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ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak yang meningkat akhir – akhir ini menjadi

pekerjaan rumah bagi berbagai pihak. Pendidikan seksual menjadi bekal penting

bagi anak untuk dapat lebih mawas diri dari gangguan perilaku seksual yang

menyimpang. Usaha untuk memberikan pendidkan seskual pada anak telah

dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya melalui Pelatihan Dokter Cilik Seksi

yang telah dilaksanakan pada anak kelas V SDN Babakan Ciparay Timur

Bandung, melalui informasi dan pengetahuan dari pelatihan ini diharapkan anak

dapat lebih mawas diri dengan menampilkan perilaku menjaga ranah pribadi

dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran

intensi perilaku menjaga ranah pribadi pada anak kelas V SDN Babakan Ciparay

Timur Bandung.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian non-eksperimental

dengan metode penelitian deskriptif. Subjek yang terlibat penelitian (N=107)

adalah siswa kelas V SDN Babakan Ciparay Timur Bandung yang ditentukan

berdasarkan random sampling. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak

94,4% anak memiliki intensi yang kuat dalam menapilkan perilaku menjaga ranah

pribadi. Hasil analisis data dengan metode regresi linear berganda menunjukkan

bahwa 42,6% variasi dari intensi dibentuk oleh ketiga determinan pembentuk

intensi. Sementara determinan yang memiliki kontribusi paling tinggi dalam

pembentukan intensi perilaku menjaga ranah pribadi adalah subjective norm

dengan koefisien regresi (β) sebesar 0.406. Sementara significant person yang

paling berpengaruh dalam pembentukan intensi adalah orang tua.

Kata Kunci : intensi, perilaku menjaga ranah pribadi, anak, pendidikan

seksual

1 Dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran sebagai Dosen Pembimbing



PENDAHULUAN

Tidak jarang layar kaca televisi menyuguhi pemberitaan mengenai

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan

beraneka ragam dimulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam

berpacaran, kekerasan pada anak, kekerasan seksual baik berupa pelecehan

maupun perkosaan. Kekerasan yang terjadi di Indonesia seringkali dialami oleh

anak dan perempuan. Setiap tahunnya kekerasan seksual pada perempuan dan

anak terus mengalami peningkatan. Bahkan tahun 2013 seperti yang diungkapkan

oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) disebut sebagai Tahun Darurat

Kekerasan Seksual Anak dan memberikan imbauan kepada pemerintah untuk

melakukan langkah-langkah khusus dalam rangka penanganan kekerasan seksual

dan pornografi (VOAIndonesia, 2013).

Badriyah Fayumi, Ketua KPAI, mengatakan bahwa kekerasan seksual

pada anak saat ini berada pada titik yang sangat mengerikan baik dilihat dari segi

kualtias maupun kuantitasnya. Fayumi menyatakan bahwa pada tiga tahun ini,

rata-rata ada sebanyak 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya

(VOAIndonesia, 2013). Angka tersebut merupakan angka yang besar, dengan kata

lain lebih dari satu orang anak setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.

Hal ini sudah menjadi sesuatu yang diluar batas perbuatan amoral yang tidak

dapat dinalar akal sehat.

Jika ditinjau dari klasifikasi usia korban kekerasan seksual dari 3.023

kasus kekerasan seksual tersebut, sebanyak 1.291 kasus (45 persen) terjadi pada

anak usia 13 tahun hingga 17 tahun, korban berusia 6 tahun hingga 12 tahun

sebanyak 757 kasus (26 persen), dan usia 0 tahun hingga 5 tahun sebanyak 849

kasus (29 persen) (Kompas.com, 2013). Data yang tersaji pada lembaga –

lembaga sosial tersebut merupakan data dari korban yang melaporkan kejadian

yang mereka alami atau merupakan data dari penelitian kasus kekerasan seksual.

Sementara masih banyak para korban yang tidak melapor dan menyimpan

pengalamannya hanya untuk rahasianya sendiri karena merasa malu. Hingga dapat



dikatakan bahwa fenomena kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es,

dimana kasus yang terhitung adalah kasus yang terlihat saja saat korban

melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Fenomena kekerasan seksual pada anak menjadi pekerjaan rumah bagi kita

bersama untuk dapat lebih memperhatikan keamanan dan kesejahteraan anak

dimasa yang akan datang. Anak – anak berada dalam tahapan perkembangan yang

seyogyanya masih memerlukan perhatian dan bimbingan dari lingkungan sekitar,

terutama lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Anak adalah aset bangsa,

generasi penerus yang haruslah dijaga sehingga sudah sewajarnya jika lingkungan

terdekat, orang tua dan guru memberikan bimbingan dan pengajaran mengenai

pengetahuan seksual sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi dunia yang

penuh dengan ancaman.

Pengetahuan seksual memang masih dianggap tabu sehingga jarang sekali

dibicarakan dalam percakapan sehari – hari, bahkan dalam dunia pendidikan,

pengajaran mengenai pengetahuan seksual masih dirasa terlalu dini untuk dibahas,

terkadang guru pun masih merasa ragu dan malu – malu dalam memberikan

penjelasan mengenai pengetahuan seksual pada anak didiknya. Hal ini

diungkapkan oleh guru SDN Babakan Ciparay Timur mengenai kondisi kelas

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dari hasil perbincangan guru dan

peneliti didapati bahwa pembelajaran mengenai organ reproduksi didalam kelas

memang belum maksimal, terkadang guru pun masih merasa kurang nyaman

untuk menyebutkan nama alat kelamin baik perempuan dan laki – laki. Pengajaran

mengenai pengetahuan seksual memang seringkali dinilai salah kaprah, dianggap

sebagai hal yang negatif dan dirasa beresiko tinggi untuk diajarkan pada anak.

Jika dilihat dari klasifikasi usia korban kekerasan banyak terjadi pada anak usia

remaja dan pada anak usia tansisi remaja. Usia anak memasuki tahapan remaja

merupakan masa transisi yang penuh dengan tantangan dan gejolak rasa ingin tahu

yang besar. Sudah sewajarnya para orang tua, para guru dan lingkungan sekitar

mempersiapkan anak agar lebih mawas diri untuk dapat menghargai tubuhnya

sebagai sesuatu patut untuk dijaga.



Di Indonesia pengetahuan seksual bagi anak sudah mulai dikenalkan melalui

proses belajar mengajar di sekolah melalui kurikulum yang telah disusun oleh

pemerintah. Pemerintah memasukkan materi mengenai kesehatan reproduksi

melalui pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 6 SD melalui kurikulum

sekolah KTSP standar isi tahun 2006 yang telah diberlakukan secara nasional.

Adapun materi yang diberikan tersebut merupakan materi mengenai proses

tumbuh kembang manusia dan tentang perubahan fisik yang terjadi pada masa

pubertas baik untuk laki – laki dan perempuan. Melalui materi ini anak di berikan

pembekalan untuk dapat menjaga diri dan menjaga kesehatan diri serta organ

reproduksi mereka.

Sementara pada tahun 2012 lalu salah satu tim Program Kreativitas

Mahasiswa (PKM) dari Universitas Padjadjaran telah menyadari bahwa penting

bagi lingkungan dan orang – orang terdekat (baik keluarga dan guru) memberikan

pengajaran dan pemahaman pada anak mengenai pengetahuan kesehatan seksual

dengan menanamkan sikap positif dan sikap terbuka mengenai kesehatan

reproduksi dengan menjaga dan menghargai tubuh. Tim PKM melakukan

pelatihan bagi siswa kelas V sekolah dasar untuk memberikan pengetahuan

mengenai masalah seksualitas melalui program dokter cilik. Program yang

dicanangkan adalah Pelatihan “Dokcil Seksi” – Dokter Cilik Seksual Islami

Sebagai Upaya Persiapan Anak Menuju Remaja Sehat Seksual.

Program ini memberikan pengetahuan pada anak mengenai kesehatan

reproduksi meliputi pentingnya menghargai tubuh sendiri dan orang lain,

menanamkan dan meningkatkan sikap positif pada anak mengenai kesehatan

seksual. Pelatihan ini diberikan menggunakan pendekatan pendidikan Islami.

Adapun strategi pembelajaran dalam program pelatihan tersebut adalah

pendidikan non formal melalui pendekatan peer educator dimana setelah

pelatihan selesai para dokcil dihimbau untuk berbagi pengetahuan yang mereka

dapatkan selama pelatihan disebarkan pada teman – teman sekelas mereka,

minimal pada peer group mereka. Sehingga diharapkan pengetahuan yang

diberikan pada 15 anak terpilih juga dimiliki oleh seluruh anak kelas V melalui



pembelajaran peer educator. Program tersebut telah dilakukan di SDN Babakan

Ciparay Timur Bandung yang terletak di Jalan Raya Kopo dan berada di daerah

pemukiman, kebanyakan dari muridnya berasal dari wilayah Kopo, Caringin, dan

sekitarnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada peserta pelatihan dokcil

yang berjumlah 15 orang sebagai data awal dengan adanya pelatihan ini anak

menjadi lebih terbuka dalam membicarakan perkembangan dan perubahan yang

terjadi pada tubuh mereka. Terlihat jelas bahwa pembicaraan mengenai organ

reproduksi dan masalah pubertas menjadi hal yang masih asing sebagai bahan

diskusi bagi mereka. Ada rasa malu dan tidak nyaman diawal pertemuan

pelatihan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan adanya kedekatan antara

fasilitator pelatihan dan anak membuat suasana pelatihan semakin hari semakin

mencair dan tidak lagi malu – malu untuk menceritakan perkembangan tubuh

yang terjadi pada mereka. Pada kelas perempuan mereka sudah mulai terbuka

terhadap kondisi fisiknya dan mulai menceritakan tentang adanya perubahan pada

bentuk tubuh mereka, bahkan bercerita tentang beberapa teman sekelas mereka

yang sudah mengalami menstruasi.

Sebagai data awal peneliti melakukan observasi pada saat FGD Pelatihan

Dokcil Seksi dimana materi yang diberikan adalah pengetahuan mengenai bagian

tubuh yang menjadi ranah pribadi dan pentingnya menjaga ranah pribadi dari

serangan orang asing serta hal – hal apa saja yang dapat mereka lakukan ketika

ada orang asing yang menyentuh ranah pribadi mereka. Mereka menyebutkan

bahwa ada bagian – bagian tubuh tertentu yang tidak boleh diperlihatkan dan

disentuh oleh orang lain. Dalam FGD kelompok perempuan yang terdiri dari

enam orang anak terlihat bahwa mereka semua telah mengetahui bagian tubuh

mana saja yang merupakan ranah pribadi, mereka menyebutkan bahwa ranah

pribadi meliputi alat kelamin, perut, paha, dan dada yang merupakan bagian tubuh

yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Sementara pada kelompok FGD

laki – laki yang terdiri dari empat orang anak mereka pun sudah mengetahui



bagian tubuh mana saja yang merupakan ranah pribadi, dengan menyebutkan alat

kelamin, paha, “udel”, dan bokong.

Peneliti pun bertanya pada kelompok FGD perempuan apa yang akan mereka

lakukan jika ada orang asing yang memaksa untuk melihat dan menyentuh ranah

pribadi mereka, satu orang diantara mereka mengatakan akan menonjok dan

marah pada orang yang melihat dan menyentuh ranah pribadinya tanpa izin. Satu

orang lainnya mengatakan bahwa ia akan “melotot” kearah orang asing tersebut

dan marah. Empat orang lainnya mengatakan akan marah, berteriak, dan meminta

pertolongan orang lain. Sementara pada kelompok FGD laki – laki menjawab satu

orang diantara empat anak mengatakan ia akan memukul jika ada orang asing

yang sembarangan menyentuh pahanya, ia akan marah dan melakukan

perlawanan. Hal ini disetujui oleh tiga anak lainnya meskipun dalam pelaksanaan

FGD disertai dengan tawa dan canda. Melalui hal ini, terlihat bahwa mereka

sudah memiliki arah dalam bertindak jika ada orang asing menyentuh bagian

tubuh yang merupakan ranah pribadi mereka tanpa izin.

Dengan melihat bahwa pelaksanaan program Dokcil Seksi di SDN

Babakan Ciparay Timur memberikan dampak yang positif ditandai dengan adanya

sikap yang lebih terbuka dalam menyampaikan perubahan tubuh yang terjadi

menuju remaja dan adanya pengetahuan yang bertambah mengenai perilaku

menjaga ranah pribadi diri. Diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan anak

mengenai pentingnya perilaku menjaga organ reproduksi sebagai ranah pribadi

dapat membekali anak untuk dapat lebih mawas diri.

Berlandaskan pemikiran tersebut peneliti melakukan kembali pelatihan

Dokcil Seksi pada 15 orang siswa terpilih kelas V SDN Babakan Ciparay Timur

Tahun Ajaran 2014 – 2015. Setelah ke-15 orang ini mengikuti pelatihan mereka

wajib menyebarkan informasi dari pelatihan tersebut kepada teman – teman

sekelasnya sebagai peer educator dengan menggunakan alat bantu ajar berupa

kartu kuartet dan flash card. Pelatihan tersebut dilakukan untuk melihat apakah

anak memiliki niatan untuk menampilkan perilaku menjaga ranah pribadi atau



tidak setalah mendapatkan pengatahuan dari pelatihan Dokcil Seksi. Perilaku yang

ditampilkan oleh manusia merupakan hasil dari pengalaman serta segala bentuk

interaksi berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pembentukan atau perubahan

perilaku dapat dipenggaruhi oleh berbagai macam faktor baik faktor dari dalam

diri individu ataupun dari luar diri inividu. Menurut teori yang dikemukakan oleh

Icek Ajzen (2005) dikatakan bahwa perilaku manusia pada konteks yang spesifik

dapat diprediksi dan dijelaskan dengan melihat intensi.

Intensi dapat digunakan untuk memprediksi seberapa kuat keinginan

individu untuk menampilkan suatu perilaku. Ajzen (2005) menyatakan bahwa

intensi dibentuk oleh tiga determinan yang saling berinteraksi untuk memberikan

pengaruh pada pembentukan intensi, attitude toward behaviour, subjective norm,

dan perceived behavioral control. Pembentukan ketiga determinan ini tidak

terlepas oleh faktor – faktor yang mendasarinya. Setidaknya terdapat tiga faktor

yang membentuk ketiga determinan ini menurut Ajzen yang dikenal sebagai

background factor (Ajzen, 2005). Adapun ketiga background factor tersebut

adalah faktor personal, faktor sosial, dan faktor informasional. Faktor personal

meliputi emosi, kepribadian, dan kecerdasan. Faktor sosial meliputi jenis kelamin,

usia, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Sementara faktor informasional

adalah pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan yang didapatkan melalui

pelatihan dokcil dapat dikategorikan kedalam faktor informasional berupa

pengetahuan. Dimana selama masa pelatihan anak diberikan informasi – informasi

mengenai bagian tubuh mana saja yang merupakan ranah pribadi dan hal apa saja

yang dapat dilakukan untuk menjaga ranah pribadi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik

untuk melihat gambaran mengenai intensi perilaku memelihara ranah pribadi pada

siswa kelas V SDN Babakan Ciparay Timur tahun ajaran 2014 – 2015 setelah

mendapatkan informasi dari Dokcil Seksi.



METODE PENELITIAN

Rancangan pada penelitian mengenai intensi perilaku menjaga ranah

pribadi pada siswa kelas V SDN Babakan Ciparay Timur Bandung ini

menggunakan rancangan penelitian non-eksperimental yang merupakan telaah

empirik sistematis dimana variabel dari penelitian ini merupakan variabel yang

telah ada sebelumnya dan tidak dapat diubah atau direkayasa oleh peneliti

(Kerlinger, 2004). Sedangkan teknik atau metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yakni teknik yang berfokus pada

pemberian gambaran atau deskripsi dari suatu fenomena, kejadian atau situasi

tertentu (Christensen, 2007). Melalui penelitian ini maka akan diketahui gambaran

intensi terhadap perilaku menjaga ranah pribadi pada siswa kelas V SDN Babakan

Ciparay Timur Bandung.

Partisipan

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Babakan Ciparay Timur Bandung

Tahun Ajaran 2014 – 2015. Setelah dilakukan survey didapati bahwa tidak semua

siswa kelas V SDN Babakan Ciparay mendapatkan informasi dari Dokcil Seksi.

Dengan demikian adapun karakteristik sampel yang terlibat dalam penelitian ini

adalah :

 Siswa yang mendapat informasi dari Dokcil Seksi

a. Secara langsung dengan mengikuti pelatihan Dokcil Seksi

b. Secara tidak langsung dengan mendapatkan informasi melalui

Dokcil Seksi sebagai peer educator

 Siswa yang tidak mendapat informasi dari Dokcil Seksi

Pengukuran

Pengukuran pada variable dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

alat ukur yang disusun berdasarkan Theory of Planned Behavior yang

disampaikan oleh Icek Ajzen. Alat ukut dalam penelitian ini berupa kuesioner



yang disusun sedemikian rupa untuk mengukur intensi perilaku menjaga ranah

pribadi dan juga ketiga determinan pembentuk intensi yakni attitude toward

behavior, subjective norm, dan juga perceived behavioral control yang terkait

dengan perilaku menjaga ranah pribadi. Adapun jumlah item kuesioner dalam

penelitian ini sebanyak 35 butir.

HASIL

1. Siswa kelas V SDN Babakan Ciparay Timur secara umum baik siswa yang

mendapatkan informasi ataupun tidak mendapatkan informasi dari dokcil

sekski memiliki intensi yang kuat dalam menampilkan perilaku menjaga

ranah pribadi. Intensi siswa kelas V SDN Babakan Ciparay Timur untuk

menampilkan perilaku menjaga ranah pribadi secara signifikan sebesar

dipengaruhi oleh ketiga determinan intensi dengan kontribusi paling besar

dari subjective norm diikuti attitude towards behavior dan perceived

behavioral control

2. Subjective norm dibentuk oleh persepsi individu mengenai ada atau tidak

adanya harapan dari orang tua, teman dan guru untuk menampilkan atau

tidak menampilkan suatu perilaku menjaga ranah pribadi dan ada atau

tidak adanya kemauan untuk memenuhi harapan orang tua, teman dan guru

tersebut. Belief atas significant person yang memberikan pengaruh paling

besar dalam membentuk subjective norm adalah keyakinan bahwa orang

tua memiliki harapan agar anak menampilkan perilaku menjaga ranah

pribadi dalam kehidupan sehari – hari.

3. Belief yang memberikan pengaruh paling besar dalam membentuk attitude

toward behavior adalah keyakinan bahwa menampilkan perilaku menjaga

ranah pribadi dengan melakukan penolakan jika ada orang asing yang

memaksa untuk menyentuh dan memeluk tubuh haruslah dilakukan agar

terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan. Hal ini dilandasi oleh



adanya keyakinan pada anak bahwa orang yang boleh menyentuh ranah

pribadi hanyalah orang tua, dan keluarga dekat saja.

4. Belief yang memberikan pengaruh paling besar dalam membentuk

perceived behavioral control adalah keyakinan bahwa anak berani untuk

menolak dan berani untuk berteriak

5. jika ada orang asing yang mencoba menyentuh dan memeluknya secara

paksa.

6. Background factors personal dalam membentuk belief dalam penelitian

jenis kelamin, dan usia tidak memberikan perbedaan pada kekuatan intensi

anak dalam menampilkan perilaku menjaga ranah pribadi.

7. Sama halnya dengan background factors informasional yaitu informasi

yang didapatkan dari dokcil seksi pun tidak memberikan perbedaan

kekuatan intensi pada anak siswa kelas V SDN Babakan Ciparay Timur

untuk menampilkan perilaku menjaga ranah pribadi. Sehingga baik anak

yang mendapatkan informasi (secara langsung ataupun tidak langsung dari

Dokcil Seksi) dan dengan anak yang tidak mendapatkan informasi melalui

Dokcil Seksi secara umum memilki intensi yang sama – sama kuat.
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