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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada 

siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak- 

anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 

generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak 

terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi 

sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju 

masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.
1
 

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat 

yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak 

patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa Kejahatan adalah suatu 

tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan 

yang dapat   menimbulkan  kegoncangan  dalam masyarakat.
2
 

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau 

tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak 
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kesopanan di mula umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, 

dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang 

mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. 

Sementara itu, yang dimaksud di muka umum adalah, misal: di gedung-

gedung sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang dapat di 

datangi setiap orang dan sebagainya. 

Seperti kejahatan kesusilaan yakni pelecehan seksual terhadap anak 

perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual 

terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang 

berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak 

sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2010 hingga 2014 

semester pertama total kenaikan kekerasan pada anak mencapai 40 persen. 

Sementara secara khusus kekerasan seksual pada anak mencapai 26 persen. 

Untuk itu, pemerintah memperkuat peran  Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia untuk menanggulangi masalah ini.
3
 

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan kesusilaan berupa 

pelecehan seksual yakni diperlukan usaha yang rasional oleh pihak orang tua 

yaitu dengan cara memberikan berbagai cara arahan berupaya untuk 

meningkatkan kepercayaan dirinya tersebut. kewajiban orang tua terhadap 
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anaknya bukan hanya mencarikan nafkah dan memberinya pakaian, atau 

kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua 

harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik 

akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Setiap  

anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh 

karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, 

kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan anak tersebut. 

Anak harus mendapat perlindungan terhadap kepentingan fisik dan mental. 

Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak 

terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.
4
 

Desa Kampug Baru Koto Adalah sebuah Desa pemecahan dari Desa 

Koto Inuman Kecamatan Inuman yang ada di kabupaten Kuatan Singingi. Di 

Desa tersebut terdapat beberapa remaja yang mengalami Kasus pelecehan 

seksual diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa Anak di 

Desa Kampung Baru Koto yang bernama Jelita Efendi, Reti Indriani dan 

Aihya Saputri diduga dilakukan oleh Guru ngaji , Anak yang  berusia  

sekitaran 10  tahun  menjadi  korban  pelecehan seksual  di  sekolahnya.  Oleh 

satu pelaku  yaitu  berinisial  J (57). Di duga beliau mempunyai penyakit 

psikis. Tersangka  tersebut  telah  mengakui  perbuatannya. J ditetapkan 

sebagai tersangka setelah terbukti ada bakteri di anus korban yang identik 
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dengan pelaku berdasarkan uji laboratorium. Tersangka mengakui 

melakukannya (pelecehan) di toilet sekolah. 

Oleh karena itu peran atau upaya yang diberikan oleh orang tua 

terhadap anaknya dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dengan tujuan 

agar anak mampu mengembalikan kepercayaan dirinya yang hilang. Terhindar 

dari gangguan dan penyakit kejiwaan mampu menyesuaikan diri, sanggup 

mengatasi masalah-masalah, serta dapat mengembangkan potensi yang ada 

dalam dirinya seoptimal mungkin. Sebagaimana firman Allah SWT surah At-

Tahrim ayat 6: 

                                    

                         

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.”
5
 

  Didalam kitab Al-Hibbah dijelaskan bahwa Kamu sekalian adalah 

pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah 

pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki 

(suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang 
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kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya 

dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam 

menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan 

masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang 

kepemimpinannya.
6
 

Dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar untuk mengatasi problema 

diatas, maka perlu dilakukan upaya orang tua terhadap anak. Hal ini sangat 

penting dalam usaha meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi korban 

pelecehan seksual. Mengingat masalah pelecehan seksual ini akan berdampak 

negatif terhadap anak itu sendiri. Dalam uraian yang diatas peneliti terfokus 

dalam meneliti kinerja orang tua. Untuk itu penulis mengambil judul “Upaya 

Orang Tua Dalam Meningkatkan Rasa Kepercayaan Diri Anak Korban 

Pelecehan Seksual Di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman 

Kabupaten Kuantan Singingi”. 

B. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemakaian istilah 

mengenai judul dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini yang nantinya akan dijadikan pegangan 

dan pedoman dalam penelitian. 
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1. Upaya  

 Dalam kamus besar bahasa indonesia upaya di artikan sebagai usaha, 

akal dan ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar, dan sebagainya).
7
 Dalam arti lain upaya adalah usaha 

(syarat) untuk menyampaikan suatu maksud.
8
 Upaya yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan orangtua 

dalam rangka meningkatkan rasa kepercayaan diri anak korban pelecehan 

seksual. 

2. Orang tua 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer orangtua di artikan 

sebagai Ayah dan Ibu kandung.
9
 Orang tua ialah anggota keluarga yang terdiri 

dari ayah dan ibu. Bisa dikatakan ayah atau ibu apabila mereka sudah terikat 

dengan sah dalam pernikahan dan memiliki buah cinta berupa anak yang 

memiliki tanggung jawab mendidik, mengasuh, dan membimbing anak 

tersebut. 

 

 

                                                             
7
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai 

Pustaka.1990).hlm.995. 
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 W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia cetakan V, (Jakarta: PN.Balai 

Pustaka.1976).hlm.1132 
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3. Korban Pelecehan Seksual 

 Pelecehan seksual  adalah tindakan baik secara terang-terangan atau 

sembunyi-sembunyi yang dipaksakan atas seorang anak dibawah umur 18 

tahun. Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah 

tersebut muncul di Amerika Serikat sepajang tahun 70-an mengikuti 

pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980 istilah pelecehan seksual telah 

umum dipakai di inggris. Karena perempuan sudah banyak memasuki dunia 

kerja,tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya 

kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan 

pelecehan seksual agar perempuan tetap dalam genggamannya.
10

 

 Dari istilah diatas, korban pelecehan di proposal ini adalah seorang 

anak yang menderita secara kejiwaan dikarenakan akibat dari suatu tindakan 

pelanggaran seksual seperti memperlihatkan alat kelamin, membelai, 

mendekap, mencium, memanipulasi dan melakukan seagama. 
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4. Meningkatkan Kepercayaan Diri 

 Meningkatkan berasal dari kata tingkat yang berarti susunan yang 

berlapis. Sedangkan meningkatkan yakni menaikan, menambah, 

mempertinggi, dan mengangkat diri.
11

 

 Kepercayaan diri terdapat dua kata yakni “Kepercayaan” dan “diri”. 

Kepercayaan adalah suatu anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang 

diyakini itu benar adanya. Sedangkan kata dii berarti orang atau seseorang 

yang menyatakan tujuanna kepada badan sendiri. 

 Kepercayaan diri yang akan dibahas di sini adalah keyakinan akan 

kemampuan yang akan di miliki untuk menghadapi lingkungan masyarakat 

sosial sehingga korban pelecehan seksual dapat kembali bermasyarakat seperti 

biasa. 

5. Desa Kampung Baru Kecamatan Inuman 

 Desa Kampug Baru Koto Adalah sebuah Desa pemecahan dari Desa 

Koto Inuman Kecamatan Inuman yang ada di kabupaten Kuatan Singingi. Di 

Desa tersebut terdapat beberapa remaja yang mengalami Kasus pelecehan 

seksual diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa Anak anak 

dibawah umur. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini 

dirumuskan Bagaimana upaya orang tua dalam meningkatkan rasa 

kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual di Desa Kampung Baru Koto 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi? 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya orang tua dalam meningkatkan rasa 

kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual di Desa Kampung 

Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam 

menyelesaikan program sarjana S1 pada jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska 

Riau. 

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan dapat 

digunakan sebagai pedoman, bahan pertimbangan, dan arahan 

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. 
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c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui bagaimana 

upaya orang tua dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri anak 

korban pelecehan seksual di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian 

ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan 

setiap bab terdiri dari babarapa sub yaitu sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan kajian teori mengenai upaya orang tua 

dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri anak korban pelecehan 

seksual, kajian terdahulu, dan Kerangka Pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
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 Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum di Desa Kampung Baru 

Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. 

 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan upaya 

orang tua dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri terhadap anak 

sebagai korban pelecehan seksual di Desa Kampung Baru Koto 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi? 

 BAB VI : PENUTUP 

   Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


