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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Perkosaan akhir-akhir ini merupakan musibah atau permasalahan 

yang sulit sekali untuk dipecahkan dan diselesaikan. Permasalahan inipun 

sekarang tidak hanya dirasakan oleh Negara kita sendiri melainkan juga 

dirasakan oleh Negara-negara maju maupun berkembang, terutama pada 

permasalahan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat saja jumlah 

kasusnya. Sangat disayangkan juga bahwa permasalahan kriminalitas ini 

tidak hanya melanda orang dewasa melainkan sudah melanda anak-anak. 

Masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin 

sulit untuk dihindari, ditanggulangi bahkan diperbaiki kembali, karena ini 

akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak dalam 

mengaktualisasikan diri di lingkungan sekitarnya, yang mana kita tahu sendiri 

bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya berada di 

sekolah untuk belajar demi mencapai cita-cita, bukan berada di balik terali 

besi, karena kesalahan dari anak itu sendiri bahkan kesalahan dari orang tua 

yang kurang perhatian dalam mendidik anak-anaknya.  

  Kenakalan anak-anak memang terkadang dianggap wajar, tapi 

ternyata tidak jarang anak melakukan tindak kejahatan yang melanggar 

hukum di usia yang masih belia. Masa kanak-kanak akhir adalah masa 

menentang kedua orang tuanya atau keluarga terdekat dimana, perhatian 

utama anak lebih tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya 

sebagai anggota kelompok. Oleh karena itu, anak ingin menyesuaikan diri 

dengan standar yang disetujui kelompok dalam penampilan, berbicara dan 

berperilaku, karena mereka menganggap bahwa diri mereka sudah 

mempunyai kelompok yang bisa diajak kompromi, sharing atau sependapat 

dengan dia (Hurlock,1997). Pada masa itu anak merasa ingin diakui dan 
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dihargai karena anak juga makluk social yang ingin berkembang di dalam 

masyarakat. Akan tetapi bisa kita lihat sekarang ini banyak sekali pergaulan-

pergaulan anak yang sangat bertentangan dengan norma yang ada 

dimasyarakat yang dulu dianggap tabu sekarang sudah menjadi hal yang 

biasa dan apabila sekelompok anak tersebut tidak mengikuti maka anak 

tersebut akan dikucilkan bahkan dianggap anak yang tidak gaul. 

Dalam hal ini dapat kita lihat beberapa kasus perkosaan yang sangat 

memprihatinkan terjadi di Sekolah Spearsville di Louisiana utara, Amerika 

Serikat (AS) yang disampaikan oleh pejabat kepolisian setempat, Bob 

Buckley, seperti diberitakan di Sydney Morning Herald  tepatnya tanggal 4 

April 2007, Lima anak SD ditangkap karena ngeseks di ruangan kelas saat 

guru tidak ada. Hubungan seks itu dilakukan di depan teman-teman sekelas 

mereka. Kejadian menghebohkan ini terjadi di sekolah Spearsville di 

Louisiana utara, Amerika Serikat (AS). Saat peristiwa mengejutkan itu 

terjadi, ruangan kelas sedang tidak diawasi karena guru tengah mengikuti 

rapat. Contoh kasus seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua 

untuk lebih mengawasi anak dalam pergaulan sehari-hari. (Detik News , 

Rabu, 04 April 2007).  

Selain itu ada juga kasus tentang anak SD umur 10 tahun tuna rungu 

diperkosa tiga teman sekolahnya bahkan sang korban sempat dipaksa 

melakukan oral seks oleh teman-temannya itu. Sungguh memilukan hati 

moral anak-anak ini. Tiga siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan ke polisi 

karena diduga memperkosa teman satu sekolahnya sendiri, di Cematan Buay 

Madang, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Hal ini 

disampaikan oleh Yenni Izi, direktur Woman Crisis Centre (WCC) 

Palembang, yang mengatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup 

tinggi di Sumsel. "Selama setahun kemarin, sekitar 100 lebih kasus yang 

korbannya anak-anak dan pelakunya anak-anak cukup sering terjadi," (Detik 

News, Kamis, 16 April 2009). 

Kemudian selain contoh kasus yang telah dipaparkan, peneliti  juga 

mendapatkan subyek yang berdomisili di Nganjuk dengan inisial AG, yang 
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diduga telah melakukan perkosaan kepada anak usia 6 tahun, yang mana 

anak tersebut adalah teman bermain subyek. Pada saat kejadian itu 

berlangsung, subyek ditemani oleh salah satu teman laki-laki subyek awalnya 

subyek dan temannya itu mengajak bermain korban di kebun belakang rumah 

subyek, akan tetapi di kebun itu sang korban tidak diajak bermain melainkan 

sang korban justru diperkosa bersama dengan teman laki-lakinya itu, hingga 

malamnya harinya sang korban mengadu kepada kedua orang tuanya kalau 

bagian alat vitalnya sakit, berawal dari pengaduan korban inilah akhirnya 

subyek dan juga temannya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.  

Berdasarkan beberapa kasus diatas ada banyak faktor yang 

menyebabkan anak-anak melakukan perilaku perkosaan misalnya anak di luar 

rumah memiliki lingkungan bermain yang kurang baik sehingga 

menyebabkan anak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik 

tersebut, kemudian anak memiliki teman bergaul yang jauh lebih dewasa dan 

mengajari hal-hal yang tidak baik, sehingga membuat anak menirukan 

perilaku yang tidak baik dari temanya, atau mungkin anak membuka internet 

tanpa pantauan dan pendampingan dari orang tuanya. Karena anak- anak 

memiliki sifat mudah terpengaruh dan suka meniru, dengan iman yang tidak 

kuat sehingga tidak mampu membendung dampak negatif dari teknologi 

informasi yang cenderung kebablasan itu. Akibatnya anak-anak akan 

terjerumus melakukan tindakan yang berakibat fatal dan di mana saja anak 

dapat terdorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan akan 

merugikan diri serta lingkungan di sekitarnya misalnya saja melakukan 

perkosaan atau pelecehan seksual lainnya, karena seringnya mereka 

menonton televisi, film porno atau bisa jadi melakukan kejahatan lain yang 

kebanyakan disiarkan dalam bentuk hiburan-hiburan di televisi seperti 

fenomena yang dijelaskan di atas. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi diatas kadang-kadang 

masyarakat kita terlalu masa bodoh terhadap sesuatu yang seharusnya 

dijauhkan atau dikontrol dari anak-anak yaitu masyarakat kita dengan 



 

4
 

 

 
 

mudahnya mempertontonkan atau memamerkan hal-hal yang negatif atau 

sebenarnya tidak pantas diperlihatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat 

terutama masa kanak-kanak akhir (dalam Monks: 2006) menyebutkan bahwa 

pada masa kanak-kanak akhir ini anak-anak mulai melepaskan diri dari 

keluarga, ia makin mendekatkan diri pada orang lain disamping anggota 

keluarga. Meluasnya lingkungan sosial bagi anak menyebabkan anak 

menjumpai pengaruh-pengaruh yang ada diluar pengawasan orang tua. Oleh 

karena itu mereka menjadi sangat sensitif terhadap pengaruh-pengaruh dari 

luar, baik yang sifatnya negatif maupun positif. Sehubungan dengan 

kepekaan terhadap stimuli luar itu, masa ini merupakan saat dimana orang tua 

harus selalu mengawasi dan membimbing agar anak terhindar dari resiko-

resiko yang bahaya. Terutama sekali bila ada orang dewasa dan orang jahat 

yang dengan sengaja menyalahgunakan kelemahan jiwa anak, dan 

memanipulasikan anak-anak untuk tujuan jahat serta asusila. Misalnya untuk 

perbuatan kriminil dan tuna susila, sehingga anak-anak jadi terjerumus pada 

tindak kiminal, tingkah laku yang menyimpang dari norma susila, dan tindak 

amoral.  

Pengaruh media terhadap anak makin hari makin besar pengaruhnya, 

teknologi semakin canggih dan intensitasnya semakin tinggi. Tayangan 

televisi sekarang banyak menayangkan tayangan yang menyimpang dari 

norma atau aturan yang ada misalnya saja dengan tema hamil di luar nikah, 

aborsi, seorang ayah memperkosa anak tetangganya yang masih dibawah 

umur, film dengan mengharuskan adegan ciuman yang dilakukan oleh anak-

anak, iklan-iklan yang sebenarnya khusus disiarkan hanya pada malam hari, 

bahkan berita-berita kejahatan dimana sebenarnya sebagai informasi atau 

pengetahuan saja, akan tetapi malah didramatisir sedemikian rupa agar 

menarik perhatian penonton. Salah satu karakteristik masa kanak-kanak akhir 

adalah usia berkelompok dan usia yang menyulitkan. Dalam proses usia 

berkelompok dan usia yang menyulitkan ini anak-anak sering melakukan 

tindakan antisocial dimana anak tidak mau lagi menuruti perintah dan lebih 



 

5
 

 

 
 

banyak dipengaruhi teman sebaya dibandingkan orang tua dan anggota 

keluarga lainnya (Hurlock,1996). 

Pada dasarnya seorang anak sangat membutuhkan perhatian yang 

lebih terutama pada masa anak-anak akhir, karena pada masa itu anak 

mengalami masa usia berkelompok dimana perhatian anak terutama tertuju 

pada keinginan diterima oleh teman sebayanya sebagai anggota kelompok. 

Dimana masa ini terjadi perubahan-perubahan besar ditandai oleh 

penyesuaian diri anak yaitu anak menyesuaikan diri dalam standar yang 

disetujui kelompok dalam hal penampilan, bicara dan perilaku. Dengan sadar 

anak berusaha melepaskan diri dari kewibawaan orang tua serta pendidik, dan 

mereka ingin mandiri. Namun dalam usahannya beremansipasi (melepaskan 

diri dari macam-macam ikatan dan belenggu), anak justru terbentur pada 

ketakutan, kecemasan, rasa-rasa tidak mantap, dan kesunyian, karena merasa 

tidak dimengerti oleh orang lain, atau merasa tidak puas dan kecewa. Selain 

itu anak jadi gelisah dan bingung, karena merasa belum menemukan apa yang 

dicari dan diharapkannya. (dalam Kartono: 162-163) 

Selain faktor-faktor diatas, salah satu faktor yang penting dalam 

memunculkan perilaku kenakalan masa kanak-kanak akhir adalah faktor 

keluarga. Kebanyakan orang tua yang bekerja diluar rumah tidak punya 

cukup waktu untuk memperhatikan, mendampingi dan mengawasi anak-anak 

mereka. Seringkali anak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi 

tanpa menghiraukan hal penting lainnya. Padahal sebenarnya apa yang telah 

mereka lihat itu tidak semuannya bermanfaat atau mendididk bagi 

perkembangan jiwa mereka. Inipun tidak hanya televisi saja yang 

berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak, tapi sekarang banyak juga 

beredar bacaan, gambar-gambar ataupun film-film yang berbau porno terlebih 

lagi dunia elektronik yang semakin canggih, banyak warung-warung internet 

dibuka dengan penyewaan yang cukup murah dimana anak-anak dengan 

mudah mengakses sendiri melalui media internet tersebut untuk membuka 

situs-situs porno yang mereka inginkan. 
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Selain hal yang dijelaskan diatas peran orang tua di sini sangatlah 

penting, mengingat kebanyakan para orang tua sekarang menganggap bahwa 

dengan bersekolah saja sudah cukup dalam mendidik anak, sehingga orang 

tua menjadi lepas tanggung jawab terhadap anak. Padahal peran orang tua 

dan masyarakat sekitarnya jauh lebih besar dalam membentuk karakter masa 

kanak-kanak akhir karena masa kanak-kanak akhir waktunya lebih banyak 

dengan keluarga dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya meskipun masa 

kanak-kanak akhir sebenarnya lebih suka menghabiskan waktu dengan 

kelompok atau teman sebayannya. Kecenderungan berada dalam kelompok 

sebaya adalah salah satu karakteristik dari masa kanak-kanak akhir. Mereka 

akan banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya. Persahabatan 

semakin penting pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Popularitas 

diantara teman sebaya merupakan motivasi yang penting bagi masa kanak-

kanak akhir (Jonh.Santrok.1995). Kemajuan-kemajuan dalam perkembangan 

kognitif selama pertengahan dan akhir masa anak-anak juga memungkinkan 

anak-anak mengambil perspektif teman sebaya secara lebih cepat sekaligus 

pengetahuan social mereka tentang menciptakan dan mempertahankan teman 

meningkat. Begitu besarnya pengaruh teman sebaya, memungkinkan masa 

kanak-kanak akhir menjadi baik atau nakal. Pada umumnya, masa kanak-

kanak akhir mudah terpengaruh dalam semua bentuk perilaku konformitas 

teman sebaya yang negatif maupun yang positif.  

Selanjutnya hal- hal yang dapat mendorong anak untuk melakukan 

tindak kejahatan, selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas yaitu faktor 

internal atau kepribadian anak. Dimana jika anak memiliki kepribadian yang 

kurang baik, maka kepribadian yang kurang baik tersebut akan mendorong 

anak untuk melakukan sesuatu hal yang kurang baik pula, begitu juga 

sebaliknya jika anak memiliki kepribadian yang baik maka secara tidak 

langsung kepribadian anak tersebut juga akan mendorong anak untuk 

melakukan sesuatu yang baik pula, karena kepribadian memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap timbulnya perilaku baik positif maupun negatif 
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terhadap perkembangan anak ketika sudah dewasa nanti. Oleh karena itu 

disarankan kepada para orang tua agar senantiasa memantau serta 

mengarahkan anak-anak agar memiliki kepribadian yang baik, sehingga pada 

akhirnya nanti tidak menjerumuskan anak pada perilaku yang tidak baik 

seperti tindak kejahatan. 

Melihat maraknya kasus penyimpangan yang dilakukan oleh anak-

anak khususnya masalah tentang perkosaan, maka anak-anak sangat 

membutuhkan perhatian dan pengawasan yang serius dari pemerintah, 

masyarakat dan juga Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berada di Jawa 

Timur untuk mendapatkan pembinaan. Mengingat begitu pentingnya peran 

anak-anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa. Dengan demikian 

pendidikan nilai moral harus ditanamkan kepada anak sedini mungkin agar 

nantinya dapat membentuk kepribadian anak sesuai yang diinginkan. Usaha 

menanamkan konsep moral sedini mungkin merupakan hal yang seharusnya, 

karena informasi yang diterima anak mengenai benar dan salah atau baik dan 

buruk akan menjadi pedoman pada tingkah lakunya dikemudian hari. Oleh 

karena itu tentu bisa dibayangkan, jika sejak kecil anak tidak mendapatkan 

pendidikan moral yang baik terutama dari orang tua, dan masyarakat serta 

lingkungan pada umumnya, maka anak-anak akan mengalami banyak 

masalah dan berbagai penyimpangan perilaku yang dapat mempengaruhi 

perilaku anak ketika sudah dewasa nanti. Dengan demikian diharapkan para 

orang tua untuk lebih berhati-hati dalam mendidik, membimbing, dan 

mengarahkan putra putrinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak di 

inginkan, hal tersebut sangat dianjurkan agar anak tidak sampai terjerumus 

pada perilaku yang tidak wajar yang pada akhirnya akan merugikan masa 

depan anak nanti.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka timbul persoalan bahwa 

banyaknya pemberitaan mengenai fenomena kasus perkosaan yang terjadi 

dalam masyarakat saat ini mengisyaratkan telah terjadi pergeseran moral, dan 

akibatnya banyak masyarakat yang memprihatinkan kejadian tersebut. 
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Karena perilaku perkosaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa, 

akhir-akhir ini ditemukan perilaku perkosaan itu dilakukan oleh anak-anak, 

yang mana dampak dari perkosaan itu bisa mengakibatkan korbannya 

menjadi stress hingga mengalami gangguan jiwa, cidera atau luka-luka akibat 

penganiayaan, kehilangan keperawanan atau kesucian, masa depan suram 

karena dikenal sebagai korban perkosaan, hamil di luar nikah yang sangat 

tidak diinginkan, merusak mental seorang anak karena belum waktunya 

mengenal seks dll.  

Mengacu pada beberapa fenomena diatas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai “latar belakang perilaku perkosaan pada 

masa kanak-kanak akhir” 

 

B. Rumusan Masalah  

Masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang 

melatar belakangi masa kanak-kanak akhir melakukan perilaku perkosaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang melatar belakangi masa kanak-kanak akhir melakukan perilaku 

perkosaan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat pada 

keilmuan psikologi terutama psikologi perkembangan dan psikologi 

sosial.  

2. Secara Praktis  

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

masyarakat pada umumnya dan orang tua pada khususnya agar lebih 

memahami perkembangan anaknya serta mengawasi dan 
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membimbing anak-anaknya supaya tidak terjerumus pada suatu 

tindakan amoral. 

b. Sebagai masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan, atau pihak yang 

berkompeten, supaya mendidik dan membimbing narapidana anak 

agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. 

c. Sebagai masukan bagi Lembaga Pendidikan supaya mendidik dan 

membimbing anak-anak, terutama dalam hal pendidikan moral agar 

anak tidak terjerumus pada hal-hal yang akan membahayakan masa 

depan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


