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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini membahas tentang tindakan kekerasan pada anak di Kota 

Malang. Adapun penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang 

tindakan kekerasan anak. 

Dewi Fauziah, Mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri 

Sunan Kaliaga Yogyakarta tahun 2010  hasil penelitian yang berjudul 

perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga adalah penanganan yang 

dilakukan LPA lebih ditekankan pada pendampingan pada klien itu sendiri, 

diantaranya pendampingan yudirs, pendampingan medis dan pendampingan 

psikologis. 

Ayu Nadia Maryadani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung 

tahun 2016 yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 

korban kekerasan Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan perlindungan 

hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua 

berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-

Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam 

Undang-Undang administrative lainnya.  Faktor penghambat perlindungan hukum 

terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak 

hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk 

orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 
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tentang Kesehatan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya ada 

pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang 

menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan jiwa 

sosial yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya.  

Ratna Dewi Anggraeni, Mahasiswi Universitas Negeri Jember tahun 2013 

yang berjudul dampak kekerasan anak dalam rumah tangga hasil penelitian Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, penulis mengetahui bentuk- bentuk 

kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga, kekerasan fisik., 

kekerasan psikis maupun kekerasan anak secara sosial. Kedua, dampak kekerasan 

yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu bertemu orang lain, 

mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan renggannya hubungan antara 

pelaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan.  

 

B. Pengertian Anak  

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 

yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda 

dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh 

untuk keadaan sekitarnya sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang 

paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan 

dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan 

bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap 
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hak-haknya". Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh Di 

Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan 

perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara 

beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna 

di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang undang maupun 

para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang undangan dapat dilihat 

sebagai berikut a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak W.J.S. Poerwadarminta, Kamus mum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : 

Amirko, 1984). 

 

C. Konsep Anak  

Anak sebagai penerus bangsa, yang harus mendaptkan hak-hak 

kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya , mereka bukanlah objek timdakan 

yang sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau 

pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan 

penganiayaan , seharusnya dirawat , diasuh, dididik dengan sebaik-baiknyaa , agar 

mereka tumbuh dan berkembang dengan sehat. Nampaknya kita perlu menyadari 

bahwa permasalahan anak adalah sangat menuntut banyak pihak mereka bukan 

semata-mata tanggung jawab orang tua , melainkan tanggung jawab negara dan 

pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orang tua, negara 

dan pemerintah,serta masyarakat,terutama melalui LSM (lembaga Swadaya 

Masyarakat ), dalam upaya mensejahterahkan anak perlu diupayakan . Anak 

Indonesia adalah anak-anak kita sendiri.  Hak-hak anak melalui Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 , Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi 
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Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA 

yang diadopsi dan majelis umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang 

ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan ,agama, maupun bahasa, mempunyai hak 

hak yang mencakup 4 bidang :  

1. Hak atas kelangsungan hidup , menyangkut hak atas tingkat hidup 

yang layak dan pelayanan kesehatan  

2. Hak untuk berkembang , mencakup hak atas pendidikan informasi 

,waktu luang , kegiatn seni budaya , kebebasan berfikir. 

3. Hak perlindungan,mencakup perlinfungan atas segala bentuk 

eksploitasi 

4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatkan pendapat , 

berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dala pengambilan 

keputusan yang menyangkut dirinya .  

 

D. Faktor -faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak 

 Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya bahwa kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan 

oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal 

yang berasal dari kondisi keluarga ( Suharto 1997:366-367)  seperti: 

1. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan 

mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak 

diinginkan (unwanted child), anak yang lahir diluar nikah. 
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2. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang 

tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena 

gangguan emosional dan depresi. 

3. Sejarah penelantaran anak 

4. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, 

tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap 

tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu 

rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat 

hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. 

  

E. Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga 

 Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak 

dapat dilakukan melalui prosedur atau proses sebagai berikut: 

1. Identifikasi, penelaahan awal terhadap masalah mengenai adanya 

tindakan kekerasan terhadap anak. Laporan dari masyarakat atau dari 

profesi lain, seperti polisi, dokter, ahli hukum dapat dijadikan masukan 

pada tahap ini. 

2. Investigasi, penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan. Pekerja 

sosial dapat melakukan kunjungan rumah (home visit), wawancara 

dengan anak atau orang yang diduga sebagai pelaku mengenai tuduhan 

yang dilaporkan, pengamatan terhadap perilaku anak dan penelaah 

terhadap kehidupan keluarga. 

3. Intervensi, Pemberian pertolongan terhadap anak dan atau keluarganya 

yang dapat berupa bantuan konkrit (uang, barang, perumahan), 
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bantuan penunjang (penitipan anak, pelatihan manajemen stress, 

perawatan medis), atau penyembuhan (konseling, terapi kelompok, 

rehabilitasi sosial). 

4. Terminasi atau pengakhiran kasus. 

 

F. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak 

 Terry E. Lawson, psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap 

anak menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal, abuse, physical abuse, 

dan sexual abuse.Sementara menurut (Suharto,1997:365-366) mengelompokkan 

child abuse menjadi: 

1. Physical abuse (kekerasan secara fisik), berupa penyiksaan, pemukulan 

dan penganiayaan terhadap anak. 

2. Psychological abuse (kekerasan secara psikologis) meliputi 

penghardikan, penyampaikan kata-kata kotor, memperlihatkan buku 

gambar dan film pornografi pada anak. 

3. Sexual abuse (kekerasan seksual) dapat berupa perlakuan pra- kontak 

seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (gambar, 

sentuhan, dan sebagainya), maupun perlakuan kontak seksual secara 

langsung. 

4. Social abuse (kekerasan sosial) dapat mencakup penelantaran dan 

eksploitasi anak. 
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G. Perlindungan Anak  

Gosita  buku yang mengungkapkan bahwa perlindungan anak adalah suatu 

usaha untuk melindungi anak dari tindak kekerasan agar anak dapat melaksanakan 

hak dan kewajibannya. Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut 

langsung pengaturan dalam peraturan perundang undangan. Kebijaksanaan, usaha 

dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak didasarkan 

dalam pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, 

disamping karena adanya golongan anak yang mengalami hambatan dalam 

perkembangan dan pertumbuhan ,rohani,dan jasmani. 

Pasal 13 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , 

menentukan bahwa : (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua , wali atau pihak 

lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan , nerhak mendaptkan 

perlindungan perlakuan :  

1. Diskriminasi. 

2. Eksploitasi,baik ekonomi maupun seskseual  

3.Penelantaran  

4.Kekejaman , kekerasan dan penganiayaan  

5.Ketidakadilan  

6.Perlakuan yang salah lainnya  

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

peralakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan pemberatan 

hukum.  
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H. Konsep Keluarga dan Kekerasan Anak 

 Kekerasan merupakan yang tidak sah atau perlakukan yang salah. 

Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau 

matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan 

yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan 

dengan hukum . oleh karena itu , kekerasan dapat diikatkan sebuah kejahatan. 

Secara konseptual . kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah 

peristiwa perlakuan fifik , mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh 

orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang 

mana sesuatu di indikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan 

dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2003:15). 

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yaitu keluarga. 

Dimanapun didunia ini pasti memiliki sebuah institusi sosial yang disebut 

keluarga. Menurut Coleman dan Cressey (1990) sebagaimana yang dikutip 

Zastrow (1999:177) mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga adalah 

“sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi 

yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga”. Keluarga menjadi benteng 

pertahanan yang pertama sekaligus yang terakhir dalam membentuk moral 

generasi bangsa. Sejatinya keluarga adalah pondasi primer bagi perkembangan, 

kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) dalam 

membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam keluarga 

tersebut. `Menurut Aisyah Dahlan
 
 disebutkan hal-hal yang dibutuhkan anak dari 

orang tuanya adalah sebagai berikut: 
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1. Perasaan kasih sayang 

Setiap anak harus merasa bahwa ia disayangi, dikasihi dan dicintai 

oleh orang tuanya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat 

pertumbuhan jiwa anak. Tidak disayangi membuat mereka merasa 

terpencil, terasing, terisolasi yang kadang-kadang membuat dia nakal, 

keras kepala, cerewet dan bandel. Tetapi kasih sayang itu hendaknya 

sekedarnya saja agar tidak membuat terlalu manja dan tidak disiplin. 

2. Merasa aman 

Anak-anak harus merasa aman dirumah tangganya, jangan terlalu 

mencampuri urusannya yang membuat dia merasa terganggu dan tidak 

senang dirumah. Berilah ia kesempatan berbuat, namun orang tua tetap 

mengawasi. Merasa ada harga diri walaupun anak-anak masih kecil, 

jika bertanya sesuatu maka jawablah dengan baik.  

 


