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Dalam sebuah struktur masyarakat atau keluarga dimanapun, anak sesungguhnya adalah 

salah satu anggota komunitas yang memiliki posisi paling lemah dan rentan, sehingga 
sudah sewajarnya bila mereka membutuhkan kasih sayang, belas kasihan dan perlindungan 
yang cukup, terutama dari orangtua dan masyarakat pada umumnya. Tetapi ironisnya, 
justru karena kelemahan dan kerentanan mereka itu, anak seringkali menjadi korban dari 
hierarkhi masyarakat yang tidak adil, diperlakukan sebagai pihak yang selalu dikalahkan, 
anak sepertinya tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan tidak jarang pula mereka 
menjadi sasaran dari pelampiasan kekesalan, kemarahan dan kesewenang-wenangan 

terutama dari orangtua mereka sendiri.  
Maka dari itu, rumusan masalah yang nantinya akan menjadi pokok permasalahan dalam 
penelitian yang penulis angkat adalah: (1) Bagaimana bentuk tindak kekerasan yang sering 
dialami anak dalam keluarga (2) Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak 
kekerasan terhadap anak dalam keluarga (3) Bagaimana dampak adanya tindak kekerasan 
yang terjadi pada anak dalam keluarga. 
Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. 
Penggalian informasi difokuskan pada 3 orang anak yang pernah mengalami kekerasan dari 
orangtuanya, dan untuk pengembangan informasi lebih lanjut, digunakan informan yang 
berasal dari anak-anak teman sepermainan, orangtua, tetangga terdekat, dan perangkat 
kelurahan setempat. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui penelaahan buku-
buku referensi, majalah, artikel, internet, dan lain-lain. 
Metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
study kasus. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi dan interview. 
Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan meggunakan analisa deskriptif kualitatif. 
Dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 
berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Agar penulis dapat 
memberikan gambaran dan kesimpulan mengenai kekerasan terhadap anak dalam 
keluarga. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa alasan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan 

anak dalam keluarga karena adanya faktor dari kondisi anak itu sendiri, faktor dari 
orangtua, faktor karakteristik rumahtangga, dan faktor pendorong lainnya. Bentuk-bentuk 
kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dialami oleh informan dalam penelitian ini 
adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional dan kekerasan ekonomi. 
Dampak dari adanya kekerasan terhadap anak dalam keluarga ini pun sangat beragam, 
diantaranya berpengaruh pada masalah fisik, masalah rational, masalah emotional, masalah 
kognisi, dan masalah perilaku anak tersebut  
Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan dan diharapkan dapat memberi 
manfaat, khuusnya bagi: (1) Anak korban kekerasan sebaiknya berani berontak atas apa 
yang dialaminya, selama hal tersebut hanya akan membuat dirinya merasa tertekan dan 
menderita. Apabila sudah kelewat batas, sebaiknya melapor ke aparat desa atau LSM 
terkait.(2) Orangtua, sebaiknya lebih mawas diri dan memperlakukan anak-anaknya 
sebagaimana layaknya. Anak adalah titipan Allah SWT yang benar-benar harus dijaga. 
Orangtua hendaknya bersikap lebih demokratis terhadap anak-anaknya. (3) Masyarakat, 

hendaknya berperan aktif dalam mencegah berlanjutnya tindak kekerasan terhadap anak 



dalam keluarga. Seluruh masyarakat hendaknya membentuk kelompok peduli masalah 
anak-anak, yang kegiatannya antara lain adalah mensosialisasikan hak anak dan 
perlindungan anak, serta mengupayakan langkah-langkah konkrit apabila ada kejadian yang 
menyangkut masalah anak-anak. 

 


