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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan terhadap anak saat ini sering kali terjadi. Banyak faktor 

yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak. Kondisi keluarga, 

masyarakat, sekolah maupun struktur yang terabaikan sehingga anak menjadi 

pelampiasan emosi dari orang dewasa atau pun teman sebayanya.  Dengan 

kondisi fisik yang lemah, kesadaran sosial yang kurang acap kali menjadikan 

celah yang banyak dimanfaat untuk melakukan tindak kekerasan. 

 Kekerasan seksual termasuk ke dalam tindak kekerasan terhadap anak, 

khususnya pada perempuan. Bentuk dari kekerasan seksual sendiri bermacam-

macam, mulai dari sekedar menyiuli, pandangan yang seolah-olah menyelidiki 

tiap lekukan tubuh, meraba-raba bagian sensitif, memperlihatkan gambar 

porno dan sebagainya, sampai pada bentuk tindak kekerasan seksual dengan 

pemaksaan berupa pemerkosaan. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan 

pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Suyanto pelecehan seksual adalah sebuah bentuk pemberian 

perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap 

perempuan.
1
 Bentuk pelecehan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang 

terdekat yang telah dikenal oleh anak seperti, keluarga, tetangga, guru, 

maupun teman dekatnya sendiri.  

                                                             
1
 Bagong Suyanto, masalah social anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29 
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Ketika anak-anak mendapat kekerasan akan timbul bermacam 

konsekuensi emosional dan psikologis bagi mereka pada saat perlakuan kasar 

tersebut terjadi dan juga dikemudian hari ketika mereka menginjak masa 

remaja.
 

Korban kekerasan seksual juga bisa menderita gangguan lain yang 

bisa berlanjut hingga ke masa remaja, yang mencakup perilaku yang 

berkonotasi seksual, mimpi buruk, penarikan diri dari masyarakat, isolasi diri, 

gangguan tidur, kemarahan, perilaku agresif, masalah somatis, kesulitan dalam 

mengikuti pelajaran di sekolah. Dampak pelecehan seksual seperti ini selain 

menimbulkan trauma yang mendalam juga sering kali menimbulkan luka 

secara fisik. 

Pada saat anak mengalami gangguan psikologis seperti ini komunikasi 

antara orang tua dengan anak, maupun pergaulan antara orang tua dengan 

anak, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anaknya, rasa dan penerimaan 

tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, sangat dibutuhkan. Oleh karena 

itu dukungan orang tua sangat berperan penting saat anak mengalami masalah. 

Dukungan orang tua merupakan komponen penting dalam kehidupan 

anak. Hal ini menuntut adanya kontak secara langsung yang dapat diwujudkan 

dalam bentuk dukungan orang tua pada anaknya. Menurut Johnson dukungan 

sosial didefinisikan sebagai keberadaan orang lain yang dapat disajikan untuk 

memberikan bantuan, semangat, penerimaan, dan perhatian, sehingga bisa 

meningkatkan kesejahteraan individu.
2
 

                                                             
2 Solaeman, Pendidikan dalam Keluarga,( Bandung: Mizan, 1998), hlm. 37 
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Seseorang yang mendapatkan rasa nyaman akan lebih efektif dalam 

menghadapi tekanan-tekanan atau masalah tertentu. Tidak semua orang tua 

memiliki perhatian yang sama terhadap kehidupan anaknya, ada yang 

perhatiannya baik, misalnya memberikan pemulihan mental yang dibutuhkan 

anak, dan memberikan perhatian berupa bimbingan secara intensif, ada juga 

yang bersikap acuh. Berkenaan dari perhatian orang tua tersebut, tidaklah 

cukup jika orang tua sekedar menyediakan dan melengkapi fasilitas fisik saja, 

sebab lengkapnya fasilitas fisik belum tentu menjamin seorang anak terpenuhi 

kebutuhan psikologisnya. Orang tua hanya dapat memberikan fasilitas fisik 

saja tanpa diikuti perhatian yang lain yang ditunjukan kepada anak setiap hari 

khususnya dalam bentuk kesediaan menemani anak pada saat pemulihan 

mental. 

Dari data di Pusat Pelayanan Tetpadu Pemberdayaan Perempuan Dan 

Anak  Kota Pekanbaru telah mencatat kasus kekerasan seksual pada tahun 

2015 sebanya 38 kasus kekerasan seksual dan dari 38 kasus kekerasan seksual 

31 kasus kekerasan seksual merupakan kekerasan seksual terhadap anak. 

Pekerjaan orang tua korban antara lain sebagai, wiraswasta, Pegaai Negeri 

Sipil, buruh.  

Pekerjaan dan tututan ekonomi yang tinggi di era yang serba modren 

ini menuntut orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya. Sehingga waktu yang diluangkan untuk keluarga sangat terbatas 

untuk memperhatikan dan memantau perkembangan anak. Akibatnya anak 
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yang mengalami trauma dari dampak kekerasan seksual yang dialaminya akan 

sangata lambat dalam pemulihannya.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “DUKUNGAN ORANG TUA DALAM PEMULIHAN MENTAL 

ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN 

TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA 

PEKANBARU” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari kesalah pahaman dan penyimpangan dalam 

penelitian ini penulis perlu memberikan penegasan dan penjelasan terhadap 

beberapa istilah yang digunakan pada judul penelitian ini. 

1. Dukungan Orang tua  

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari Ayah dan Ibu, 

dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah dapat 

membentuk sebuah keluarga. Selain itu orang tua adalah orang yang telah 

melahirkan dan merawat kita. Orang tua selalu berkaitan dengan keluarga, 

keluarga yaitu sebuah komponen masyarakat kecil yang terdiri dari keluarga 

inti yaitu, Ayah, Ibu dan Anak.
3
 Dukungan keluarga merupakan bentuk 

pemberian dukungan terhadap anggota keluarga lain yang mengalami 

permasalahan, yaitu memberikan dukungan pemeliharaan, emosional untuk 

                                                             
3
 Husein Ansarian, membangun keluarga yang dicintai Allah, (Jakarta:pustaka Zahra, 

2002), hlm. 39 
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mencapai kesejahteraan anggota keluarga dan memenuhi kebutuhan 

psikososial. 

2. Pemulihan mental 

Pemulihan secara bahasa adalah pengembalian suatu gangguan secara 

fisik atau pun psikis.
4
 Dan mental berasal dari bahasa latin yaitu (mens, 

mentis) yang artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat.
5
 Jadi pemulihan 

mental adalah penegmbalian suatu ganguan mental seseorang yang mengalami 

gangguan mental. 

3. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah sebagai tindakan yang muncul dalam bentuk 

pemaksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan 

penyiksaan atau bertindak sadis, termasuk mereka yang masih anak-anak.
6
 

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana 

orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk 

rangsangan seksual. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitin adalah “Bagaimana Dukungan Orang Tua Dalam Pemulihan 

                                                             
4
 Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka,1998), hlm. 667 
5
 Kartini kartono, Hygiene Mental, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 3 

6
 Bagong Suyanto, masalah social anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 29-30 
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Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru?”. 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

bentuk dukungan oranga tua dalam proses pemulihan mental anak korban 

kekerasa seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah pengtahuan penulis bagaimana dukungan orang tua 

dalam pemulihan mental anak korban kekerasan seksual di Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota 

Pekanbaru. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi 

konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan 

ank kota Pekanbaru serta menambah pengetahuan bagi yang membaca 

penelitian ini. 

c. Untuk memenuhi tugas akhir bagi penulis Jurusa Bimbingan 

Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN 

SUSKA. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini dan 

kejelasan hasil penelitian ini maka penulisan proposal ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :PENDAHULUAN 

BAB I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika 

penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA  

BAB II terdiri dari, Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka Pikir. 

BAB III :METODELOGI PENELITIAN 

BAB III terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, 

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan, 

Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisa 

Data. 

BAB IV  :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

BAB IV terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu 

menggambarkan bagaimana lokasi penelitian yang berkaitan 

dengan sejarah di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
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Perempuan Dan Anak  Kota Pekanbaru, visi, misi, struktur 

pengurus organisasi. 

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI :PENUTUP 

BAB VI terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 


