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A B S T R A K  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pelatihan “Aku Anak Pemberani” untuk 

meningkatkan penanggulangan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar. KPAI mencatat, hanya dalam 
waktu dua bulan di awal 2018, terdapat laporan kekerasan seksual dengan korban 117 anak di Jawa 

Timur. Sebagian bersar korban mengalami kekerasan seksual di sekolah. KPAI mencatat kasus 

kekerasan seksual di sekolah pada awal 2018 dilakukan oleh guru olahraga hingga guru agama. Kekerasan 

seksual ini paling banyak terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya dan pelecehan ini dilakukan di 
wilayah sekolah dan korban paling banyak adalah anak sekolah dasar, sehingga sebagai salah satu langkah 

intervensi maka anak dapat diberikan pengetahuan dan latihan bagaimana cara menanggulangi 

kekerasaan seksual yang terangkum dalam pelatihan “Aku Anak Pemberani”. Materi yang diberikan 

dalam pelatihan ini antara lain tubuhku dan aturan tubuhku, bijak dalam bersosmed, dan tangkis. 

Pelatihan ini di laksanakan di SD Barunawati pada 28 anak kelas VI TA 2018-2019. Penelitian ini 
dilakukan dengan metodeekperimen dengan design pretest posttes design dengan satu kelompok. Hasil 

dari pelatihan ini adalah ada pengaruh pelatihan “Aku Anak Pemberani” untuk meningkatkan 

penanggulangan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar,dan ada perbedaan antara hasil uji beda 

pretest dan post test 0,539. 

Kata Kunci : Pelatihan Aku anak Pemberani, penanggulangan kekerasan Seksual, sekolah dasar 

 

L A T A R   B E L A K A N G 

Fenomena kekerasan seksual pada anak-anak sering menjadi berita baik di media massa maupun 

elektronik. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tren kekerasan seksual terhadap anak 
meningkat tajam dari tahun ke tahun. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  sampai April 

2019 : 

No Tahun Jumlah 

1 2015 218 

2 2016 719 

3 2017 393 

4 2018 306 
5 2019 107 

Sumber dari www.kpai.go.id 

KPAI mencatat, hanya dalam waktu dua bulan di awal 2018, terdapat laporan kekerasan seksual dengan 

korban 117 anak di Jawa Timur. Sebagian besar korban mengalami kekerasan seksual di sekolah. KPAI 
mencatat kasus kekerasan seksual di sekolah pada awal 2018 dilakukan oleh guru olahraga hingga guru 

agama. Kekerasan seksual ini paling banyak terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya dan pelecehan 

ini dilakukan di wilayah sekolah dan korban paling banyak adalah anak sekolah dasar (Puspitasari,2017). 

Pelecehan seksual sebagai tindakan melecehkan kehormatan orang lain, baik yang dilakukan oleh individu 
maupun kelompok  kepada seseorang yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang 

mailto:dewimahastuti77@gmail.com
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bersangkutan tersebut. Pelecehan seksual ini kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan 

memprihatinkan di Indonesia. Tindak kejahatan ini seringkali dialami oleh kaum wanita. Namun 
belakangan ini, pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, tetapi juga banyak dialami 

oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.  

Pelecehan seksual ini tidak hanya menimbulkan dampak yang secara fisik, tetapi juga dampak secara 

mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi 
dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala. 

Bahkan, ada juga yang sampai menderita masalah kejiwaan bahkan sampai memutuskan melakukan 

bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang 

dialaminya. Oleh karena itu pelecehan seksual ini merupakan masalah sosial serius yang segera 

membutuhkan penyelesain, agar tidak ada lagi korban akibat pelecehan seksual ini. Hal ini selaras dengan 
pendapat Browne dan Finkelhor (dalam Hobfoll, 2002), efek psikososial yang negatif dari tindak 

kekerasan seksual terhadap anak (child sexual abuse) seringkali menetap hingga dewasa. Pemulihan 

kondisi psikologis pada korban perkosaan pada anak-anak justru akan jauh lebih sulit dibandingkan pada 

orang dewasa (Hilmah, 2017). 

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan bisa melalui media apa saja. Kemajuan teknologi dan 

sistem teknologi yang pesat maka pelecehan dapat terjadi melalui media elektronik dan internet. Sejalan 

dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Barunawati yang menyatakan bahwa baru-baru ini 

ada kejahatan seksual yang terjadi di SD Barunawati melalui media sosial. Mediasosial salah satu guru di 

hack oleh seseorang, dan orang tersebut meminta anak/murid untuk foto bugil, karena anak-anak 
tersebut tahu dan percaya kalau itu milik gurunya maka anak-anak itu dengan terpaksa ada yang 

memasang foto bugil. Kekerasaan seksual saat ini sudah mulai menggunakan media sosial yang saat ini 

banyak dipakai oleh anak-anak. 

Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak-anak menjadikan kekhawatiran 
bagi para orangtua, karena yang paling sulit diterima, kekerasan seksual kebanyakan justru dilakukan 

oleh orang-orang terdekat, yang otomatis sudah dikenal dan dipercaya, termasuk juga oleh guru agama. 

Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, tumbuh dan berkembang secara aman. Kekerasan seksual 

pada anak tak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga luka psikologis karena trauma. Luka psikologis 

inilah yang paling berat. Oleh karena itu, maka kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian 
khusus dari pihak yang berwenang terutama tindakan preventif jangan sampai anak-anak menjadi korban 

kekerasan seksual. 

Salah satu bentuk pencegahan yang bisa dilakukan adalah memberikan pembekalan (pelatihan 

perlindungan diri) kepada anak berupa pengetahuan mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk 

menghindari dan apabila menghadapi bahaya kekerasan seksual. Untuk mengajarkan situasi-situasi yang 
dianggap berbahaya, maka digunakan skenario training sebagai representasi dari penggambaran pola 

terjadinya kasus kekerasan seksual.  

T I N J A U A N    P U S T A K A 

Definisi tentang kekerasan seksual pada anak ada berbagai macam. Salah satunya adalah definisi dalam 
perspektif legal. Menurut US Department And Human Services Administration For Children And Families 

(Faller, 1993, dalam www.calib.com di akses pada tanggal 7 Mei 2016), definisi secara lengkap dari 

kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut:  

 

the employment, use, persuasion, inducement, enticement, or coercion of any child to engage in, or assist any 
other person to engage in, any sexually explicit conduct or simulation of such conduct for the purpose of 

producing a visual depicition of such conduct; or the rape, molestation, prostitution, or other form of sexual 

exploitation of children, or incest with children;…”  (Faller, 1993).  



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 

ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

132 
 

Mengingat luasnya definisi kekerasan seksual pada anak seperti yang telah ditulis di atas, maka peneliti 

perlu membatasi definisi dari child sexual abuse. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kekerasan 
seksual pada anak adalah pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan dan incest. 

 

Chomaria (2014) mengungkapkan pelecehan seksual sendiri tidak hanya kontak fisik namun juga nonfisik 

serta verbal, seperti menunjukan alat kelamin pelaku pada anak, memaksa anak memperlihatkan alat 
kelaminnya, menunjukan gambar yang berbau seksual, selain itu berupa perkataan, candaan, komentar, 

dan ajakan yang membuat risih korban, akan tetapi kasus yang sering kita dengar hanya korban kontak 

fisik yang dianggap sebagai kasus yang berat. 

 

Karakteristik Korban Dan Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak. 
a. Karakteristik korban kekerasan seksual pada anak.   

Menurut Hewit (dalam Intebi, 2002,) karakteristik korban child sexual abuse biasanya adalah 

anak yang pasif, dependent, menarik diri, memiliki, kecemasan, merasa tidak berdaya, tidak 

mampu mengutarakan masalahnya, tidak mampu mengenali perilakuperilaku yang bermasalah, 
tidak suka menceritakan masalahnya kepada orang lain dan cendrung tidak memperlihatkan 

emosinya.      Finkelhor dan Baron mengemukakan bahwa anak perempuan lebih rentan 

menjadi korban daripada anak laki-laki (dalam Wenar, 1994), sementara menurut DeAngelis 

(1995) dan Putnam dan Trickett (1997) anak usia prapubertas lebih rentan menjadi korban 

child sexual abuse dikarenakan perubahan fisiknya yang telah menampakkan tanda-tanda 
seksual sekunder (dalam Ferera, 2002).  

b. Karakteristik Pelaku   

Pelaku kekerasan seksual pada anak bisa dikategorikan menjadi 2 macam yaitu:  

(1) Pelaku yang masih ada hubungan kekerabatan dengan korban, misalnya orangtua, kakak, 
paman, dan sebgagainya, dimana pola hubungannya disebut dengan incest, dan 

(2) Pelaku yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan korban dimana pelakunya disebut 

sebagai pedofilia. Pedifilia bisa diartikan sebagai orang dewasa yang mendapatkan kepuasaan 

seksual melalui kontak fisik maupun kontak seksual pada anak yang tidak memiliki hubungan 

darah dengan dirinya (Davidson, 1993). 
 

Pola Terjadinya Kekerasan Pada Anak  

Pola Terjadinya Kekerasan Pada Anak bisa dilihat dari 2 hal yaitu:   

1.Pola interaksi antara korban dengan pelaku, Menurut Faller (1993), pola interaksi antara 

 pelaku dengan korban ditandai dengan adanya 3 perbedaan yaitu: perbedaan kekuasaan, 
 perbedaan pengetahuan, dan perbedaan kepuasan.   

2. Tempat terjadinya kekerasan pada anak. Hasil penelitian LPA terhadap kasus-kasus 

kekerasan seksual yang terjadi pada anak tahun 1996-1999 di Jawa Timur (Hariadi, 2000) 

menyebutkan bahwa ada 4 tempat yang biasanya dipilih oleh pelaku sebagai tempat terjadinya 
kekerasan seksual (Child Sexual Abuse) yaitu: a) daerah-daerah pribadi, misalnya di rumah 

korban maupun si pelaku karena pelaku sangat memahami situasi dan kondisi area-area 

tersebut sehingga mereka lebih mudah mempelajari saat-saat yang sei dimana si pelaku dapat 

dengan segera melancarkan aksinya. (Hariadi, 2000); b) tempat-tempat terbuka yang jauh 

darijangkauan kontrol masyarakat misalnya di jalanan, perkarangan yang sepi, karena pelaku 
ingin menghilangkan jejak bagi orang-orang yang telah dikenalinya (Hariadi, 2000); c) institusi 

pendidikan karena biasanya di tempat ini pelaku memiliki otoritas atau wewenang yang lebih 

besar dibandingkan dengan korban. (Hariadi, 2000).  

 
Efek Psikologis Kekerasan Pada Anak Terhadap Korban  

Adapun berbagai efek psikologis kekerasan pada anak terhadap korban yaitu : Efek Jangka Panjang. Pada 

anak-anak pra sekolah yang telah mengalami Child Sexual Abuse biasanya mengalami tanda-tanda antara 

lain kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, dan menggenaralisasi ketakutan dan kecemasannya (Berk, 

2000). 
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Efek Jangka Panjang. Jackson et.al (1990) dalam studinya terhadap para mahasiswi di sebuah perguruan 

tinggi menemukan bahwa mereka yang mengalami incest pada masa kecilnya memiliki masalah yang lebih 
berat dibandingkan dengan subyek yang tidak mengalaminya (dalam Davidson, 1993). Wyatt dan Powell 

dan Weill (dalam Demause, 1991) menunjukkan bahwa pengkhianatan yang dirasakan oleh anak yang 

menjadi korban Child Sexual Abuse dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah emosional yang 

dapat merusak kehidupannya secara permanen. 
 

Tinjauan Teori Child Sexual Abuse    

a. Seduction Theory vs Fantasy Theory oleh Sigmund Freud Freud menyatakan bahwa penyebab 

dari masalah-masalah neurotik dari pasien-pasiennya disebabkan karena kekerasan seksual 

yang dialami oleh mereka pada masa kanak-kanak. Biasanya kekerasan seksual pada anak 
tersebut berupa pemerkosaan oleh ayahnya sendiri. Teorinya ini biasanya disebut seductioan 

theory (Damause, 1991). Freud menemukan bahwa dari 18 orang pasiennya yang mengalami 

hysteria diantaranya mengalami childhood sexual seduction itu kebanyakan dilakukan oleh 

anggota keluarga mereka sendiri. Sayangnya, Freud kemudian menghadapi kebuntuan untuk 
menjelaskan hal itu secara teoritis (Schimek, dalam Demause 1991).  

b. Teori Incest Oleh Llyod Demause  

Demause (1991) menyatakan ada dua macam incest yaitu direct incest dan indirect incest. 

Direct incest adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga di luar pasangan 

suami istri yang sah. Yang termasuk ke dalam direct incest misalnya adalah hubungan seksual 
antara ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dengan adik perempuannya, dan 

sebagainya. Sedangkan indirect incest merupakan pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua 

kepada si anak untuk berhubungan seksual dengan anggota keluarga yang lain atau bahkan 

dengan orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali dengan si korban. 
 

Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak.  

Salah satu cara untuk mengurangi prevalensi terjadinya kasus Kekerasan Seksual pada Anak adalah 

dengan mengadakan program pencegahan. Kebanyakan program pencegahan yang telah ada sebelumnya 

di luar negeri biasanya melibatkan anak dan memiliki tujuan mengajarkan beberapa konsep kunci dan 
keterampilan untuk menghindari Kekerasan Seksual pada Anak.  Beberapa konsep kunci yang paling 

penting untuk dipelajari  diantaranya adalah : 1) anak memahami tubuhnya sendiri dan dapat mengontrol 

akses yang terjadi padanya: 2) adanya rangkaian materi tentang sentuhan-sentuhan yang sopan dan tidak 

sopan: 3) anak mengenali perilaku orang dewasa yang tidak pantas; 4) melawan bujukan; 5) meninggalkan 

situasi secepatnya; 6) melaporkan kejadian itu kepada orang dewasa yang tepat; 7) mempercayai orang 
dewasa yang harus dilapori setelah ia mengalami kejadian yang aneh atau tidak menyenangkan (dalam 

Davidson, 1993). Beberapa bukti menunjukkan bahwa program-program ini efektif untuk memberikan 

informasi pada anak akan bahaya Kekerasan Seksual pada Anak. 

 
Pengertian Kemampuan Menghindari Kekerasan Seksual pada Anak.      

Kemampuan ini didasarkan dari beberapa konsep kunci menurut Daro (dalam Wenar, 1994) dan Wolfe 

(dalam Davidson, 1993), yang penting dipelajari anak untuk meningkatkan kemampuan menghindari 

Kekerasan Seksual pada Anak, yaitu: 1) anak memahami tubuhnya sendiri dan dapat mengontrol akses 

yang terjadi padanya: 2) adanya rangkaian materi tentang sentuhan-sentuhan yang sopan dan tidak sopan: 
3) anak mengenali perilaku orang dewasa yang tidak pantas; 4) melawan bujukan; 5) meninggalkan situasi 

secepatnya; 6) melaporkan kejadian itu kepada orang dewasa yang tepat; 7) mempercayai orang dewasa 

yang harus dilapori setelah mengalami kejadian yang aneh atau tidak menyenangkan.   

 
Program pencegahan child sexual abuse dan intervensi berawal pada tahun 1970-an di Amerika pada saat 

masyarakat sudah mulai menyadari akan peningkatan jumlah kasus child sexual abuse. Awalnya, program 

dikembangkan organisasi kemasyarakatan (Kohl, 1993). Tujuan program pencegahan ini adalah 

mengurangi angka kejadian child sexual abuse dengan cara membekali anak dengan pengetahuan dan 

keterampilan melawan sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki atau langkah-langkah apa yang harus 
dilakukan oleh anak saat kekerasan terjadi.  
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Finkelhor, Asidigan dan Dziuba-Leatherman (1995) mengidentifikasikan 12 elemen yang diperlukan 
sebagai pertimbangan dalam menyusun program preventif child sexual abuse yang komprehensip yaitu 

antara lain: 1) muatan pengetahuan akan child sexual abuse, 2) Gangguan, 3) sentuhan yang sopan dan 

tidak sopan, 4) sentuhan yang membingungkan, 5) Incest, 6) Cara berteriak dan menjerit yang dapay 

menarik perhatian, 7) langkah-langkah melaporkan kejadian child sexual abuse pada orang dewasa, 8) 
terjadinya kekerasan pada anak bukanlah merupakan kesalahannya, 9) kesempatan untuk 

mempraktikkan di depan kelas, 10) informasi yang bisa dibawa pulang ke rumah, 11) pertemuan dengan 

orangtua, 12) pengulangan materi lebih dari satu hari.   

 

Pengetahuan anak tentang seks harusnya didukung dengan pengetahuan orang tua, karena guru yang 
sebenarnya adalah orang tua itu sendiri, orang tua dapat memberikan pendidikan seks dimulai saat anak 

bertanya tentang perbedaan jenis kelamin, selain orang tua seharusnya pengetahuan tentang seks 

diberikan sedini mungkin pada anak baik melalui pendidikan formal maupun informal.  

 
Pentingnya pengetahuan tentang seks diberikan sejak dini karena pengetahuan anak masih sangat minim 

tentang seks, hal tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku. Kondisi di Indonesia banyak keluarga dan 

guru masih sering menganggap pengetahuan tentang seks tabu atau tidak layak untuk diberikan pada 

anak karena dianggap ketika anak mengenal pendidikan seks sejak dini maka dikawatirkan anak akan 

mengenal perilaku seks sejak dini pula, padahal anak seharusnya diberikan dari awal untuk mencegah 
terjadinya pelecehan seksual, supaya anak yang telah dibekali pengetahuan tentang seks dapat mencegah 

pelecehan seksual dengan mudah dan penuh keberanian. Hasil penelitian dari Leitenberg & Gibson 

(Utami 2016) mengungkapkan bahwa pendidikan seks dalam sekolah terbukti mampu menurunkan 

resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak dan tidak mengakibatkan kelainan perilaku seksual pada 
masa dewasa anak tersebut. 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pelatihan “Aku Anak Pemberani” untuk 

Meningkatkan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar. 

 
 

          M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen, dengan desain one group pretest dan 

post test. Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Barunawati Surabaya, berjumlah 28 orang. 

Analisa data yang dipake adalah T Test. Materi pelatihan terdiri dari tiga materi besar antara lain: 
 

a. Materi  “Berharganya Tubuhku”, tujuan pemberian materi agar peserta mampu memahami 

bagian-bagian tubuhnya serta, memahami bagaimana cara menghargai diri sendiri, serta paham 

dengan sentuhan yang boleh dan tidak boleh 
b. Materi 2 “Bijak dalam menggunakan sosial media”, tujuan pemberian materi  bertujuan 

untuk memberikan pemahaman kepada anak agar mengerti dan bijak dalam me 

nggunakan internet dan media sosial. 

c.Materi 3 “TANGKIS”, tujuan pemberian materi agar anak dapat memahami, menghindar, 

dan melawan jika ada hal yang mencurgikan dan anak dapat terbuka pada orang tua tentang 
kejadian-kejadian yang terjadi padanya. 
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 H A S I L   D A N   P E M B A H A S A N 

Dari hasil pre test dan post test yang dilakukan maka didapatkan hasil T test sebagai berikut: 
 

T-Test 
 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Total_Pre 9.3929 28 .68526 .12950 

Total_Post 9.5714 28 .57275 .10824 

 
 
 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Total_Pre&Total_Post 28 .539 .003 

 

  Paired Differences 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 
Deviatio
n 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

P
a
i
r
 
1 

Total_Pre - Total_Post 

-.17857 .61183 .11563 -.41582 .05867 -1.544 27 .134 

 

Dari hasil tes di atas terlihat nilai rata-rata pretest 9,329 sedangkan nilai rata-rata post test 9,5714, 

dengan standar deviasi 0,68 untuk pretest dan 0,57 untuk post test. Bila dilihat dari perbedaan hasil 
pretest dan post test tersebut maka ada kenaikan, berarti anak telah mendapat nilai lebih baik dari tes 

pertamanya, walaupun hasilnya sangat kecil kenaikannya. Hal ini dapat dievaluasi bahwa anak-anak di 

sekolah tersebut sebelum pelatihan sudah pernah mengetahui dan belajar tentang materi yang diberikan. 

Sekolah sudah memberikan pembelajaran sex education dan sex abuse diantara pelajaran walaupun 
tidak secara terbuka dalam mengajarkan karena terkendala oleh waktu dan pandangan umum 

masyarakat. Materi pelatihan ini diberikan untuk penguatan anak dalam sex abuse dan sex education.  

 

S I M P U L A N  

Hipotesis diterima.Yang artinya ada perbedaan pengetahuan antara sebelum dilakukan pelatihan dengan 
sesudah dilakukan pelatihan Aku Anak Pemberani.  
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