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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan terhadap anak terus terjadi dan mengalami peningkatan. 

Menurut catatan dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) 

menunjukkan adanya peningkatan kasus dalam kurun waktu tiga tahun, 172 kasus 

pada tahun 1994, 421 kasus pada tahun 1995, dan 476 kasus pada tahun 1996. 

Data yang didapat pada Instalasi Gawat Darurat RSCM Jakarta/Pusat Krisis 

Terpadu, sejak bulan Juni 2000 hingga Juni 2003 terdapat 720 kasus anak yang 

mengalami perlakuan salah, (Widiatmoko dan Gunardi, 2000) 

Kekerasan terhadap anak yaitu semua bentuk perlakuan menyakitkan 

secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi 

komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata 

terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau 

martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, 

kepercayaan, atau kekuasaan. (Widiastuti dan Sekartini, 2005). Berdasarkan 

laporan Unicef dan KPAI, dalam Suradi (2013), sekurang-kurangnya ada enam 

lingkungan sosial yang potensial melakukan tindak kekerasan terhadap anak. 

Tindak kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh famili, teman sekolah, guru, 

orang dewasa lain dan teman bermain anak. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 4 tahun 

terakir jumlah kekerasan kepada anak terus meningkat. Terakhir di 2014 ada 
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5.066 kasus. Rata-rata penaikkan kasus dimulai pada tahun 2011 sebanyak 1.000 

kasus kekerasan. Ada 10 kategori kekerasan pada anak, di antaranya kekerasan 

dalam keluarga, lembaga pendidikan serta pornografi dan cyber crime. Khusus 

kekerasan pada anak yang dipicu dari sosial media dan internet sebanyak 322 

kasus di tahun 2014. Jumlah kekerasan terus naik dari tahun 2011 sekitar 100 

kasus. Kejahatan seksual lewat internet menjadi kategori kasus yang tinggi. 

Semisal jumlah korban kejahatan seksual terus naik. Sampai tahun 2014 ada 53 

anak yang menjadi korban, sementara anak pelaku kejahatan seksual online ada 

42 anak, anak korban pornografi dari media sosial ada 163 orang. Terakhir anak 

pelaku kepemilikan media pornografi di video dan diunggah di media sosial ada 

64 anak. (Ariefana, 2015) 

Kekerasan anak akibat media sosial dapat terjadi karena anak 

menggunakan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo) menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah 

mencapai 82 juta orang dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat 

ke-8 di dunia. Jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya adalah 

remaja berusia 15-19 tahun.  Pengguna facebook Indonesia di peringkat ke-4 

besar dunia. Pernyataan tersebut dikatakan Direktur Pemberdayaan Informatika, 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo 

Septriana Tangkary. (Kominfo, 2015) 

Ada tiga motivasi bagi anak dan remaja untuk mengakses internet, yaitu 

untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman (lama dan baru) dan 

untuk hiburan. Pencarian informasi yang dilakukan sering didorong oleh tugas-
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tugas sekolah, sedangkan penggunaan media sosial dan konten hiburan didorong 

oleh kebutuhan pribadi. Hampir semua dari mereka tidak setuju terhadap konten 

pornografi di internet, namun, sejumlah besar anak dan remaja telah terekspos 

dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau 

dalam bentuk iklan yang menampilkan konten bernuansa vulgar. (Kominfo, 2016) 

Menggunakan situs Web media sosial adalah salah satu kegiatan yang 

paling umum dari anak-anak dan remaja. Setiap situs web yang memungkinkan 

interaksi sosial dianggap situs media sosial, termasuk jejaring sosial situs seperti 

Facebook, MySpace, dan Twitter; situs game dan virtual dunia seperti Club 

Penguin, Second Life, dan Sims; situs video seperti YouTube; dan blog. Situs 

tersebut menawarkan pemuda hari ini portal untuk hiburan dan komunikasi dan 

telah tumbuh secara eksponensial ditahun terakhir. Alasan ini, adalah penting 

bahwa orang tua menjadi menyadari sifat situs media sosial, mengingat bahwa 

tidak semua dari mereka adalah lingkungan yang sehat untuk anak-anak dan 

remaja. Dokter anak yang dalam posisi yang unik untuk membantu keluarga 

memahami situs tersebut dan untuk mendorong penggunaan yang sehat dan 

mendorong orang tua untuk memantau potensi masalah dengan cyberbullying, 

"depresi Facebook," sexting, dan paparan untuk konten yang tidak pantas. 

(O'Keeffe, Kathleen, and Council, 2011) 

Menyebarkan informasi pribadi di media sosial juga picu kejahatan 

seksual. Media sosial memang membuka peluang sebesar-besarnya untuk 

menampilkan informasi pribadi kita. Semakin banyak informasi pribadi yang kita 

berikan, semakin besar pula kemungkinan kita mempunyai teman yang 
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mempunyai minat yang sama. Namun patut pula diingat bahwa tidak semua teman 

tersebut benar-benar ingin menjadi teman anak. Berdasarkan data yang dimiliki 

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebanyak 24,2 persen 

anak dan remaja pengguna internet mengaku pernah membagikan informasi 

pribadinya kepada orang asing. Informasi yang diberikan antara lain nama 

lengkap, alamat dan nomor telepon. Jika ditelisik lebih lanjut, hampir setengah 

dari mereka adalah remaja usia 14 sampai 17 tahun. Tak hanya alamat dan nomor 

telepon, 50,6 persen dari mereka yang membagikan informasi tersebut juga 

memberikan fotonya kepada orang asing tanpa curiga. 

 Dr Asrorun Ni’am Sholeh, MA, komisioner dari Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI), mengatakan bahwa hal ini membahayakan mengingat 

banyak kasus kejahatan seksual yang bermula dari perkenalan melalui media 

sosial. Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi karena banyak anak sudah terpapar 

oleh konten internet yang bermuatan pornografi. Survei yang dilakukan oleh 

Yayasan Kita dan Buah Hati pada anak-anak kelas 4 sampai 6 SD di tahun 2007 

bahkan mengatakan bahwa 98 persen dari 1675 pelajar SD di Jabodetabek sudah 

terbiasa mengakses media-media yang menampilkan pornografi.“Artinya, anak 

menjadi korban karena orang dewasa abai dan lalai. Orang tua yang lengah dalam 

pengawasan internet anak, regulator yang kebobolan dan juga penjahat yang 

sengaja menjebak seperti paedofil online dan lain-lainnya itu” lanjutnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kominfo bersama dengan UNICEF, hanya 

50,9 persen anak dan remaja yang mengaku penggunaan internet mereka diatur 

oleh orangtua. Bahkan dari 50,9 persen tersebut, hanya 16,7 persen yang 
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memasukkan orang tua mereka dalam daftar pertemanan di media sosial. 

(Setyawan, 2014) 

Janis Wolak, David Finkelhor, dan Kimberly J. Mitchell, di "Kejahatan 

Seks internet Diprakarsai Terhadap Anak di bawah umur," menggambarkan 

karakteristik dari interaksi antara predator internet dan remaja korban mereka. 

Sebuah survei tahun panjang yang dilakukan pada tahun 2001 dari 129 kejahatan 

seks internet diprakarsai melibatkan korban usia 17 atau lebih muda menemukan 

bahwa pertemuan tatap muka telah terjadi di 74 persen dari kasus, dan 93 persen 

dari mereka pertemuan telah termasuk kontak seksual. Tujuh puluh lima persen 

dari korban adalah anak perempuan. (Lewis, Miller, and Buchalter 2009) 

Situs Web jaringan sosial, seperti Facebook, My Space, dan You Tube, 

yang sering digunakan oleh orang-orang muda untuk melecehkan rekan-rekan 

mereka. Michele L. Ybarra dan Mitchell, dalam "Prevalensi dan Frekuensi 

Internet Pelecehan hasutan," ekstrapolasi data dari survei pemuda 2005 untuk 

mengidentifikasi frekuensi yang muda usia 10 hingga 17 terlibat dalam kegiatan 

pelecehan online. Mereka menemukan bahwa hampir 30 persen remaja telah 

dilecehkan orang lain secara online pada tahun sebelumnya: 6 persen telah sering 

diganggu orang lain melalui internet; 6 persen telah kadang-kadang dilecehkan 

orang lain secara online; dan 17 persen telah dilecehkan orang lain dalam jumlah 

terbatas kali. Amanda Lenhart melaporkan hasil survei orang tua dan remaja  

2006 tabulasi kejadian cyberbullying. (Lewis, Miller, and Buchalter, 2009) 

F seorang anak perempuan berumur sekitar 13 tahun yang menjadi korban 

kekerasan anak akibat media sosial. Mulanya F memiliki akun media sosial 
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Facebook dan F berkenalan melalui Facebook dengan pelaku yang belum dia 

kenal, melalui media sosial terebut. F berteman cukup lama di Facebook hingga 

akhirnya bertemu di dunia nyata dengan pelaku. Sampai suatu ketika F menjadi 

korban kekerasan seksual oleh pelaku yang ia kenal melalui akun Facebooknya.  

Korban yang lain adalah M, seorang anak kelas 2 SMP yang menjadi 

korban bullying oleh teman-teman di sekolahnya baik secara langsung atau di 

media sosialnya. M dibully secara verbal oleh teman-teman sekolahnya hingga 

menyebabkan M menjadi anak yang tampak murung dan tertutup menurut 

penuturan ibunya. 

Anak adalah karunia Allah SWT yang dititipakan kepada orang tua. Sudah 

digariskan pula siapa orangtuanya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala: 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” dalam (QS. Al Kahfi: 

46). Saat bayi mereka lahir, orang tua di berikan kepercayaan untuk mengasuh 

anak hingga tumbuh dewasa. Anak memiliki hak untuk mendapat bimbingan dan 

pendidikan dari orang tuanya. Sebagaimana dalam surat Luqman: “Dan (ingatlah) 

ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedaliman yang besar” (QS. 

Luqman: 13). 

Saat ini kekerasan pada anak merupakan fenomena yang marak terjadi 

dimana-mana baik dunia nyata ataupun dunia maya. Namun fenomena tersebut 

tidak terjadi pada seluruh anak. Orang tua yang memiliki tanggung jawab dan 

peranan penting terhadap anaknya, tentunya juga memiliki tanggapan mengenai 
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kekerasan anak akibat media sosial. Secara umum orang tua akan menolak 

kekerasan akibat pengaruh media sosial yang terjadi pada anak ini. Banyak orang 

tua yang memiliki anak dibawah umur yang meggunakan atau memiliki akun 

media sosial baik dengan sepengetahuan orang tua taupun tanpa sepengetahuan 

orang tuanya. 

Beberapa hasil wawancara dapat digambarkan bahwa orang tua memiliki 

tanggapan yang berbeda-beda mengenai kekerasan anak akibat media sosial. Hasil 

wawancara yang di dapat oleh peneliti terhadap orang tua mengenai kekerasan 

anak akibat media sosial bahwa ada orang tua yang melarang dan 

memperbolehkan anak menggunakan media sosial dengan catatan tertentu seperti 

pembekalan pengetahuan dan usia yang diperbolehkan oleh orang tua. Namun 

karena adanya keragaman pemahaman individu dalam menanggapi masalah 

kekerasan anak akibat media sosial tersebut, menyebabkan pula sikap yang 

berbeda-beda antar individu. 

Menurut Mann, 1969 dalam Azwar (2003) sikap merupakan predisposisi 

evaluatif yang banyak menentukan bagaimana individu bertindak, terdapat 3 

komponen yaitu kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, kenyakinan terhadap kekerasan anak akibat 

media sosial. Komponen afektif yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu 

seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati yang ditujukan terhadap kekerasan 

anak akibat media sosial. Komponen konatif yang berwujud kecenderungan 

bertindak atau berperilaku seseorang terhadap kekerasan anak akibat media sosial. 

Ketiga komponen tersebut akan menghasilkan suatu sikap terhadap objek yang 
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dilihat oleh individu. Sikap tersebut dapat bersikap positif ataupun negatif 

terhadap kekerasan anak akibat media sosial. Individu yang membentuk 

keyakinan, perasaan, dan kecenderungan yang positif akan bersikap positif 

(menerima atau mendukung) juga terhadap kekerasan anak akibat media sosial 

sedangkan individu yang membentuk keyakinan, perasaan, dan kecenderungan 

yang negatif akan bersikap negatif (menolak) juga terhadap kekerasan anak akibat 

media sosial.  

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti terdorong untuk memfokuskan 

penelitian ini pada bagaimana sikap orang tua terhadap kekerasan anak akibat 

media sosial. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui dan memahami sikap orang tua 

terhadap kekerasan anak akibat media sosial. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi psikologi 

sosial dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi 

gambaran mengenai sikap orang tua terhadap kekerasan anak akibat media 

sosial. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mampu 

menjadi refrensi orang tua dalam menyikapi kekerasan anak akibat media 

sosial. 

b. Penelitian ini dapat difungsikan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  


