 4-6 Tahun Didesa Talang Rio
Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko” penelitian yang dilakukan
oleh Haunika wati yaitu hanya memfokuskan seperti apa kepercayaan
diri pada anak ketika mendapati kekerasan verbal sementara itu
perbedaan skripsi diatas dengan skripsi ini adalah dampak verbal abuse
yang terjadi terhadap emosi anak di perumahan mutiara mayang, Kota
Jambi
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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG PERUMAHAN MUTIARA MAYANG
RT 34 KELURAHAN MAYANG MANGURAI
KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI
A. Gambaran Umum Kecamatan Alam Barajo
Alam Barajo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota jambi,
kecamatan Alam barajo memiliki 5 kelurahan :
1. Kelurahan kenali besar
2. Kelurahan rawasari
3. Kelurahan beliung
4. Kelurahan mayang mangurai
5. Kelurahan bagan pete
Kelurahan

mayang

mangurai

dipimpin

oleh

bapak

Assad

Prawira,S.STP dan kelurahan Mayang Mayang Mangurai memiliki 49
RT dan salah satunya adalah RT 34. Seseorang lurah berada di bawah
dan

bertanggung jawab

kepada

camat.

Tugas

lurah

adalah

melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat
sesuai karakteristik wilayah dankebutuhan daerah serta melaksanakan
pemerintah lainnya berdasarkan undang-undang. Berikut data nama
ketua RT di kelurahan Mayang mangurai :
Tabel 2.1
Nama Ketua RT Di Kelurahan Mayang Mangurai

NO

NAMA

KETUA RT

1

Joko Junaidi

01

2

Parjiman, S.Pd

02

3

Imam Al Gozali

03

4

Supardi

04

5

Prayetno Sustrisno

05

6

Sutan Imam Alamsyah

06

7

Wahirudin

07

8

Hendra Yunaidi, SE

08

28

29

9

Zaidun Zawas

09

10

Feri Anico

10

11

Effendi Hanif

11

12

Chumaidi Husein

12

13

Rahmat Eko Saputo

13

14

Muhammad Bayubi

14

15

Toni Try Bernando

15

16

Joelistar

16

17

Said Al Buty

17

18

Muhammad Benny Akbar

18

19

Reza Beri Saputra

18

20

Rahmat Hidayat

20

21

Ade Chandra

21

22

Ria Atmaja

22

23

Hafiz

23

24

Riki Rahim

24

25

Kurnia Ardito

25

26

Randika Saputra

26

27

Suhaimi

27

28

Asep Maulana

28

29

Seta Ade Wiguna

29

30

Raju Saiffudin

30

31

Johanda Untung

31

32

Jhon Saputa

32

33

Maulana Abdur

33

30

B. Letak Geografis Kelurahan Mayang mangurai
Adapun letak geografis kelurahan mayang mangurai, berikut
letaknya :
Tabel 2.2
Letak Geografis
No
Nama Daerah
Letak Geografis
1

KelurahanSuka Karya

Sebelah Utara

2

Kelurahan Pal V

Sebelah Barat

3

Kelurahan Simpang III Sebelah Selatan
Sipin

4

Kenali Asam Atas

Sebelah Timur

Adapun Rukun Tetangga (RT) dapat diartikan sebagai suatu lembaga
masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memeliharan dan
melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan
kegotorngroyongan dan kekeluargaan serta membantu kelurahan dalam me
nyediakan data kependudukan dan peizinan dan membantu kelurahan dalam
bidang pelayanan pemerintah.
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Rukun tetangga juga merupakan organisasi

masyarakat, tugas dan fungsi RT adalah melaksanakan keputusan forum
musyawarah antara RT dan kelurahan. Menunjang terselenggaranya tugas dan
kewajiban RT. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan
kekelurahan.
C. Visi Dan Misi
1. Visi
Menjadikan lingkungan RT 34 asri, aman dan nyaman dalam suasana
kekeluargaan yang kuat dalam bingkai Madinatul Iman.
2. Misi
a. Memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dalam ruang
lingkup masalah-masalah di lingkungan RT 34
b. Mendukung pembangunan pada segala aspek dilingkungan RT 34
bersama-sama warga,sehingga seluruh warga RT 34 Dituntut aktif
mengawal suksesnya pembangunan.
40
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c. Berperan dan berpatisipan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia
( SDM), Peningkatan iman dan taqwa untuk seluruh warta RT 34
d. Pengembangan ekonomi warga, peningkatan kesehatan, serta keamanan
lingkungan. 41
D. Keadaan Penduduk
RT 34 Merupakan salah satu rukun tetangga yang memiliki jumlah
penduduk yang cukup banyak dan masyarakat RT 24 memiliki
kemajemukan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang
pendidikan dan pekerjaan masyarakat.
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk RT 34 Perumahan mutiara mayang
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO Jenis kelamin
Jumlah
1

Laki-laki

126

2

Perempuan

132

Total

258

Tabel diatas menunjukan bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak
126 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 132 jiwa dapat di
simpulkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih dominan dibandinng
laki-laki. Keadaan penduduk disini bercampur ada yang kelas bawah dan
atas karena adanya perbedaan pekerjaan.
Tabel 2.4
Tingkat Pendidikan Penduduk RT 34 Perumahan Mutiara Mayang

Pra Sekolah
78 orang

Sd
21 orang

Sltp
4 orang

Sarjana

Slta

59orang

112 orang

Table 2.5
Pekerjaan Penduduk RT 34 Perumahan Mutiara Mayang

Petani

Peternakan Perkebunan Pedagang

Pegawai

swasta

9

11

21

39

41

12

34
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Keadaan ekonomi masyarakat RT 34 perumahan Mutiara Mayang
secara kasat mata terlihat sangat jelas tidak jauh perbedaanya antara rumah
tangga miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.Hal ini disebabkan karena
mata pencarian masyarakat RT 34, Pada umumnya pedagang dan
karyawan swasta.
E. Sarana Dan Prasarana
Keadaan sarana dan prasarana di RT 34 Secara garis besar adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.6
Jumlah Saranan Dan Prasarana RT 34 Perumahan Mutiara mayang

No

Nama

Jumlah/Volume

1

Mushollah

1

2

Pos Ronda

1

3

Lapak Baca

1

4

Lapangan buah

1

5

Gerobak sampah

1

6

Alat Drum Band

1

7

TPA

1

8

Puskesmas

1

F. Struktur Organisasi RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Kecamatan
Alam Barajo, Kelurahan Mayang Mangurai
Dalam Rangka menjalankan kegiatan di RT 34 yang telah
dilakukan, maka tentulah pengorganisasian yang jelas dan terarah sesuai
dengan aturan yang ada di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang.
Berdasarkan struktur yang ada, maka dilihat garis fungsi dan tanggung
jawab masing-masing. Melalui struktur Organisasi yang jelas dan terarah
dapat dilihat dari pembagian tugas dan terdapat pemisahan tugasnya antara
pemimpin dan bawahan.
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Struktur Organisasi di RT 34 Kota Jambi dalam penyelenggraaan
telah terorganisir dengan baik dan tidak terdapat kejanggalan dan kendala
yang cukup berarti bagan struktur organisasi pada RT 34 Perumahan
Mutuara Mayang Kota Jambi Terdapat pada gambar : 42
1. Struktur Organisasi Kepengurusan RT 34 PerumahanMutiara Mayang
PENASEHAT
Idham Chalid
A. Murod Nts
Ibrahim. Djoe

KETUA RT 34

Arif rifani s.pd

WAKIL RT
Adrianto. S. Kom

42

SEKRETARIS
Siswanto, SE

SEKSI
KEAMANAN

SEKSI
PERLENGKAPAN

Bripka Ihsan
Bripka Syamsudin
Brigadir Ibnu. S

Devi. P
Sudarso
Gusman
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BENDAHARA
Budi Utomo, SE

SEKSI HUMAS

Hasanudin
Rudi
Taysir
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BAB III
TERJADINYA VERBAL ABUSE ORANG TUA PADA UMUMNYA DI RT
34 PERUMAHAN MUTIARA MAYANG
Pada bab ini menjelaskan hasil-hasil dari penelitian yang didapatkan dan
menjelaskan mengenai bagian-bagian sebelumnya, berdasarkan pada bab-bab
sebelumnya, dapat dilihat bahwa kekerasan verbal ini merupakan masalah yang
sangat penting sekali karna memang orang yang melakukan verbal abuse tidak
sadar bahwa dia sudah melakukan tindak verbal abuse kepada anaknya. Orang tua
merupakan sebagai suri tauladan pertama yang menjadi contoh bagi seorang .
Mengingat perannya yang begitu besar sebagai pembimbing utama sebagai
pendidik utama orang tua hendaknya orang tua selaku melakukan kominkasi yang
baik dengan anak agar terjadinya komunikasi yang efektif. 43
A. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang asalanya dari dalam diri seseorang atau
individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat
pada diri seseorang salah satunya adalah orang tua, faktor yang
melatarbelakangi terjadinya verbal abuse adalah orang tua, berikut
penjelasannya
1. Faktor Pengetahuan Orang Tua
Banyak orang yang tidak tahu kebutuhan perkembangan anak misalnya
anak belum memungkinkan sesuatu tapi anak dipaksa melakukan dan
ketika belum bisa dilakukan orang tua menjadi marah, membentak dan
mencaci anak. Orang tua menganggap anak adalah seseorang yang tidak
tau apa-apa. Menurut ibu Mara selaku ibu dari ananda Ulan mengenai
terjadinya verbal abuse adalah sebagai berikut :
[Y]o kalo sayo mbak sebagai orang tuo pasti selalu akan
mengusahakan yang terbaik buat anak, sayo tau kadang memang
ni agak lamban dalam hal apapun maka dari itu saya selalu
tekankan kepada dia untuk selalu mengikuti les b, meskipun dia
tidak mau saya akan tetap memaksa dengan mengatakan saya akan
memindahkan kesekolah SLB (Sekolah luas Biasa). ” 44
Selanjutrnya peneliti melakukan wawancara bersama ibu Uwo
selaku ibu dari anada Nelfy :
43

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui
Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami(Bandung: PT Refika Aditama. 2009), 127-145.
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Ibu romadhon, Salah satu Ibu yang memiliki anak usia 6-12 tahun di RT.34 Kelurahan
Mayang Mangurai Kecamatan Alam barajo Jambi, Wawancara dengan peneliti 13 Maret 2020.

36

35

[S]ayo mbak dak pernah makso nelfy untuk ngelakuin apo yang
ado didama hati sayo mbak meskipun tujuannyo bagus untuk
diokan, dio menjadi anak yang baek, mandiri be jadilah sudah
mbak. Yo Kalo sayo marah sayo lebih memilih diam dak ngomong
dulu mbak, untuk ngeredam marah ini tadi mbak.45
Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibu Apri selaku ibu dari
ananda Binar, berikut hasil wawancaranya :
[K]alo sayo memang agak tegas mbak kalo mendidik si binar ni,
karna bninar ni agak malas karna yo itu tadilah mbak banyak main
hp dan sayo jugo dak biso nak mantau dio 24 jam karno sayo kalo
pagi kerjo mbak, kek kemaren sekali duo kali dikasih tau sholatlah
jangan main hp terus eh malah jawab, yo sudah sayo banting hp tu
didepan diola mbak biak kapok dio.46
Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas cara orang tua menegur
anaknya memang dengan cara yang berbeda-beda ada yang menegur
dengan cara lembut dan halus, ada yang menegurnya dengan cara tegas
dan kasar. Dilihat dari hal tersebut bahwa para orang tua melakukan yang
terbaik untuk anak-anak nya dan lingkungan nya di RT.34 sehingga anakanaknya semasa sudah besar menjadi anak yang lebih baik. Wawancara
diatas juga sama menjelaskan bahwa apa yang melatr belakangi orang tua
melakukan kekerasan secara verbal salah satunya yang dikatakan oleh ibu
Romadon tadi yaitu anak susah untuk diberitahu dengan cara yang baikbaik.
Tidak bisa dipungkiri bahwa memang semua pelaku kekerasan
pasti karna pengaruh orang tua, karena sebagian orang tua tidak mengerti
bagaimana mengasuh anak yang baik dan benar. orang tua mau anaknya
rajin sholat, rajin belajar tetapi orang tua itu tidak menanamkan nilai-nilai
itu atau setidaknya memberi penjelasan tentang apa manfaat dari sholat
dan belajar. 47
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Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas cara orang tua menegur
anaknya memang dengan cara yang berbeda-beda ada yang menegur
dengan cara lembut dan halus, ada yang menegurnya dengan cara tegas
dan kasar. Semua itu dilakukan guna untuk mendidik anakya agar menjadi
pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab untuk kehidupan
kedepannya. Selain itu juga peran keluarga akan lebih bermakna apabila
anak tidak merasa takut kepada orang tua, namun jusru menganggap orang
tua sebagai orang yang paling mengerti dan memahami anak. Orang tua
harus mempunyai ketulusan dan keikhlasan sehingga dapat memberi sejuta
rasa aman bagi anak yang pada akhirnya dapat terwujud tumbuh kembang
anak seperti yang diharapkan. 48
2.

Faktor Pengalaman Orang Tua Yang Dibesarkan Dengan Kekerasan
Verbal
Orang tua yang sewaktu kecilnya mendapatkan perlakuan salah
merupakan situasi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Semua
tindakan kepada anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan
akan dibawa sampai kepada masa dewasa. Anak yang mendapatkan
perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi agresif dan setelah
menajdi orang tua akan menjadi agresif dan setelah menjadi orang tua
akan berlaku kejam pada anaknya. Orang tua yang agresif akan melahirkan
anak-anak yang agresif.
Setelah penelitian dilakukan peneliti menemukan hasil wawancara
dan observasi mengenai verbal abuse yang terjadi di RT 34 Perumahan
Mutiara Mayang Kota Jambi, berikut wawancaranya bersama ibu mely
selaku ibu dari ananda Algi, berikut hasil wawancaranya :
[S]aya orang medan asli mbak, jadi memang orang tuo ni kalo
didik tu agak keras mano kalo ngomong suaro besak, waktu sayo
dulu seusia algi dulu sayo sudah dapat pekerjaan tetap untuk
beresin rumah jadi sayo sudah diajari tanggung jawab dari kecik,
nah karno itulah sayo turunkan ke algi mbak supaya dio belajar
tanggung jawabm yo kalo dak diajari dari sekarang kapan lagi nak
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ngajarinnyo. Kalo dio dak nurut sudahla paling sayo ocehin be itu
langsungla di gaweinnyo. 49
Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan
ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan
terhadap anaknya. Prilaku kekerasan diwarisi dari generasi kegenerasi.
Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin
menerima prilaku ini sebagai model prilaku mereka sendiri sebagai orang
tua, anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang
dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

50

Setelah

penelitian dilakukan peneliti melakukan wawancara dan observasi
mengenai verbal abuse yang terjadi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang
Kota Jambi, berikut wawancaranya bersama bapak Dedi selaku ayah dari
Fajar, berikut hasil wawancaranya :
[B]apak sayo tentro dulu mbak, bapak saya memang sangat keras
dalam mendidik, termasuk saya yang sudah menjadi bapak, dulu
kalo sayo main dak ingak lagi balek, ha nanti pas balek pasti keno
pukul. Sambil bapak sayo tu nyebut “Ha besok kau ulangi lagi”.
Allhamdulillah sejak kejadian seperti itu saya bisa lebih berhatihati untuk menegur anak sayo supaya dio dak ngerasoin apo yang
sayo waktu dulu51
Hal senada juga dikatakan Oleh ibu Romadhon, Berikut hasil
wawancara :
[K]ebetulan sayo yatim piatu dari umur 7 tahun mbak, sayo
numpang dengan bibik jadi memang kalo dari segi kasih sayang
pasti kekurangan selain itu jugo kalao secara ngomong memang
bibi saya orang agak kasar. Sayo hanyo mengingat bahwa bibi saya
mengataka saya tidak tau diri dan tidak tau trimakasih. Hal itulah
yang terkadang saya ucapkan kepada anak-anak ketika sayo marah
dengan mereka, tapi sudah itu sayo merasa bersalah karna
namonyo emosi mbak maklumla .52
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Ibu mely , Salah satu ibu yang memiliki anak usia 6-12 tahun di RT.34 Kelurahan
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Dari hasil wawancara dengan orang tua diatas bahwa memang
orang tua harus mengerti bagaimana mengasuh anak agar tidak terjadi
kesalah pahaman dimasa yang akan datang. prilaku Tindakan intimidasi
yang dilakukan orang tua bisa berupa mengancam anak, anak yang
diperlakukan terlalu keras cenderung tumbuh dan berkembang menjadi
anak yang penurut namun penakut. Bila anak berontak terhadap dominasi
orang tuanya ia akan menajadi penentang lalu konflik inilah bisa menjadi
kekerasan fisik pada anak. Berdasarkan wawancara diatas dalam mendidik
anak adalah dengan cara yang tegas dan memberikan hukuman apabila
anak

tidak

melakukan

tugasnya

tersebut.

Mengecilkan

dan

mempermalukan anak merupakan tindakan yang sangat tidak baik adanya
karena seharunya orang tua tidak harus banyak menuntut dengan tuntutan
yang tinggi dan apabila anak tidak mau akan terjadinya pemaksaaan
orangtua yang berakibat terjadinya kekerasan pada anak.53
3. Buruknya komunikasi yang dilakukan oleh orang tua
Komunikasi yang efektif dalam keluarga dapat terjalin antara orang
tua dan anak sehingga memberikan dampak positif bagi hubungan antara
anak dan orang tua karena adanya keterbukaan dan dan saling menghargai
antara satu dengan lain. Apabila komunikasi yang efektid sudah terbentuk
dalam keluarga maka semua yang dirasakan atau yang ingin disampaikan
oleh anak akan tersalurkan. Pada akhirnya dengan terciptanya komunikasi
yang efektif dalam keluarga kecenderungan prilaku negatif akan
cenderung dicegah.
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara
dengan ibu jepri sekalu orang tua agnes, berikut hasil wawancaranya :
[K]alau untuk sekedar ngobrol be itu jarang mbak, agnes kurang
terbuka sama sayo mungkn memang karna sayo ni kerjo nagih
koprasi jadi waktunyo agnes ni banyak dengan abangnyo dirumah,
anaknyo dak banyak cerito jugo tapi itulah kadang anak jaman
sekarang ni banyak maunyo tapi dak mau nian bantu sayo beresin
rumah. Sayo juga kalau balek nagih mandi, makan langsung tidur.

53
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Kadang pas balek si agnes dak ado jadi waktu buat cerito-cerito tu
kurang .
Untuk dapat melihat kualiats komunikasi tentunya disertai dengan
komunikasi antarpribadi yang efektif antara orang tua dan anak.
Keakraban yang timbul antara orang tua dan anak dapat dilihat pada ciriciri-ciri komunikasi yang efektif yaitu dengan adanya keterbukaan anak
untuk bercerita dengan orangtuanya, memberikan suatu penilaian yang
positif kepada orang lain, merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain
dan mendukung antara orang tua dan anak dalam tujuan agar pesan
keduanya dapat tersampaikan dengan baik. 54
B. Faktor Eksternal
1. Faktor Ekonomi
Sebagian besar kekerasan rumah tangga dipicu faktor kemiskinan, dan
tekanan hidup atau ekonomi. Masalah ekonomi yang terjadi di RT 34
perumahan mutiara mayang, Jambi adalah :
a. Pengangguran
Masalah seperti ini dikarenakan adanya PHK sehingga sumber
keuangan keluarga bermasalah. Apabila istri tidak dapat membantu
memikirkan jalan kelaur yang baik biasanya suami akan mengalami
stress

akibat

permasalahannya

apa

lagi

kalau

istri

tidak

memperdulikan dan mengerti masalah yang dihadapi oleh suami
maka dari itu sering terjadi keributan keributan kecil dan akan
menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan baik. Kemiskinan yang
dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga seirng kali
membawa kelaurga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada
akhirnya menimbulkan kekerasan.
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara
dengan ibu Romadhon, berikut hasil wawancaranya :
[B]apak ovi tu udah lamo nganggur mbak, uda mau 6 bulanan
jugo, yo namonya tukang mbak kadang ado kerjoan kadang dak
54
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ado sama sekali. Kalau dirumah sayo suka ribut samo bapaknyo
karna bapaknyo tu udah dak kerjo tapi suko mabuk-mabukan.
Udah makan susah tapi banyak tingkah55
Berdasarkan hasil wawancara diatas, Diperkuat dengan ananda Ovi
mengenai orangtuanya.berikut hasil wawancaranya :
[I]yo kak, ayah sama bunda tu suko ribut, karno ayah lagi dak kerjo
kadang bebalah suko mencarut kak, kalo sudah selesai berantem
nanti pasti bunda marah-marah dak jelas ke kami, dibilang gini “
nyusahin aku be kamu semua ni, aku banting tulang kamu kiro aku
dak capek” kadang teriak-teriak gitu kami jadi malu kak. 56
Problematika finansial keluraga yang dapat memperihatinkan atau
kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai masalah baik
dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan,
pembayaran

sewa

ruamh

yang

kesemuanya

secara

relatif

dapat

mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan
pada anak. Masalah ekonomi lebih mengacu pada situasi keluarga
khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seseorang ayah atau
ibu akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata
sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya
terhadap suami atau istrinya. Sikap orang tua yang menyukai anak-anak,
pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan
terjadinya kekerasan pada anak. Kemiskinan dapat menimbulkan stress
kepada orang tua yang kemudian menimbulkan stress terhadap orang tua
yang kemudian dapat dilampiaskan kepada anak, tekanan hidup yang makin
meningkat selain itu juga desakan ekonomi dalam upaya memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari merupakan faktor terjadinya tindak kekerasan
terhadap anak dalam satu keluarga atau juga orang-orang yang secara
fisikologis berprilaku menyimpang dengan bersikap kalab, memaki,
menampar dan memukul badan.
b. Kemiskinan
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Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana telah terjadi ketidakmampuan
untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan antara lain
seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan tidak hanya terjadi di
daerah-daerah plosok saja tetapi bisa juga terjadi di daerah perkotaan.
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara
dengan ibu apri selaku orang tua dari Binar, berikut hasil
wawancaranya :
[Y]o kito mak-mak ni mbak kalo dapur dak berasap tu pening, apo lagi
anak sibuk mintak jajan, mintak beli kuota apo daknyo sayo nak
ngamuk dibuatnyo mano semua serba nak di bagi sementaro jualan lagi
sepi itulah kadang nak ngamuk be bawaan ni. 57
2. Penyalahgunaan Narkoba Dan Alkohol
Narkoba dan alkohol dapat mengarahkan perilaku kasar orang tua
kepada anak. Hal ini disebut karena hilangnya kendali diri akibat
mengonsumsi barang-barang haram tersebut. Faktanya, orangtua yang
terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau minuman keras cenderung akan
mengabaikan anak-anak mereka.
Berdasarkan penjelasana diatas, peneliti melakukan wawancara dengan ibu
romadhon :
[R]umah bakal ribut kalo misalnyo bapak ovi tu balek dalam keadaan
mabuk, dio maunyo marah be dan sayo emosian akhirnyo ribut
didepan anak-anak, rasanyo sayo sudah cukup sabar mbak dengan
bapaknya mano dak kerja tapi sekali balek malah mabuk-mabukan.
Kadang sayo lepas kendali ngelampiaskannyo ke anak-anak jugo
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nelfy , berikut
hasil wawancaranya :
[S]emenjak sayo berenti kerjo sayo jadi lebih meperhatikan anak sayo,
tapi ado masalah lain yaitu saya menjadi lebih cepat marah dan emosi
karena berkurangnya pendapatan didalam keluarga membuat saya
menjadi suka marah-marah kepada anak saya. Saya suka berbicara
kasar seperti “anak anjing biso diam dak kamu, kalo idak mamak
pukul nian, pegilah sano main kau bikin ribut be kau dirumah.58
Hal senada juga dikatakan oleh pak Anto berikut hasil wawancaranya
57
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[S]aya lagi libur kerja mbak, karna bengkel tempat saya kerja sepi,
anak bini nak makan, anak minta duit jajan terus. Kadang anak
saya ni balek dari main nangis-nangis karna diganggu kawannya.
Palak saya pening saya segak dio “ diam dak kau, dak tu aku pukul
nian, kalo dak mau diganggu orang dak usah main, buat masalah be
hidup kau ni memang”. Pokoknya saya sering marah-marah mbak
semenjak dak kerja ni anak bini kena imbasnya 59
Pelaku verbal abuse, tidak sadar bahwa kata-kata yang
menyakitkan itu menyakiti hati, mereka berdalih dan membenarkan diri
sendiri dengan alasan-alasan klasik seperti ini. Kita harus paham tentang
posisi kita sebagai orang tua, harus paham waktu dan tempat, kapan
harus bicara dan kapan harus diam. Kapan harus menjawab dan kapan
harus bertanya. Kita harus bisa menahan bibir untuk bicara pada saat
yang tidak tepat untuk bicara karena kata-kata adalah cerminan
kepribadian kita, karena kata-kata yang kita ucapkan adalah datang dari
hati.60 Kemiskinan sangat berhubungan dengan penyebab terjadinya
kekerasan pada anak karena bertambahnya jumlah krisis dalam hidupnya
dan disebabkan mereka mempunyai jalan yang terbatas dalam mencari
sumber ekonomi, karena tekanan ekonomi orang tua mengalami stress
yang berkepanjangan, menjadi sensitif, mudah marah. Kelelahan fisik
tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anaknya,
sehingga terjadinya verbal abuse.
3. Faktor Lingkungan Masyarakat
Lingkungan tempat anak berpijak sebagai mahluk sosial adalah
masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola prilaku anak
dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu menirukan prilaku orang
lain. Disamping pengaruh-pengaruh yang berisfat positif, didalam
lingkungan masyarkat juga terdapat banyak sumber yang merupakan
sumber pengaruh negativ yang dapat memicu timbulnya prilaku
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menyimpang. Sikap masyarakat yang negativ ditambah banyaknya hiburan
yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa.
Lingkungan hidup dapat mengakibatkan beban perawatan pada anak
juga munculnya masalah lingkungan yang mendadak juga turut berperan
untuk timbulnya kekerasan kata. Faktor lingkungan sosial yang
menyebabkan

kekerasan baik fisik maunpun psikis dilingkungan

mayarakat adalah :
a. kemiskinan dalam masyarakat
b. kondisi sosial ekonomi yang rendah
c. adanya nilai dalam bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
d. sistim keluarga patriakial
e. nilai keluarga yang individuals
C. Pengaruh Verbal Abuse Orang Tua Pada Kehidupan Keluarga
Kepercayaan dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat penting, perlu
kerja keras untuk berbicara dengan terus terang, hargai orang lain, beritahu
kalau mereka salah dan minta maaf kalau melakukan kesalahan dan
memperbaiki diri, dengarkan orang lain berbicara dahulu sebelum merespon.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil
wawancara dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut
penjelasannya dari Ulan :
[K]arna kami sering diatur-atur dan ibu selalu ikut campur setiap kami
main, marahin kawan-kawan kami jadinyo kami males mau banyak omong
dengan ibu tu, mau ngomonng be males dan jugo kalo mau cerito ke ibu tu
kadang malas. 61
Diperkuat oleh ibu Mara selaku ibu dari Ulan, berikut hasil wawancaranya :
[U]lan ni memang tertutup anaknyo jadi susah jugo buat tau gimano
keadaan dia, sesekali dia Cuma bilang kalo main digangguin, di cuekin
dengan kawan-kawannyo, yo karna sayo ni kasihan akhrinyo sayo tegur
kawan-kawannyo lalu pada akhirnyo si ulan ngeraso bahwa sayo ni terlalu
ikut campur dengan urusan dia, logikanya mbak gimana biso anak seusia
dio ngomong kalo sayo dak usah ikut campur dengan urusan dia padahal
saya selaku orang tuanya.62
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menemukan bahwa orang
tua mengakatan dia ikut campur dalam pertemanan ulan adalah sebagai
pembelaan dia sebagai orang tua tetapi ulan tidak terima, karna hal itu
membuat dia dijauhkan oleh teman-teman sepermainannya.
Menghukum dan mempermalukan anak didepan orang lain bisa
mengakibatkan anak menjadi lebih membangkang terhadap orang tua, ia
menantang secara terang-terangan dengan enggan terbuka dan bercerita
dengan orang tuanya. Padahal hubungan yang baik adalah terjadinya
komunikasi antara orang tua dan anak. Penyebab retaknya hubungan anak
dengan orang tua adalah

adalah karena orang tua selalu memaksakan

kehendaknya terhadap anak dan orang tua beranggapan bahwa memang ia
sebagai orang tua harus membuat dan memegang kendali aturan dirumah.
Sehingga konflik anak dengan orang tua sulit untuk diredam sehingga
memicu tumbuhnya rasa Antipati, Benci Bahkan Dendam.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil wawancara
dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut penjelasannya
dari Olin :
[C]uma raso capek yang ado kak karna sering dipakso, tapi yo mau
gimano lagi kalo misalnyo dak bantu kami dak makan, Cuma emang dak
enak nian kalo dipakso tu jadi rasonyo kek benci dengan mamak.63
Pernyataan diatas diperkuat oleh ibu Mely selaku orang tua Olin, berikut
hasil wawancarany :
[M]eskipun saya lihat dalam keadaan terpaksa si olin jualan tapi sudah dio
balek jualan tu dio seneng karna dio dapet duit buat jajan dio, saya Cuma
mengajarkan mandiri dari sekarang mbak karna ya saya ini orang susah
dan saya mau anak-anak saya menjadi lebih mandiri tanpa harus
bergantung dengan orang tua untuk mendapatkan barang-barang tertentu.
64
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menemukan bahwa
anak merasa melakukan suatu pekerjaan dengan terpaksa, olin mengatakan
bahwa ia lelah ketika harus berjualan, selalujutnya ibu Mely mengatakan
mengapa ia memaksa seperti itu guna untuk membuat anak menjadi lebih
mandiri dan berusaha untuk mendapatkan apa yang anaknya mau dengan
mencari uang sendiri. Orang tua yang terlalu banyak menuntut dengan
alasan berguna untuk membuat anak menjadi pribadi mandiri. Seorang
anak tidak boleh diberlakukan standar yang tinggi sama seperti orang
dewasa. Keluarga sangat penting dalam membimbing seseorang anak,
yaitu berupa membagi waktu antara pekerjaan dengan anak ataupun
keluarga, Mendidik dan membimbing anak kejalan yang lebih baik seperti
menanamkan nilai dan norma pada anak yang mulai luntur.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil
wawancara dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut
penjelasannya dari Ovi :
[G]imano mau tenang kak, orang dirumah ribut terus, kadang
pening kepalak kalo ayah samo bunda ribut malu jugo dilihat
tetanggo, kadang malu jugo mau keluar rumah tu dak enak be diliat
orang. Mau kasih tau ke ayah bunda dak usah ribut. Kami liat
rumah orang tenang be dak pernah ribut sekali dirumah kami dak
pernah nian tenang 65
Pernyataan diatas diperkuat oleh ibu Madon selaku orang tua dari
Ovi, Berikut Hasil wawancaranya :
[S]aya ni manusa juga mbak, bisa juga marah dan emosi ketika liat
suami mabuk-mabukan kadang saya lampiaskan ke anak, kadang
ada rasa bersalaha juga Cuma ya gitula dengan sendirinya bakal
ilang.66
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Berdasarkan penjelasan diatas, hilangnya keharmonisan didalam keluarga
diakibatkan adanya perdebatkan dengan ditambah terjadinya kekerasan verbal
yang diucapkan oleh orang tua lalu berimbas kepada anak, maka dari itu anak
mendapatkan rasa malu yang kian mendalam sehingga ia merasa sulit untuk
bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggal selain itu adanya fikiran dari
Ovi bahwa ia merasa tidak adanya ketenangan dari rumahnya sehingga ia
membandingkan keadaan rumahnya dengan orang lain. Keharmonisan didalam
keluarga sangat penting karena adanya interaksi antara orang tua dan anak,
anak-anak hanya menyerap informasi dari lingkungan sekitarnya dan akan
beralih ke sumber utamanya yaitu orang tua sebagai sumber utama informasi
tentang prilaku yang bia diterima. Anak akan meniru prilaku orang tua.
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BAB IV
DAMPAK VERBAL ABUSE DAN SETELAH TERJADINYA VERBAL
ABUSE ORANG TUA TERHADAP EMOSI ANAK DI RT 34
PERUMAHAN MUTIARA MAYANG.
Kekerasan verbal sering kali dianggap remeh, selain karena
dampaknya tidak terlihat secara fisik, orang-orang yang melakukannya
seringkali tidak sadar telah melakukan kekerasan verbal padahal kekerasan
verbal dapat menimbulkan dampak buruk yang cukup besar terhadap
kesehatan mental dan perkembangan psikologis seseorang. Kekerasan
verbal bahkan memiliki dampak yang lebih besar dan buruk dibandingkan
dengan Kekerasan fisik, karena sifatnya yang tersembunyi dan melukai dari
aspek mental dan psikologis seseorang, yang lebih sulit disembuhkan dari
luka fisik yang lebih menyulitkan lagi adalah orang yang mengalami
kekerasan verbal seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi
korban, sehingga anak merasa bahwa semua hal-hal buruk yang dikatakan
terhadap anak adalah benar dan merekalah yang salah. Dampak lain dari
kekerasan verbal adalah terhambatnya perkembangan secara sosial dan
emosional. Anak-anak sering mengalami kekerasan verbal juga dapat
tumbuh dengan rasa rendah dan konsep diri yang rendah. 67
A. Dampak Verbal Abuse Orang Tua Terhadap Emosi Anak
1.

Bersikap Permisif
Merasa tidak berguna karena adanya perasaan tidak bermanfaat,
akhirnya menjadi pendiam, mengisolasi diri dan tidak mampu
bargaul, sebagai prilaku yang nyaman bagi dirinya anak menjadi
kurang berhasil

dalam

mengembangkan hubungan dengan

sebayanya. Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan
hasil wawancara dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara
Mayang, Berikut penjelasannya yang dikatakan oleh Ulan :
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[K]alo sudah dimarahin itu kak rasanyo sedih tapi yosudahla kak cek-cek
daktau bae, mau negur ibuk terkadang kami malu jugo kak karena sering
dimarahin didepan kawan-kawan makanyo kami malas kak mau main
keluar rumah, kalo balik lambat dikit disusul dimarah-marahin, Jadi
kawan-kawan yang mau main dengan kami jadinyo malas kak takut kena
marah ibu. Kadang kalo kami udah kesal nian kami jawab-jawabin
omongan ibu. Kek pengen cepet besak kak biak dak diocehin terus68
Berdasarkan pernyataan diatas diperkuat oleh Mila selaku teman
dari ulan, berikut hasil wawancaranya :
49

[I]yo kak kami sering main dengan ulan tapi yang buat dak enak tu
mamaknyo ulan ni suko marahin kawan-lawan ulan kak, ulan ni
jugo pengadu nian misalnyo ni kami main dahtu orang dak mau
kawani dio beli jajan terus dio malah merajuk dahtu ngadu
mamaknyo ha kagek tu mamaknyo datang marahin kami. 69
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan,anak yang
mendapati kekerasan verbal berupa berteriak, menjerit, mengancam anak
mengomel dan memarahi anak secara berlebihan menyebabkan anak
menjadi pasif karena akan selalu memilih lebih baik diam dari pada
dimarahi dan membuat anak menjadi memberikan respons melawan
terhadap orang tuanya. Alih-alih anak akan terapcu untuk baik malah bisa
menjadikan anak tidak percaya diri dan pelawan. Anak-anak yang
mengalami kekerasan verbal juga dapat tumbuh dengan rasa rendah diri
dan konsep diri yang rendah. Kasih sayang dan perhatian dari orang tua
ataupun anggota kelaurga lainnya sangat dibutuhkan oleh anak. Kurangnya
kasih sayang dan perhatian orang tua mengakibatkan anak mencarinya
diluar rumah.
Selanjutnya penelti melakukukan wawancara dengan anak yang
bernama Olin, berikut hasil wawancaranya :
[K]etiko kami disuruh mamak untuk jualan rasonyo kami mau
nangis, pengen marah kak Cuma gimano kami Cuma biso nangis
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kak, Karna kami dipakso terus dengan mamak jadinyo sering purapura dak denger kalo dikasih tau kak. 70
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara
dengan ibu mely selaku orang tua olin berikut hasil wawancaranya :
[O]lin ini sering sayo tinggal mbak karna sayo jualan dipasar, sayo
minta tolong dio untuk jualan bawang didekat perumahan sinilah
mbak, karna dio harus diajar cari duit supaya olin tu jadi anak yang
lebih mandiri dan mau berusaha untuk ngedapetin apopun yang dio
mau. 71
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan,
anak menjadi

pendiam, mengisolasi diri dan tidak mampu bargaul

diakrenakan mereka malu dengan orang tuanya yang terlalu sering
memarahi mereka dengan terang-terangan didepan teman sepermainan
mereka, salah satunya seperti olin anak berusia 12 tahun yang dipaksa
untuk berjualan oleh ibunya guna untuk menambahkan pemasukan
keuangan keluarga mereka, ia merasa bahwa waktu untuknya beristirahat
menajdi berkurang diakibatkan harus berjualan bawang dan selanjutnya
oleh ulan yang mengatakan untuk enggan bermain keluar karna ia
mendapatkan pengasingan dari teman sebayanya yang takut dimarahi oleh
ibunya ketika ulan terlambat atau pulang kerumah.
2. Bersikap Depressif
Anak selalu murung karena adanya masalah yang selama ini sulit
dihilangkan. Anak menjadi pendiam, mudah menangis. Meski dalam
keadaan atau situasi menyenangkan sekalipun. Anak dapat menjadi
ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas, mengalami kecemasan kondisi
ini tidak ada kesempatan atau mengalami kesulitan untuk berinisiatif,
memecahkan masalah bahkan dapat mengalami traumatic pada hal-hal
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yang berhubungan dengan pelaku atau figur otoritas seperti guru, orang
tua, orang dewasa yang selama ini melakukan kekerasan.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil
wawancara dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut
penjelasannya yang dikatakan oleh Ovi :
[K]ami kalo dicaci maki udah biaso kak, dibilang anak setan karna
dirumah bunda samo ayah sering ribut ha kagek tu imbasnyo
kekami, adek dak tau main kemano kami keno marah jugo, abang
dak mau bantu angkat aek kami keno marah jugo. Kalau sudah
dimarahin tu kami makin jadi kak, kami serakin rumah, kami
jawab-jawab be kalo bunda ngomong karna gimano ya kak
rasonyo kalo mau negur orang dirumah ni malas nian karna
ngeraso benci gitu kak, semuanyo ke kami, yang salah bukan kami
tapi tetap kami dimarahin.72
Berdasarkan penjelasan diatas diperkuat oleh sasa selaku teman
bermain dari ovi, berikut penjelasannya :
[P]as main dengan ovi enak sih kak lucu anaknya suka ngelawak
tapi gitula lasak nian, ovi seringlah cerita sama kami kak kalo dio
habis dimarahin kalo adeknyo daktau main kemano, kadang jugo
abangnyo dak mau bantuin ovi beresin rumah taunyo dio main Hp
be kak, dio jugo sering cerito kalau ayah samo bundanyo suko ribut
karna kami kan tetanggoan kak.
Anak-anak memang selalu peka, orang tua tidak menyadari bahwa
apa yang terjadi diantara mereka begitu mempengaruhi anak. Anak
merupakan cermin dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika
suasana keluraga sehat dan bahagia, maka wajahnya anak begitu ceria dan
berseri. Sebaliknya jika mereka murung dan sedih biasanya telah terjadi
sesuatu yang berkaitan dengan orang tuanya. Jika kekerasan begitu
dominan tidaklah mengherankan jika anak-anak melakukan dan bahwakn
terbawa sampai dewasa, karena kekerasan sering terjadi di keluarganya
maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang “Normal”.
Lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan
anak. Pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan dan perkembangan
seseorang adalah keluarga. Banyak waktu dan kesempatan bagi anak untuk
72
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berjumpa dan berinteraksi dengan keluarga. Perjumpaan dan interaksi ini
sangat besar pengaruhnya bagi prilaku dan prestasi seseorang. Seiring
dengan perkembangan zaman. Setelah penelitian yang dilakukan, peneliti
menemukan hasil wawancara dan observasi verbal abuse dengan orang tua
maupun anak di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang Kota Jambi.
Dalam Hubungan Penelitian yang sama Berjudul “Persepsi Orang
Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak” Komunkasi antar pribadi
(komunikasi interpersonal) adalah komunikasi antar dua orang dimana
terjadi kontak langsung

dalam bentuk percakapan. Agar Komunikasi

Intrapersona Efektif maka orang tua harus mengetahui kelima komponen
dari

komunikasi

intrapersona

yaitu

keterbukaan,

empati,

sikap

mendukung, sikap positif dan kesetaraan Tetapi kebanyakan yang terjadi
pada saat ini adalah kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara
orangtua dan anak.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil
wawancara dan observasi mengenai pengetahuan orang tua terhadap
verbal abuse di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut penjelasannya
yang dikatakan oleh ibu Romadhon :
[K]arna ketika sayo ngomong dengan nada yang tinggi itu tu
manjur untuk buat ovi dengar ucapan sayo, kalo sayo ngomong
dengan lemah lembut ovi kurang mendengarkan tapi setelah sayo
segak baru ovi paham bahwa saya marah, kadang bebal susah di
kasih tau 73
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan, seseorang
informan bernama ibu Romadhon di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang
mengatakan bahwa ia memang kurang mengetahui bahwa berbicara dengan
nada yang tinggi dan mengancam berakibat sangat fatal terhadap emosi anak
selain itu juga ia mengaggap menggertak dan mengancam anak adalah hal yang
wajar dilakukan oleh orang tua supaya anak menjadi jera. Anak yang sering
diancam dulu baru mau melakukan sesuatu ini tidak mendidik anak untuk
73
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menjadi lebih bertanggung jawab dan juga akan berpengaruh pada rasa percaya
diri anak, ancaman adanlah bentuk rasa tidak percaya orang tua atas
kemampuan anak untuk mengatur diri dan hidupnya sendiri.
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Agnes, berikut hasil
wawancaranya :
[K]ami ni ngeraso sedih dan malu kak, jadi kami jarang main dengan
kawan-kawan, kami jugo takut dan kalau misalnyo dirumah tu
ngomongnyo nada tinggi misalnyo kekgini “kau ambek remot tu, kau
kecilkan TV tu!!” dan kami jugo ngeraso kalao kami dak ada guno be
dirumah ni.74
Pernyataan diatas diperkuat oleh olin selaku teman bermain, berikut hasil
wawancaranya :
[A]gnes tu kak sering nian kalo lagi main dio diem be, lesu jugo ngajak
dio main kek dak ado semangatnyo, kadang dio adola kak cerito kalo dio
dimarahin abangnyo karna lupo masak nasi, yo dio diem be karna kalau
ngadu ke mamaknyo makin keno marah. 75
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis,
Agnes merupakan anak berusia 12 tahun yang mendapatkan perlakuan kurang
baik dari kakak laki-lakinya, ia mengatakan bahwa ia sering mendapatkan caci
dan makian ketika ia tidak mau melakukan yang disuruh oleh saudara lakilakinya yang salah satunya adalah pergi ketoko yang jika dilakukan jaraknya
lumayan jauh, selain itu juga ia selalu mendapatkan perlakuan tidak
mengenakan yaitu ia sering dibentak didepan teman-temannya ketika mau
bermain.
3. Bersikap Agresif
Anak menjadi berontak namun tidak mampu melawan pada pelaku, maka
ia akan berprilaku negatif, untuk menunjukan bahwa dirinya sebagai orang
yang kuat, memiliki kekuasaan, selanjutnya anak akan berprilaku buruk, seperti
mulai merokok menggunakan obat-obatan. Hal ini menunjukan ketidak
percayaan diri berlebihan, juga pengendalian emosinya buruk, yang akan
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berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologi
yang lain.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil wawancara
dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut penjelasannya
dari Algi :
[K]arna kami sering dibilang anak dak tau diri sama opung,jadinya
dendam sama opung kak, mau ninju Cuma takut, kami taulah kak selamo
ni numpang dirumah opung dan mamak kami jugo dulu pernah disuruh
pindah cari rumah lain. kami pengen cepat besak kak biar bisa bantu
mamak supaya mamak dak di usir opung terus kak. Setiap opung bilang
“pindahlah kalian” rasanyo pengen ngelawan Cuma kami masih kecik kak.
76

Berdasarkan penjelasan diatas diperkuat oleh oleh fajar selaku teman
bermain algi, berikut hasil wawancaranya :
[I]yo kak kami sering main dengan bang algi kalo siang, kadang kalo
mamaknyo nyuruh ketoko kami perginya pakek motor kak, jalan-jalan
dulu. Kalo bang algi ni suka makso kak kalau minjam barang kami. Cuma
kalau lagi main sepeda dak mau gantian. Orangnya sok menguasai gitu
dahtu suka nendang kami jugo kalau misalnya kami dak mau minjemin
sepeda.77
Berdasarkan hasil wawancara diatas, Anak yang mendapati
kekerasan verbal berupa caci dan makian Algi ini menjadi lebih emosian
berupa beringas dengan kata lain ia melakukan serangan balik terhadap
ibunya dengan menjawab cacian dan makian dari neneknya. Kekerasan
secara verbal juga disampaikan secara tidak langsung tetapi sangat
menghinakan dan melecehkan anak, seringkali orang tua membungkus itu
dengan nada humor atau canda yang sarkas. Orang tua lupa bahwa anakanak sangat mempercayai apa yang diucapkan oleh orangtuanya. Jika
orang tua bilang anak jelek dan bodoh anak akan percaya apa yang
dicapkan oleh orangtuanya. Dalam penelitian yang sama yang berjudul
“Pengaruh Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia 4-6
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Tahun Didesa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko”. S
kripsi program studi pendidikan agama islam anak usia dini, Fakultas
Tarbiyah dan Tadris Bahwa anak yang mengalami kekerasan verbal
dirumahnya akan mengalami situasi yang tidak nyaman berada di dalam
lingkungan tersebut, seseorang yang mengalami rasa tidak aman atau
mengalami ketakutan akan sulit mengembangkan pandangan positif
tentang diri mereka sendiri, pandangannya terhadap orang lain dan merasa
tidak diterima oleh orang tuanya. Anak akan rendah diri dan merasa tidak
diterima oleh orang tuanya. Ketika anak memiliki harga diri yang rendah
maka kepercayaan diri anak juga cenderung rendah. Dampak ini akan
berlanjut sampai anak tersebut dewasa.
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis menemukan yaitu
bahwa anak yang bernama algi begitu lama memendam amarah kepada
neneknya yang bisa dikatakan selalu berkata semena-mena mengenai
dirinya dan ibunya, ia mengatakan bahwa cacian dan makian yang
neneknya berikan akan ia jadikan motivasi untuk menjadi pribadi yang
lebih baik lagi meskipun sesekali ia mengatakan ingin sekali melawan dan
meninju opungnya tetapi dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang
tidak baik.
B. Setelah terjadinya verbal abuse terhadap emosi anak
Anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis akan
mengalami :
1. Perubahan prilaku kearah negatif (mudah marah, tersinggung dan menangis)
Pada dasarnya anak-anak memang suka meniru perilaku orang yang lebih
tua darinya, ketika anak melihat orang tuanya marah-marah pada akhirnya
ia akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yan baik adanya,
Perubahan prilaku individu ada banyak sekali ragam dan bentuknya, ada
yang bersifat positif ada juga yang bersifat negatif. Setelah penelitian yang
dilakukan peneliti menemukan hasil wawancara dan observasi di RT 34
Perumahan Mutiara Mayang, Berikut penjelasannya dari Fajar :
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[K]arno sering dimarahin bapak tu kami jadinyo selow be kak, dak
terlalu ambil pusing nian, sakit hati adolah kak Cuma ah masa
bodohlah tapi kalo udah sesak nian ado jugolah kami jawabjawabin omongannyo palingan keno pukul. 78
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, Fajar
mengatakan ia lebih memilih diam ketika dimarahi oleh bapaknya karena
ia menganggap itu adalah satu hal yang biasa dan ketika ia merasa amarah
dari orang tuanya menyinggung hatinya ia akan menjawab dan
mengatakan bahwa ia tidak takut untuk dipukul, berdasarkan wawancara
diatas pada

akhirnya anak yang terus-terusan dimarahi ia akan

menganggap amarah orang tuanya adalah satu hal yang biasa tetapi apabila
amarah yang orang tuanya lakukan menyakiti atau meyinggung hatinya ia
akan melakukan perlawanan, hal ini mengakibatkan berkurangnya rasa
aman dan nyaman anak terhadap sikap dan prilaku orang tuanya.
2. Menarik Diri Dari Lingkungan Sosial
Menarik diri merupakan sesuatu gangguan hubungan interpersona yang
terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel, manarik dri dari
lingkungan sosial ditandai dengan sebuah usaha untuk menghindari adanya
interaksi dengan orang lain. individu merasa dia kehilangan hubungan
akrab dan tidak mempunyai kesemoatan untuk membagi rasa, pikiran,
prestasi dan kegagalan. Kondisi ini tersebut menjadikannya mengalami
kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. 79
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil
wawancara dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut
penjelasannya dari Ulan :
[S]ekarang udah jarang keluar rumah kak, kami main HP be karno
kalo diluar tu kawan-kawan dak mau main dengan kami yo karna itu tadi
ibu ikut campur jadinyo kawan tu suka bisik-bisik dah tu dak mau dekatdekat dengan kami, mending kami dak main be kak 80
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, penyebab
enggannya Ulan untuk berosialisasi dan menarik diri dikarenakan ibunya
yang selalu ikut campur, sikap otoriter yang semacam ini menyebabkan
anak merasa tertekan. Ibu ulan selalu melarang ia untuk jangan main
keluar dan selalu ikut andil didalam semua keputusan yang ulan ambil.
ulan memanggap bahwa didalam keluarganya tidak ada kebebasan
bertindak dan berfikir selain itu juga hubungan sosial dengan lingkungan
ulan selalu diperlakukan seolah-olah anak mami, ulan mempunyai emosi
yang kuat, dia termasuk anak yang mudah tersinggung,mudah cemburu.
Dalam penelitian yang sama penelitian yang di lakukan oleh Farida Yuni
Arsi mahasiswi prodi medical faculty of Diponegoro university, dengan
judul penelitian“A Phenomenological Study : The Experience Of Verbal
Of Abouse In Teenagers” . Menarik diri dari lingkungan sosial adalah
salah satu cara seseorang mengalami kesulitan dalam membina hubungan
secara terbuka dengan orang lain.
Pernyataan diatas diperkuat oleh Ulan, berikut hasil wawancara
dan observasinya :
[S]ebenarnya kami nyaman dirumah kak, Cuma karna terlalu berisik dan
banyak aturan jadi bosen jugo dan sementaro kami mau main keluar
kawan-kawan dak mau main dengan kami jadi yo kami mau dak mau
dirumah be kak dari pada kami ikut main tapi di cuekinkan.81
Sikap adalah mencerminkan seseorang terhadap sesuatu, sikap
dihasilkan dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan prilaku, sikap
adalah kecenderungan penilaian terhadap objek yang berharga baik atau
tidak baik.
3. Kebiasaan Menggunakan Bahasa Yang Tidak Sopan
Kesantunan berbahasa pada anak dipengaruhi oleh tempat, waktu, suasana
dan usia. Lontaran kata-kata kasar dan menyinggung perasaan orang yang
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keluar dari mulut orang sekitar kita khususnya anak-anak yang berusia 6-12
tahun. Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil
wawancara dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut
penjelasannya dari Algi :
[K]alau mencarut pas lagi kesel be kak, palingan anjing babi soalnyo
kalo dirumah opung gitu ngomongnyo kak dan pas main jugo kawan suko
ngomong gitu jadi kebawa-bawa. Mau berubah adolah kak Cuma susah
karna memang kami sering bilang gitu kak. Lagian jugo orang dirumah tu
suko marah-marah kami ikut-ikutan marah jugo.82
Berdasarkan wawancara diatas, penulis menemukan bahwa Orang tua
memperingatkan dengan sebaik mungkin agar anak bisa mengubah cara
berbicaranya dengan lemah lembut tanpa harus melukai hatinya. Hal ini bisa
membantu anak merubah sikapnya dengan cepat dikarenakan dapat support
dan dukungan dari orang tuanya, karena memang edukasi yang baik adalah
dari keluarga terutama orang tua.
1. Suka Berbohong
Anak menjadi suka berbohong ketika ia merasa tertekan dan anak merasa
dihadapkan pada aturan-aturan yang ketat maka mereka juga akan dihadapkan
pada hukuman berat, karena takut pada hukuman berat kemudian mereka
berusahan melakukan berbagai cara agar bisa lolos dari hukuman tersebut,
saat orang tua mengasuh dengan aturan yang terlalu ketat dan hukuman
terlalu berat ada kemungkinan anak akan melakukan berbagai cara agar
merasa aman dan selamat dari hukuman. Berbohong dan memanipulasi akan
dilakukannya.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil wawancara
dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut hasil
wawancara bersama Agnes :
[K]ami bohong kalau sudah mepet kak, karna takut keno marah be samo
mamak, kadang lupo masak nasi gek dibilangnyo aku anak pemalas,
padahal dirumah tu adolah orang tapi nak aku terus yang diandalin. 83
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Pernyataan diatas diperkuat oleh ibu Jepri selaku ibu dari Agnes, berikut
hasil wawancaranya :
[K]adang itulah mbak yang buat susah hati, sayo kerjo mano sayo jando
anak jantan 2 dakado nian nak bantu beresin rumah, jadi agneslah harapan
sayo ni mau dak mau dio harus banyak bantu mamaknyo ngurus rumah.
Daktu sayo marah mbak, karna anak cewek harus tau begawe. 84
2. Susah Diatur
Anak lebih mudah menangkap prilaku orang tuanya. Hal ini sangat tidak baik
nantinya, setiap orang tua memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda ada
yang bersikap agresif, pasif, lembut, tegas dan laiinnya.
Setelah penelitian yang dilakukan peneliti menemukan hasil wawancara
dan observasi di RT 34 Perumahan Mutiara Mayang, Berikut hasil
wawancara bersama Fajar :
[K]arna kami ni serba dilarang, jadi risih be kalo diatur-atur ni, terlalu
banyak aturan nian, main Hp dak boleh pegi main keluar dak boleh jadi
yang boleh tu apo kak, sementaro dirumahpun dimarahin jugo. Makonyo
kami kalo disuruh ini itu malas kek pura-pura dak dengar.85
Peneliti menemukan bahwa anak menjadi susah diatur dikarenakan
banyaknya aturan dan larangan yang orang tua berikan terhadap anak
sehingga ia merasa bosan dan jenuh ketika keinginannya dilarang-larang.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penlitian yang telah di paparkan di atas, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan, yakni
sebagai berikut:
1. Terjadinya verbal abuse di RT 34 perumahan mutiara mayang ada
beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal.
Untuk faktor internal sendiri yaitu minimnya pengetahuan orang tua
terhadap perkembangan anak dan memang cara orang tua menegur
anaknya dengan cara yang berbeda- beda ada dengan cara lembut dan
halus, ada yang menyebutnya dengan cara tegas dan kasar selain itu
juga faktor orang tua yang dibesarkan dengan verbal abuse maka
sewaktu ia menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anaknya bisa
sebaliknya. Orang tua harus mengerti bagaimana mengasuh anak agar
tidak terjadinya kesalahpahaman dimasa yang akan datang. Selain itu
juga untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu ekonomi, penyalahgunaan
alkohol dan faktor lingkungan masyarakat. Keterbatasan ekonomi
menciptakan masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
2. Setelah terjadinya verbal abuse, maka mempengaruhi kondisi emosi
anak yaitu anak menjadi lebih bersikap permisif dalam artian
mengabaikan,tidak perduli terhadap teguran dari orang tuanya, bersikap
Depresif yaitu bahwa memang anak selalu peka tetapi orang tua tidak
menyadari adanya perubahan terhadap anak yang awalnya ceria lalu
berubah menjadi pemurung. Selanjutnya menjadi agresif yaitu anak
menjadi akan berontak kepada orang tua, yaitu dengan melakukan
serangan balik kepada orang tuanya dengan menjawab cacian dan
makian yang dilontarkan oleh orangtuanya.
3. Setelah terjadinya verbal abuse, beberapa anak mengatakan bahwa
telah hilangnya rasa percaya anak terhadap orang tua selain itu ada
beberapa anak yang mengalami perubahan prilaku setelah mengalami
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verbal abuse secara terus-terusan, sebagian anak juga memilih menarik
diri dari lingkungan sekitar dikarenakan terlalu seringnya terjadi
kerubutan antara orang tua sehingga menggorbankan anak
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti
dapat mengemukakan beberapa saran berikut:
1. Bagi orang tua di perumahan mutiara mayang agar belajar membangun
komuniasi yang baik agar efektif dan tersampaikan kepada anak maksud
dan tujuan orang tua menegur mereka.
2. Bagi orang tau di RT 34 jangan terlalu banyak menuntut anak yang terlalu
tinggi atau diluar batas kemampuannya sehigga menjadi tidak realistis . bila
anak tidak mau maka akan terjadi pemaksaan orang tua yang berakibat
terjadinya kekerasan terhadap anak.
3. Bagi olang tua khsusnya ibu di RT 34 seharusnya jangan memperlakukan
anak terlalu keras, karena bisa membuat anak menjadi berontak dan
membuat dia menjadi pelawan.
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