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Abstrak —Kasus-kasus kekerasan seksual adalah kasus-

kasus kemunduran moral yang sangat memprihatinkan 
bagi masyarakat Indonesia. Kondisi ini sangat 

mengkhawatirkan karena beresiko terjadi pada semua 
anak, siapapun dapat menjadi pelaku, dan dapat terjadi 

di mana saja di sekitar kita. Salah satu upaya yang akan 
dilakukan untuk menangani pelecehan seksual yang 

terjadi adalah menggunakan metode storytelling. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 

anak-anak terhadap kekerasan seksual melalui 
kegiatan storytelling yang dilakukan oleh guru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

eksperimental pretest posttest one group design. Jumlah 
anak terdiri dari 60 orang yang akan dibagi menjadi 2 

kelompok, kelompok I dan kelompok II. Setiap 
kelompok berjumlah 30 anak.Kedua kelompok 

memiliki peran sebagai kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan 

diperlakukan menggunakan metode storytelling, 
sedangkan kelompok kontrol akan diberikan metode 

ceramah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

belajar anak tentang kekerasan seksual pada anak 
menunjukkan bahwa kelompok I (rata-rata = 24,75) 

anak memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual 
yang lebih baik daripada kelompok II (rata-rata = 

20,28).Perlakuan dalam bentuk metode storytelling 
(X) dibandingkan dengan metode ceramah (Y) 

memberikan pengaruh yang sangat berbeda dalam 
mengembangkan hasil belajar anak kelas II sekolah 

dasar terhadap kekerasan seksual.Ini membuktikan 
bahwa metode storytelling lebih efektif dalam 

mengembangkan pemahaman anak tentang kekerasan 
seksual. 

Kata Kunci — Model prevensi. kekerasan seksual pada 
anak, storytelling 

I. PENDAHULUAN 

Selama tahun 2014 Komisi Nasional Perlindungan 
Anak atau Komnas PA menerima 1.789 laporan kasus 

kekerasan terhadap anak.Bentuk kekerasan ini meliputi 
kekerasan fisik, seksual dan kekerasan psikis yang terjadi di 
lingkungan domestik (keluarga) maupun sekolah.Diantara 

bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, kekerasan 
seksual merupakan kekerasan yang paling banyak dilaporkan 
(http://berita.liputan6.com). Kasus kekerasan seksual yang 

masih segar diingatan kita adalah kasus JIS (Jakarta 
International School) yang terjadi di akhir tahun 2014. 
Dimana ada beberapa siswa taman kanak-kanak yang berusia 

4-7 tahun telah menjadi korban kekerasan seksual. Cukup 
disayangkan kejadian tersebut terjadi di sekolah dimana 
pelakunya adalah orang-orang yang dikenal anak di lingkungan 
sekolah.Kasus ini cukup membuat banyak pihak terkejut 

terutama pihak pihak yang berkaitan dengan dunia 
pendidikan.Harapannya sekolah adalah tempat yang aman 

untuk anak mengembangkan kemampuannya, namun yang 

terjadi adalah sebaliknya. 
Jumlah kejadian kekerasan seksual anak layaknya 

fenomena gunung es.Jumlah kejadian kekerasan seksual anak 

yang dilaporkan sebenarnya sangat sedikit dibandingkan 
kejadian-kejadian yang tidak dilaporkan. Berdasarkan 
wawancara dengan LSM “Kakak” pada Agustus 2015 di 

Surakarta, banyak sekali kasus kekerasan seksual anak yang 
tidak dilaporkan, hal ini terjadi kebanyakan karena anak tidak 
tahu bahwa ia telah mengalami kekerasan seksual anak, anak 
kurang mendapat informasi mengenai kekerasan seksual, anak 

tidak berani melapor, orang tua beserta keluarga korban 
menutupi, atau keluarga korban sudah menempuh jalan damai 
dengan pelaku. Kondisi cukup disayangkan karena kebanyakan 

kasus kekerasan seksual pada anak sering tidak ada kelanjutan 
dalam proses pengungkapan kasusnya. Dari wawancara 
dengan LSM “Kakak” diketahui bahwa alasan kasus kekerasan 

seksual anak cenderung tidak terungkap, dikarenakan korban 
lebih memilih untuk diam tidak melaporkan akan kasus 
tersebut karena pertimbangan etika moral dan anggapan 

masyarakat bahwa kasus yang berkaitan dengan kekerasan 
sekusual jika diungkap akan menjadi aib bagi korban dan 
keluarga korban. Kurangnya informasi mengenai kekerasan 

sekual pada anak merupakan salah satu sebab utama dari 
pilihan tindakan yang diambil oleh para korban. 

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus 

keterpurukan moral yang sangat memprihatinkan bagi bangsa 
indonesia. Kondisi ini menjadi sangat mengkhawatirkan 
karena berisiko terjadi pada semua anak, siapa saja bisa 

menjadi pelaku, dan dapat terjadi di mana saja disekitar kita. 
Korban kekerasan seksual anak dapat berasal dari berbagai 
tingkat sosial ekonomi dan usia, baik laki-laki maupun 

perempuan (Bolen, 2003; Cecen-Erogul &Harisci, 2013). 
Risiko lebih besar dimiliki oleh anak perempuan, anak dengan 
keterbelakangan mental, dan anak yang hidup tanpa paling 
tidak satu orangtua kandung (Berliner, dalam Olafson, 

2011).Pelaku kekerasan seksual anakpun bisa siapa saja, baik 
orang yang sudah memiliki niat maupun orang yang tiba-tiba 
memiliki kesempatan (Kinnear, 2007). 

Penelitian berbasis sekolah telah dilakukan di 
Indonesia. Salah satu penelitian untuk pencegahan kekerasan 
seksual berbasis sekolah di Indonesia adalah penelitian Ira 

Paramastri di sekolah Dasar Negeri di Jogja untuk siswa kelas 
4 SD. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah 
pemberiaan media komik bergambar hasilnya terbukti bahwa 

pemberian komik bergambar dapat meningkatkan penge-
tahuan siswa kelas 5 SD mengenai kekerasan seksual serta 
meningkatkan keterampilan untuk memilih tindakan yang 

benar dan salah dalam menghadapi kasus kekerasan seksual 
(Paramastri, 2007). 
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Hal tersebut tentunya menggambarkan pentingnya 

memberikan edukasi mengenai penanganan kekerasan seksual 
anak agar anak dapat berusaha menghindari kejadian tersebut. 
Kenny & Capri (2009) mengemukakan bahwa mulai usia 3 

tahun, anak sudah mulai dapat diajarkan perlindungan diri dari 
kekerasan seksual pada anak. Materi yang dapat diajarkan 
kepada anak yaitu bentuk-bentuk kekerasan seksual pada 
anak, bagian tubuh yang perlu dilindungi, pelaku kekerasan 

seksual pada anak dan strateginya, bagaimana menghindari 
kekerasan seksual pada anak, dan mendorong anak untuk 
melapor jika akan atau telah terjadi tindakan kekerasan 

seksual pada anak (Kenny & Capri, 2009; Cecen-Erogul & 
Harisci, 2013). Sekolah telah dijadikan sebagai basis untuk 
prevensi kekerasan seksual pada anak (Daro, 1994; Kenny, 

dkk., 2008). 
Target temuan penelitian ini yaitu ditemukannya 

konstruk teoritis kekerasan seksual pada anak, ditemukannya 

model pengajaran kekerasan seksual pada anak, ditemukannya 
instrumen untuk mengidentifikasi munculnya gejala kekerasan 
seksual pada anak, dan ditemukannya modul pelatihan sebagai 

metode treatmen kekerasan seksual pada anak. 
Ditemukannya model penanganan kekerasan seksual akan 
memberikan kontribusi bagi pendidikan anak agar dapat 

mengidentifikasi gejala kekerasan seksual pada anak. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian akan dilakukan dengan 

pendekatan eksperimen pretest posttest one group 

design. Tempat penelitian adalah SD Muhammadiyah 

16 Surakarta.Pemilihan subjek penelitian sebagai 

sasaran uji coba penelitian ditentukan sesuai dengan 

kondisi lapangan.Subjek penelitian adalah siswa SD 

Muhammadiyah 16 yang berjumlah 60 murid dan empat 
guru SD Muhammadiyah 16 Surakarta.Pengambilan 
subjek dilakukan secara random sampling, Penelitian ini 

difokuskan untuk menemukan keefektifan penerapan 
modul pelatihan storytelling kepada guru serta 
implementasi kepada anak-anak. Metode storytellingakan 

digunakan sebagai treatment untuk meningkatkan 
pemahaman seksual yang dilakukan secara berkelompok 
Instrument hasil belajar disusun dari pengembangan 

materi yang telah disusun dalam buku cerita.Instrument 
hasil belajar ini disusun dan dikembangkan oleh peneliti 
untuk mengetahui tingkat pemahaman kekerasan seksual 

anak. 
Pengumpulan data akan dilakukan dengan 

pemberian tes kepada anak yang dilakukan dengan 

wawancara dan observasi. Kemuadian data akan dianalisis 
menggunakan uji-t (beda). Adapun prosedur penelitian 
adalah sebagai berikut 

 
Gambar. 2.1. Prosedur penelitian 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian berdasarkan rancangan 

penelitian pretest posttest one group design, diperoleh hasil 
rata-ratahasil belajar anak terhadap KSA adalah sebagai 
berikut. 

 

Tabel 3.1 Nilai Rata-rata Hasil Belajar KSA 
Factor Value Label N Means 

Pretest Kelompok I (X) 30 19.35 

 Kelompok II (Y) 30 19.67 

Postest Kelompok I (X) 30 24.75 

 Kelompok II (Y) 30 20.28 

 
Berdasarkan tabel 3.1 tersebut di atas 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar anak 
dilihat dari perbedaan kelompok I dan II.Dimana kedua 
kelompok dibedakan menjadi dua perlakuan (X dan 

Y).hasil pretest menunjukkan bahwa pemahaman awal 
anak baik di kelompik I maupun kelompok II hasilnya 
tidak terlalu berbeda. Ditunjukkan dengan mean 

kelompok I (19.35) dan kelompok II (19.67). Namun 
pada saat penghitungan postest terjadi perbedaan hasil 
belajar antar dua kelompok. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kelompok I (mean= 24.75) anak memiliki 
pemahaman mengenai KSA yang lebih tinggi jika 
dibanding dengan kelompok II (mean= 20.28).Hasil data 

distribusi mentah empati anak dapat dilihat pada 
lampiran. 

Kategorisasi hasil belajar  anak berdasarkan 
perlakuan dapat dilihat pada tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Frekuensi hasil belajar KSA anak 
 Kategori 

Tinggi Sedang Rendah 

Pretest 

Kelompok 

1 

(X) 

F - 14 16 
% - 45.0 55.0 

Kelompok 

II 

(Y) 

F - 17 13 
% - 60.0 40.0 
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 Postest  

Kelompok I 

(X) 

F 11 19 - 
% 30.0 70.0 - 

Kelompok 

II  

(Y) 

F 5 25 - 
% 15.0 85.0 - 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian 2018 
Keterangan: 
X1 = Metode Storytelling 
X2 = Metode Ceramah 

F = Frekuensi 
% = Persentasi 

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan GLM 

Univariate analisysis of variance menunjukkan bahwa 
pemberian perlakuan berupa metode storytelling (X) 
dibandingkan dengan metode ceramah (Y) memberikan 

pengaruh yang berbeda secara signifikan dalam 
mengembangkan hasil belajar anak terhadap KSA anak 
kelas II SD. Hal ini membuktikan pemberian perlakuan 

dengan metode storytelling lebih efektif dalam 
mengembangkan pemahaman anak mengenai KSA. 
Temuan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 
Doyle & Bramwell (2006) metode storytelling mengajak 

anak belajar mengasah kemampuan kognisi dan 
prososialnya, dimana pemahaman kognitif anak dibangun 
melalui pemberian materi dengan dialog dan mendukung 

kemampuan prososial yang diperlukan bagi anak untuk 
menjalin pertemanan. Ketika menggunakan metode 
storytelling, pembaca (guru atau orang tua) dapat 

berdiskusi mengenai contoh-contoh perilaku prososial 
dan dampaknya.hal ini merupakan suatu cara untuk 
membangun penalarannya. Baginsky (2005) Menyatakan 

bahwa membacakan cerita dengan dialog aktif akan 
mampu memberikan perubahan pikiran dan perilaku 
anak. Anak belajar asosiasi emosi orang lain melalui 

pengamatan, tindakan yang disertai dengan proses-proses 
kognitif yang dialami.Saat dilakukan pengukuran hasil 
belajar pada anak, ada beberapa anak yang sudah 

memberikan respon alasan atas pemahamannya dan 
bahkan sudah ada yang mencontohkan perilaku secara 
nyata, hal ini menunjukkan bahwa anak telah mampu 

menyatakan respon perasaannya dalam tindakan nyata. 
Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Hoffman 
(1984) yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif anak 
yang semakin baik, yang ditunjukkan dengan semakin 

baiknya kemampuan memahami perspektif orang lain dan 
kemampuan bahasanya akan membantu anak untuk 
memberikan respon pemahaman yang ia ketahui lebih 

baik kualitasnya. Oswald (1996) juga menambahkan 
bahwa anak usia 6-8 tahun sudah memulai berkembang 
kemampuan memahami situasi dan mampu melihat situasi 

dari sisi orang lain serta kemampuan untuk berfikir 
tentang sesuatu dalam tindakan nyata. 

IV. KESIMPULAN (HEADING 1) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata hasil belajar KSA anak dilihat dari 
perbedaan kelompok I dan II.Dimana kedua kelompok 
dibedakan menjadi dua perlakuan (X dan Y).Hasil pretest 

menunjukkan bahwa pemahaman awal anak baik di 
kelompik I maupun kelompok II hasilnya tidak terlalu 
berbeda.Ditunjukkan dengan mean kelompok I (19.35) 
dan kelompok II (19.67). Namun pada saat penghitungan 

postest terjadi perbedaan hasil belajar antar dua 
kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok I 
(mean= 24.75) anak memiliki pemahaman mengenai 

kekerasan seksual pada anak yang lebih tinggi jika 
dibanding dengan kelompok II (mean= 20.28). Pemberian 
perlakuan berupa metode storytelling (X) dibandingkan 

dengan metode ceramah (Y) memberikan pengaruh yang 
berbeda secara signifikan dalam mengembangkan hasil 
belajar anak terhadap kekerasan seksual pada anak kelas 

II SD. Hal ini membuktikan pemberian perlakuan dengan 
metode storytelling lebih efektif dalam mengembangkan 
pemahaman anak mengenai kekerasan seksual pada anak. 
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