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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehadiran media massa saat ini telah menjadi bagian dari aktifitas 

masyarakat. Menurut Nurudin (2007: 13) pada dasarnya komunikasi massa 

merupakan komunikasi yang dilakukan untuk mencakup khalayak ramai 

menggunakan media massa, baik media cetak yang berupa surat kabar maupun 

media elektronik yang berupa radio dan televisi. Media tersebut dikelola oleh 

lembaga tertentu yang ditujukan untuk masyarakat. Informasi yang sering 

diberitakan secara terus-menerus saat ini adalah berita kekerasan seksual 

terhadap anak. Orang dewasa seakan memiliki kuasa untuk bertindak semena-

mena terhadap anak.  

Ketika seseorang menonton televisi sebenarnya seseorang tersebut telah 

diterpa oleh media massa. Hal tersebut mencerminkan bahwa komunikasi 

massa dengan segala bentuk sajiannya senantiasa menerpa penontonnya, salah 

satunya mengenai berita kekerasan seksual anak yang disiarkan ditelevisi.Berita 

mengenai kekerasan seksual anak membuat resah orangtua. Orangtua mendapat 

informasi kekerasan seksual pada anak dari orang-orang sekitar dan juga dari 

pemberitaan yang ada di televisi. Kebanyakan masyarakat Indonesia yang 

berada diperkotaan maupun pedesaan tidak asing dengan televisi. Keberadan 

televisi membuat masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi, 

dengan demikian televisi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir 

maupun sikap masyarkat. Media televisi memiliki peran yang besar dalam 
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menyuguhkan berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang ditayangkan 

televisi bermacam-macam, ada berita tentang politik, budaya dan ekonomi, 

agama, serta kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. 

Kekerasan seksual di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya, tidak 

memandang orang dewasa maupun anak-anak. 

Kita sering sekali mendengar pemberitaan mengenai kasus kekerasan 

seksual anak yang terungkap melalui televisi. Kekerasan dapat dilakukan oleh 

orang terdekat korban baik orangtua, keluarga, maupun tetangga korban. 

Kekerasan seksual pada anak tidak terjadi pada perempuan saja melainkan pada 

laki-laki. Menurut Hornor (dalam Irfan, 2015:15) kekerasan seksual yang 

terjadi pada anak menimbulkan dampak trauma fisik dan psikologis seperti 

membenci lawan jenis, kehilangan semangat hidup, dan memiliki rasa balas 

dendam. 

Berita di media cenderung menyudutkan anak sebagai korban, berita 

kekerasan merupakan berita kriminal yang memiliki nilai jual tersendiri. 

Pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak banyak diberitakan di televisi. 

Jumlah korban kekerasan seksual anak yang terjadi di Indonesia mencapai lebih 

dari 100 korban. Pada Januari 2018 hingga Februari 2018 jumlah korban 

mencapai 117 anak dan 22 pelaku. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 393 

korban dan 66 pelaku (TribunJakarta.com). Sedangkan di Jawa Timur pada 

tahun 2017 Polres Malang menangani 277 kasus kekerasan seksual sedangkan 

pada tahun 2018 kasus kekerasan seksual terjadi sebanyak 20 kasus pada bulan 

Januari dan 17 kasus saat bulan Februari. Di Jember dalam dua bulan terakhir 
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Polda menyebutkan 117 anak menjadi korban kekerasan seksual dan 22 orang 

adalah pelaku yang terungkap. (jatim.metrotvnews.com).  

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang harus disyukuri dan harus dijaga. 

Anak adalah suatu generasi penerus bangsa maka dari itu dibutuhkan anak 

dengan kualitas yang baik dan mental yang baik. Jika anak sudah dirusak 

mentalnya anak akan menjadi trauma yang berlebihan, maka dari itu perhatian 

dan peran orangtua sangat membantu dalam pertumbuhan anak agar anak dapat 

tumbuh dengan optimal yang menjadikan anak menjadi manusia yang 

berkualitas. Tujuan anak di sekolahkan adalah mendapat ilmu yang bermanfaat 

yang kelak akan menjadi generasi penerus suatu bangsa. Anak harus mendapat 

perlindungan baik perlindungan dari pihak sekolah maupun pihak keluarga. 

Sudah ditetapkan undang – undang yang mengatur hak anak yaitu, UU RI No. 

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa 

anak harus dilindungi dan dijaga agar anak mendapat hak-haknya serta dapat 

berlangsung hidup, berkembang dan berpartisipasi layaknya manusia lainnya. 

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang harus dilindungi dan disayangi. Saat 

masih beranjak anak-anak kebanyakan anak masih senang bermain dengan 

temannya, tetapi banyak media yang memberitakan kasus yang membuat miris 

hati orangtua, dan anak Indonesia akan terus mengalami tindak kekerasan 

seksual (Abu Huraerah, 2012: 21). 

Terkadang anak selalu menjadi bagian yang rentan terhadap kekerasan 

seksual karena anak selalu dipandang lemah dan tak berdaya, selain itu anak 

juga memiliki ketergantungan terhadap orang –orang dewasa yang ada di 

sekitarnya. Kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual takut 
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untuk melaporkan kejadian yang telah dialami karena korban sudah diacam oleh 

pelaku dan kebanyakan kasus yang terungkap pelakunya adalah orang terdekat 

seperti guru dan orangtua. Seorang anak mestinya mendapat perhatian, 

perlindungan serta kasih sayang dari orangtuanya, hal tersebut dapat menjamin 

pertumbuhan fisik dan mental mereka baik.  

Dengan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang anak akan merasa 

aman karena hal tersebut adalah faktor utama perkembangan kepribadian anak. 

Tapi pada kenyataannya anak menjadi terlantar karena orangtua tidak 

menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kelalaian orangtua dalam 

menjaga anak menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual anak. Kekerasan 

yang dialami anak tidak hanya berupa kata-kata kasar, memaki anak, perlakuan 

kejam dan pemukulan melainkan juga kekerasas seksual,  karena anak sudah 

mendapat perlakuan kekerasan dilingkungan keluarga, cara anak bersosialisasi 

dengan lingkungan akan menjadi tidak baik, anak akan merasa takut dengan 

lingkungan sekitar dan bahkan anak akan dengan tega melakukan kekerasan 

kepada temannya karena menirukan kelakuan orangtua yang dilakukan 

kepadanya. 

Orangtua merupakan orang pertama yang mendidik anak mulai sang anak 

lahir di dunia. Pada hakikatnya anak dilahirkan oleh ibu dalam keadaan 

kesakitan dan tidak berdaya. Menurut Afani (dalam Astrida 2012: 1) orangtua 

merupakan sepasang pria dan wanita yang terikat dengan perkawinan yang sah 

menurut agama. Orangtua harus siap dan bersedia bertanggungjawab untuk 

memenuhi kebutuhan anak demi kelangsungan hidup anak. Terkadang orangtua 



5 
 

lalai dalam mengawasi anak, yang mengakibatkan anak menjadi bebas dalam 

bergaul. Orangtua dapat melakukan tindak kekerasan seksual pada anaknya 

karena perkembangan teknologi yang pesat membuat orangtua lalai dan tidak 

bisa mengimbangi hal tersebut (KPAI, 2014). 

Peran aktif dari orangtua dapat membantu kepribadian anak agar menjadi 

baik serta dapat membantu proses emosional anak. Peran orangtua dapat berupa 

sikap, sikap orangtua kepada anak seperti saling perhatian merupakan inti dalam 

menciptakan suatu hubungan yang harmonis dengan anak. Orangtua dapat 

bersikap tegas kepada anak, bersikap tegas dalam arti memberikan kedisiplinan 

jika anak melanggar peraturan yang telah dibuat orangtua, seperti tidur terlalu 

malam, bermain terlalu lama, berkata kotor dan lain sebagainya. Orangtua harus 

memiliki langkah-langkah yang bertujuan mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti kekerasan seksual. Orangtua 

harus senantiasa mengawasi perkembangan anak dan menjaga anak agar 

terhindar dari tidak kekerasan seksual.  

Orangtua berperan sangat penting dalam kesuksesan dan kegagalan anak di 

masa mendatang. Orangtua harus memiliki sikap protektif kepada anak agar 

anak aman dari ancaman yang tidak diinginkan. Sikap protektif harusnya 

dimiliki oleh ayah maupun ibu agar dapat menjaga dan melindungi anak. 

Semaksimal mungkin anak diberikan dasar yang penting dalam mendidik dan 

semaksimal mungkin anak dibina agar tidak terjerumus dalam hal yang 

merugikan. Orangtua tidak harus menghukum anak jika melakukan kesalahan 

dan juga seharusnya orangtua menghukum anak jauh dari tindak kekerasan. 
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Melalui perlakuan yang baik dari orangtua anak akan merasa aman dan nyaman. 

Karena orangtua yang baik adalah orangtua yang mampu membuat keluarga 

menjadi harmonis. Banyak orangtua menganggap dengan kekerasan anak akan 

menjadi nurut dan tidak bandel, padahal dengan kekerasan akan merusak 

psikologis anak terganggu. Anak terpaku dengan perbuatan yang dilakukan 

orangtuanya kepada anak, jika orangtua berbuat baik maka anak akan berbuat 

baik dan jika orangtua berbuat buruk maka anak akan berbuat buruk.  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti memilih Kelurahan Dadaprejo 

Kota Batu sebagai objek penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan antara 

lain karena Kelurahan Dadaprejo merupakan Kelurahan yang mayoritas 

penduduknya memiliki anak usia sekolah. Menurut data rekap penduduk 

berdasarkan kelompok umur warga Kelurahan Dadaprejo Kota Batu adalah 

1.315 anak usia sekolah, mulai dari umur 5-16 tahun. Jadi, obyek yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah orangtua yang pernah atau sering menonton 

televisi, serta bertempat tinggal di Kelurahan Dadaprejo. Orangtua yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orangtua yang bekerja sebagai tenaga 

kerja karier atau orangtua yang bekerja diluar rumah maupun orangtua yang 

murni mengurus anak dirumah. Orangtua yang hanya mengurus anak dirumah 

adalah target penonton yang paling gemar menonton televisi. Mayoritas 

orangtua di Kelurahan Dadaprejo memiliki anak yang masih sekolah dan 

masyarakatnya banyak mengetahui informasi dari televisi.  

Berdasarkan permasalahan tersebut mengenai banyaknya berita kekerasan 

seksual anak  ditelevisi membuat khawatir orangtua. Oleh karena itu peneliti 
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ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan Berita Kekerasan 

Seksual Anak di Televisi terhadap Sikap Protektif Orangtua kepada Anak studi 

pada Orangtua Warga Kelurahan Dadaprejo Kota Batu”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasakan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Adakah Pengaruh Terpaan Berita Kekerasan Seksual Anak di Televisi 

pada Orangtua Warga Kelurahan Dadaprejo Kota Batu? 

2. Seberapa Besar Pengaruh Sikap Protektif Orangtua kepada Anak pada 

Orangtua Warga Kelurahan Dadaprejo Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah dalam penelitian diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Terpaan Berita Kekerasan Seksual Anak di 

Televisi pada Orangtua Warga Kelurahan Dadaprejo Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sikap Protektif Orangtua 

kepada Anak pada Orangtua Warga Kelurahan Dadaprejo Kota Batu 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, dapat 

menjadi acuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang atau 

kampus lain, sebagai bahan refrensi untuk melakukan penelitian 

selajenis, serta penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 
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pengaruh terpaan berita kekerasan seksual anak di televisi terhadap 

sikap protektif orangtua kepada anak. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi bagi perusahaan 

media televisi maupun bagi peneliti lain, guna melakukan penelitian 

sejenis. 

 


