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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak pada dasarnya 

membutuhkan perawatan, erlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang 

tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. 

Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor 

utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh. Namun pada 

kenyataannya saat ini ada, bahkan banyak orang tua tidak menjalankan fungsi 

sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan 

terisolasi. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik 

utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. 

Kadang menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan 

dibangun atas dasar prinsip rasionalitas, demokratis, dan humanis, budaya 

kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat  

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan 

verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan 

terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si 

anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini 

juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah 

tubuhnya dihajar ole gurunya sendiri. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, 
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namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di 

lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak 

tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan 

perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka 

melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini 

dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap 

rakyatnya. Persoalannya adalah sejauhmana hukum atau perundang-undangan 

Indonesia, mengapresiasi terhadap fenomena tersebut,baik terhadap perbuatan, 

pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. 

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah 

masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 

dan kebebasan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki 

kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam 

konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang 

serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Oleh karena itu diperlukan 

upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak 

terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain. 

Kekerasan terhadap anak senantiasa berulang terus terjadi sepanjang 

kehidupan  manusia. Dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap anak semakin 
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lama semakin meningkat Anak sebagai korban kekerasan merupakan fenomena 

sosial yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Hampir setiap hari 

pemberitaan mengenai anak-anak pada kekerasan fisik dan psikologis dapat 

dilihat pada media masa. 

Banyaknya kasus yang terjadi tentu menimbulkan pertanyaan mendasar 

tentang bagaimana melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan. Kekerasan 

didefinisikan sebagai “perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat 

menyebabkan kerusakan fisik atau psikis”(Children and Violence,1995). 

Kekerasan pada anak dengan perilaku kekerasan lain dan kriminal pada orang 

tuamemiliki keterkaitan yang akurat. Data Statistik NSPCC menunjukkan bahwa 

dari tahun 1983 sampai 1987 (Creighton & Noyes, 1989), 15% ibu dan 41 % ayah 

memilikicatatan kriminal kekerasan pada anak. Berbagai faktor menyebabkan 

orang tua melakukan kekerasan. Mengajarkan disiplin dengan sikap negatif, kasar 

dan hinaan.  

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Dalam kurun waktu Januari hingga 

Maret 2018 setidaknya sebanyak 23 kasus anak mengalami kekerasan. Dari 23 

kasus itu, 16 anak di antaranya meninggal di tangan orang tuanya. Wakil Ketua 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Komisioner Bidang Keluarga dan 

Pengasuhan Rita Pranawati mengatakan, kekerasan yang dilakukan penanggung 

jawab utama pengasuhan bukanlah kasus yang pertama dalam kurun waktu 
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Januari hingga Maret 2018.  Namun banyak kasus yang belum terungkap sehingga 

hanya sedikit yang ditindak lanjuti. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan tersebut 

tidak dilaporkan, terutama apabila kekerasan tersebut terjadi di rumah tangga. 

Banyak masyarakat menganggap, kekerasan di rumah tangga adalah urusan 

domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekali pun ikut 

campur tangan. terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. 

Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil 

anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa 

nanti. 

Meskipun telah ditetapkan sangsi bagi pelaku kekerasan, namun kekerasan 

itu masih terus saja terjadi. Dalam kehidupan masyarakat sehari- hari selalu 

ditekankan kewajiban untuk mentaati orang tua, akan tetapi seringkali dalam 

memenuhi keinginan orang tua anak-anak berada dibawah ancaman. Hal ini 

memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Orang tua beranggapan bahwa 

dengan kekerasan anak dapat menjadi patuh, tetapi hal ini menjadikan anak 

menjadi bandel dan keras kepala. Bertolak dari itu maka timbul perilaku orang tua 

yang sebenarnya tidak boleh dilakukan terhadap anak, seperti pemukulan, 

pengurungan (penyekapan) dan caci maki dengan kata-kata kotor dan lain-lain.  

Tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencakup hampir setiap level 

keluarga, yaitu keluarga tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. 

Namun kekerasan yang paling dominan adalah dari tingkat bawah yaitu keluarga 

dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Sedangkan tindak 

kekerasan itu biasanya menimpa anak-anak yang kelahirannya tidak diharapkan, 

anak yang sakit-sakitan, rewel, dan sulit untuk dididik Hal ini bukan berarti bahwa 
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kekerasan tidak menimpa anak baik- baik, tetapi karena memang sangat 

variatifnya korban tindak kekerasan 

Kekerasan membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak, baik 

itu psikologis, fisik juga mental anak. Jika anak dididik dengan kekerasan bisa 

dimungkinkan kelak ia akan mendidik anaknya dengan kekerasan pula. Banyak 

kasus yang menunjukkan bahwa tidak mungkin meremehkan pentingnya orang 

tua dalam memberikan contoh, jenis pola pikir dan perilaku yang baik untuk 

dilihat ditiru oleh anak-anaknya  Kekerasan terhadap anak senantiasa berulang 

terus terjadi sepanjang kehidupan manusia.Dari tahun ketahun angka kekerasan 

terhadap anak semakin lama semakin meningkat. Data dari Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terjadi peningkatan kekerasan terhadap 

anak. Baik secara seksual, fisik maupun eksploitasi seksual komersil. Sejak 

Januari hingga Oktober 2013, jumlah kasus tersebut mencapai 525 kasus atau 

15,85 persen dari kasus yang terjadi. Data KPAI menyebutkan tahun 2012 

terdapat 746 kasus. Jumlah ini meningkat 226 persen dari tahun sebelumnya, 

dengan jumlah kasus sebanyak 329 kasus. Data ini dihimpun dari pengaduan yang 

masuk, baik melalui pengaduan langsung, surat, telepon, email dan  berita. 

Menurut dia, berdasarkan hasil pantauan  KPAI selama tiga tahun, rata-rata 45 

anak mengalami kekerasan seksual setiap bulan. Komnas Perlindungan Anak 

mencatat dalam semester I di tahun 2013 atau mulai  Januari sampai akhir Juni 

2013 ada 1032 kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah itu 

kekerasan fisik tercatat ada 294 kasus atau 28 persen, kekerasan psikis 203 kasus 

atau 20 persen dan kekerasan seksual 535 kasus atau 52 persen 
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Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa anggota lainnya seperti ibu, kakak dan adik yang 

terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti 

sanak keluarga dari kedua belah pihak  (suami dan istri ) maupun pembantu 

rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab 

kepala keluarga pengertia keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan 

oleh Ki Hajar Dewantara (Abu&Nur, 2001:176), bahwa keluarga berasal dari 

bahasa jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga artinya anggota. 

Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga 

saya.  

Masyarakat terbentuk karena adanya beberapa keluarga yang tinggal 

dalam suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya keluarga terdiri dari ayah, ibu dan 

anak. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai 

orang-orang yang menghuni rumah, seisi rumah terdiri atas bapak beserta ibu dan 

anak-anaknya (Fajri 2000: 445). Horton mengemukakan bahwa keluarga adalah 

suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan 

kebutuhan manusiawi tertentu lainnya. Keluarga merupakan kelompok yang 

ditandai dengan adanya ciri saling kenal mengenal sesama anggota, serta kerja 

sama yang erat dan bersifat pribadi (Leibo, 1994: 54). 

Keluarga sebagai sebuah institusi adalah merupakan pola-pola tingkah 

laku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi untuk melahirkan (menurunkan 

keturunan dan berfungsi sebagai kelengkapan masyarakat di dalam membentuk 

warga yang mencerminkan identitas setempat) (Leibo, 1994: 52). Dari berbagai 
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pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan 

kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan 

hubungan sosial yang terjalin relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, 

perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Maka setiap anggota dari 

kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya 

dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.  

Keluarga memliki peran yang penting dalam pola asuh terhadap anak , peran 

penting  tersebut dimiliki keluarga dikarenakan keluarga paling banyak 

berhubungan dengan anak , keluarga adalah orang yang paling dekat dengan anak 

dan paling mengetahui keadaan anak. 

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, di Indonesia sudah 

ada peraturan yang diundang-undangkan. Aturan itu dibuat sedemikian rupa 

melihat kondisi di negara ini dan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. 

Negara kita mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain: 

Kepres RI No.59/2002 (Penghapusan Bentuk-bentuk Terpuruk Pekerja Anak), 

Kepres RI No.88/2002 (Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak); UU 

No.39/1999 (UU HAM), kemudian yang terbaru adalah UU No.23/2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang 

sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap 

kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan 

kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal 

saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal 

memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi 
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perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan 

sebagai piranti kelembagaan dalam melindung anak dari tindakan sosialNegara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak.   

Tanpa disadari orang tua bisa melakukan perbuatan yang pada hakikatya 

termasuk perilaku durhaka kepada anak. Diantanya perbuatan durhaka orang tua 

kepada anak yaitu salah memilih calon ibu/ ayah, menafkahi anak dari hasil yang 

haram, mengajak anak kepada kemusyrikan, merintangi anak beragama dengan 

benar, menelantarkan nafkah anak, menelantarkan pendidikan agama anak, 

menempatkan anak dilingkungan yang rusak, memaksa anak menikah dengan 

orang yang tidak disukai, merintangi anak menikah, memperlakukan anak tidak 

adil, membiasakan hal-hal buruk kepada anak, menyerahkan asuhan anak kepada 

non muslim, membebani anak dengan tugas-tugas diluar kemampuannya, 

menghilangkan hak waris anak, melahirkan anak diluar nikah, membiasakan anak 

boros, menciptakan suasana maksiat dilingkungan rumah, member nama yang 

buruk kepada anak dan tidak mengakui sebagai anak dan yang terakhir 

membunuh anak. 

Keluarga adalah salah satu wadah yng terbentuk karena ikatan perkawinan 

antara sepasang suami istri untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga 

mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah , didalamnya terdapat 

anggota  menurut Gunarsa dalam keluarga yang ideal (lengkap ) maka ada dua 

individu yang memainkan peranan penting yaitu peran ayah dan peran ibu , secara 

umum peran ibu adalah memenuhi kebutuhan bioligis dan fisik merawat dan 

mengurus keluarga dengan sabar , mendidik , mengatur dan membimbing anak 
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serta menjadi contoh teladan bagi anak . seacara umum peran ayah  adalah sebagai 

pencari nafkah menjadi suami yang penuh perhatian , memberi rasa aman , 

berpartisipasi dalam mendidk anak sebagai pelindung atau tokoh yang tegas dan 

bijaksana. 

Keluarga , sekolah dan masyarakat merupakan tri pusat pendidikan namun 

keluarga yang memberikan pengaruh pertama kali terhadap anak , keluarga 

merupakan pusat pendidikan yang penting karena keluarga adalah lembaga yang 

paling berpengaruh dibandingkan lembaga yang lain (Santhut, 1998:16). John 

Locke (Ladislaus Naisaban, 2004:272) mengatakan bahwa anak yang baru lahir 

bagaikan kertas putih bersih,maksudnya adalah sewaktu lahir pikiran manusia  

tidak memuat apa-apa semua ide terbentuk melalui proses penginderaan , 

pengeliatan, pendengaran, perabaan dan penciuman, sehingga John Locke pun 

menekankan aspek perilaku yang dipelajari melalui pengalaman. 

Keluarga mempunyai banyak waktu bersama dengan anak dibanding 

dengan pusat pendidikan yang lainnya, keluarga merupakan cikal bakal  baik 

buruknya masyarakat bisa dinilai dari profil-profil keluarga didalamnya keluarga 

merupakan ikatan yang sangat kuat. Orang-orang didalamnya telah dipertemukan 

oleh tuhan bukan tanpa sebab, sudah ada pertimbangan menurut ukuran-Nya 

komposisinya tidak bisa digantikan dengan yang lain pendidik utama dan pertama 

bagi anak dan menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter anak. anak di 

ibaratkan seperti selembar kertas putih kosong yang harus di isi, dalam hal ini 

peran orang tualah yang sangat dominan mendidik anak sejak dini , dengan penuh 

kelembutan dan kasih sayang membangun kebiasaan positif mampu memberikan 

contoh yang baik sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Anak tumbuh dan 
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berkembang di bawah asuhan orang tua . melalui orang tua, anak beradaptasi dan 

mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku 

dilimgkingannya,orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi 

anak dan membentuk baik buruknya perilaku anak. Penanganan terhadap perilaku 

anak yang menyimpang bukanlah hal yang mudah, orangtua berhak memilih pola 

asuh yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga.  

Tetapi apabila pola asuh yang diterapkan orang tua keliru , maka yang 

terjadi bukan perliaku yang baik ,sebaliknya akan menambah buruk perilaku anak  

Orang tua diharapkan dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anak , 

yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan anak dan yang paling utama pola 

asuh yang diterapkan bertujuan menanamkan nilai-nilai agama pada anak , 

sehingga dapat menvegah dan menghindari segala bentuj perilaku menyimpang 

pada anak dikemudian hari. 

Keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

anaknya yang meliputi agama, pikologi, makan, minum dan sebagainya. Adapun 

membentuk tujuan keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota 

keluarganya, keluarga sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk 

berdasarkan atas perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan fisik dan 

mental yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta memiliki 

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antar 

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Lendis 1989, BKKBN 1992)  

Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai (karakter) pada anak sangat 

bergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya orang 

tua sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak diantaranya pembentukan 
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kepribadian anak Orang tua adalah guru dan orang terdekat bagi si anak yang 

harus menjadi panutan.  

Peranan Keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, 

sifat, kegiatan yang berhubungan dengan priba dalam posisi dan situasi tertentu, 

Pola asuh mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan perilaku 

moral pada anak, karena dasar perilaku moral pertama diperoleh oleh anak dari 

dalam rumah yaitu orang tuanya, pola asuh orang tua dinidentifikasi melalui 

adanya perhatian dan kebanggaan yaitu kesediaan orang tua memberikan 

kehangatan , yaitu orang tua menjalin hubungan interpersonal dengan anak 

disadari adanya perhatian, penghargaan dan kasih sayang , kebebasan berinisiatif , 

yaitu kesediaan orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menyampaikan pendapat ide, pemikiran dengan tetap mempertimbangkan hak hak 

orang lain, nilai dan norma yang berlaku. 

Kekerasan yang menimpa anak semakin tinggi terjadi dilingkungan 

masyarakat dan dilakukan oleh yang terdekat seperti keluarga atau orang tua dan 

anak tersebut, karena dalam keperluan anak yang dapat melindungi hak anak 

karena kekerasan anak adalah tindakan kejahatan untuk itu peneliti memilih dinas 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana (Dp3AP2KB) di Kota Malang dengan pentingnya dalam 

perlindungan dan pendampingan anak yang terkena kekerasan anak di wilayah 

Kota Malang.  

Seperti adanya kejadian-kejadian kekerasan anak, penyalahgunaan 

narkoba, perihakan dini,  KDRT dll yang muncul  di Kota Malang ini. 

Berdasaarkan unit PPA Polresta Malang di 2017 unit PPA Polresta Malang 
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tercatat pada 62 kasus KDRT diantaranya meliputi : 1. Kekerasan terhadap 

perempuan sebanyak 33 kasus (KDRT fisiK), 2. Kekerasan terhadap perempuan 

(KDRT Psikis 4 kasus),   3 Kekerasan terhadap anak 23 Kasus, dan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak (penelantaran) sebanyak 2 Kasus.(Malang 

Times.com, Rabu 18 July 2018,14:22) Sepanjang tahun 2017, Polres Malang, 

Jawa Timur, menangani 277 kasus kekerasan seksual. Sementara pada awal 2018, 

kasus kekerasan seksual terjadi sebanyak 37 kasus pada bulan pertama dan 

kedua. Kasus pada bulan Januari dan Februari 2017 tak berbeda jauh  jumlahnya 

dengan Januari dan Februari 2018. Yakni 19 kasus di Januari dan 20 kasus di 

Februari 2017, sedangkan pada 2018 terjadi 20 kasus pada Januari dan 17 kasus 

saat Februari Sementara itu, pada Maret 2017 sebanyak 17 kasus, 25  kasus saat 

April, 16 kasus ketika Mei, 16 kasus saat Juni, 33 kasus Juli, Agustus terjadi 18 

kasuskasus saat Oktober, 27 kasus saat November dan 24 kasus saat 

Desember. (Jatim.metrotvnews.com,Jumat, 23 Mar 2018 12:49). 

Puluhan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di Kota 

Malang dalam kurun waktu 2016 sampai April 2017. Menurut Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Penny Indriyani fenomena itu 

dilatarbelakangi faktor ekonomi dan orang ketiga, Merujuk data DP3AP2KB, 

pada 2016 terdapat 32 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Sedangkan untuk tahun ini sampai April tercatat ada tujuh kasus Himpitan 

ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan KDRT. Kehadiran WIL di 

tengah keluarga juga dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT. Di sisi lain, kasus 

kekerasan yang dialami anak-anak juga masih mewarnai Kota Malang kekerasan 
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yang dialami anak lantaran kurangnya pengawasan oleh orang tua Pelaku 

kekerasan dan pencabulan pada anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat anak, 

hal ini terjadi karena orsng tua kurang memperhatikan anak-anaknya Pendidikan 

orang tua juga berpengaruh terhadap pola pengawasan dan didikan terhadap sang 

anak. " Orang tua yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah cenderung kurang 

dalam mengawasi anak Menyikapi kondisi ini masyarakat Kota Malang untuk tak 

segan berkonsultasi jika terbentur masalah KDRT dan kekerasan atau pencabulan 

anak”. Di DP3AP2KB dan psikologi yang akan membantu dalam menangani 

mental anak dan perempuan (News, Jumat 12 Mei 201715:02).  

Begitu pula dikota Malang yang merupakan kota terbesar nomor 2 di Jawa 

Timur permasalahan tentang kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak 

menjadi isu utama yang harus diselseikan oleh pemerintah dan masyarakat kota 

malang guna mencipatkan lingkungan yang aman dan nyaman tertib untuk 

menciptakan  kesejahteraan sosial masyarakat kota malang untuk itu peneliti 

memilih tempat penelitian di “ Dinas Pemberdayaan Perempuan 

,Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

(DP3AP2KB)”, yang merupakan dinas yang khusus menangani kasus tindak 

kekerasan. 

Dari rekapan kasus di atas menunjukkan presentase kekerasan yang terjadi 

kota malang pada tahun 2017 maka perlu dikaji tentang “ Tindakan Kekerasan 

Pada Anak ” dan juga rekapan kasus yang diterima oleh DP3AP2KB. Maka, 

sangat cocok untuk dijadikan setting penelitian yang sesuai dengan judul yang 

saya diambil. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1.Bagaimana bentuk kekerasan anak di Kota Malang ?  

2.Apa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak di Kota 

Malang? 

3.Bagaimana bentuk upaya perlindungan pemerintah terhadap tindakan 

kekerasan anak di Kota Malang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1.Untuk mengetahui bentuk kekerasan anak di Kota Malang  

2.Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak 

di Kota Malang  

3.Untuk mengetahui bentuk perlindungan pemerintah terhadap tindakan 

kekerasan pada anak di Kota Malang  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat/kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.Secara Akademis 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian bagi mahasisiwa Universitas Muhammadiyah Malang, 

khusunya Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial  tentang penyebab 
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kekerasan terhadap anak dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian 

lain yang mengambil konsentrasi dibidang Kekerasan terhadap anak. 

b.Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan faktor tindakan kkerasan 

pada anak  

2.Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

mengenai pola asuh orang tua yang benar terhadap anak , sebagai bahan 

acuan dan sebagai wacana untuk mendidik dan mengarahkan anaknya agar 

lebih baik kearah masa depan yang cerah  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun untuk penulisan skripsi ini, peneliti memiliki batasan ruang 

lingkup penelitian yaitu : 

1.Gambaran umum Dp3ap2kb Kota Malang  

2.Gambaran umum Kekerasan Di Kota Malang 

3.Presentase Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Terjadi Di Kota Malang  

4.Peran Pemerintahan Kota Malang  

Ruang lingkup ini disertakan dengan maksud agar tetap pada konteks 

tujuan penelitian dan supaya lebih teliti, dalam artian tidak menjalar terlalu jauh 

pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi penelitian tersebut. 

  


