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ABSTRAK 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, OKTOBER 2018 

KUSUMA AMBARWATI 

EFEKTIVITAS BOOKLET SEBAGAI MEDIA PROMOSI TERHADAP 

PENINGKATAN PENGETAHUAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK 

 

xxx + 109  halaman + 20  tabel + 3 gambar + 11 lampiran  

Kekerasan  seksual  pada anak  merupakan salah satu penyimpangan seksual yang 

menjadikan anak sebagai objek seksnya. Mereka dijadikan objek karena tidak adanya 

media untuk mencegah kekerasan seksual. Untuk melindungi anak dari kekerasan seksual 

maka diperlukan  sebuah upaya preventif untuk mengantisipasi meluasnya kasus melalui 

promosi  kesehatan. Media booklet adalah salah satu media promosi kesehatan yang 

menggabungkan antara pesan verbal (tulisan) dan pesan non verbal (gambar). Tujuan 

penelitian ini adalah melihat efektifitas booklet dalam meningkatkan pengetahuan pada 

anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode quasy experimental dengan  rancangan 

control group pretest-posttest design yang terdiri dari kelompok eksperimen sebanyak 20 

orang MIS NU II Pontianak dan kelompok kontrol sebanyak 20 orang di SD 

Muhammadiyah 1. Teknik sampling yang digunakan adalah total dan random sampling. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas 5 SD. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah booklet dan kuesionerHasil  uji Independen T-tes  

menunjukan  adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada kelompok 

eksperimen sebesar 4,650 dibandingkan dengan kelompok kontrol setelah dilakukan 

intervensi. Mean pada kelompok eksperimen sebesar 5,05 dan mean pada kelompok 

kontrol sebesar 0,20  dengan   (p value < 0,05).  Dapat disimpulkan bahwa booklet efektif 

sebagai media promosi terhadap pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak. 

Disarankan kepada pihak sekolah untuk melakukan promosi kesehatan menggunakan 

media booklet untuk melindungi anak dari korban kekerasan seksual. 

 

Kata Kunci  : booklet, kekerasan seksual pada anak, pengetahuan 

Pustaka   : 50 (1994-2018). 



x 

 

ABSTRACT 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, OKTOBER 2018 

KUSUMA AMBARWATI 

EFFECTIVENESS OF BOOKLET AS A PROMOTION MEDIA ON 

INCREASING KNOWLEDGE OF SEXUAL ABUSE  IN CHILDREN 

xix + 109 halaman  +  20  tabel + 3 gambar + 11 lampiran  

Child sexual abuse is one of the deviant sexual behavior which makes the children as the 

objects. They are made as the objects because the is no media to prevent the sexual abuse. 

To protect the children from sexual abuse. A preventive effort is needed to anticipate the 

widespread case through health promotions. Booklet is on of the health promotion media 

which combines verbal message (writimg) and non-verbal massage (pictures). The 

purpose of  this research is too see effectiveness of booklet increasing  the children 

knowledge. The researceh was conducted by quasy experimental metodes whit control 

group pretest-posttest design. Consisting of an experimental group of 20 students of  MIS 

NU II Pontianak and 20 students of SD Muhammadiyah 1 as a control group. The 

sampling techniques used in this research is total and random sampling. The sample in 

this research is 5th grade elementary school. The instrument used in this research are 

booklet and questuonnaire. The Independent T-Test results showed a significant 

increasing of 4,650 in knowledge of experimental group showed if it compares to control 

group after doing an intervention. The mean in exsperimental group was 5,05 and the 

mean in the control group was 0,20 with (p value <0,05). It can be concluded that booklet 

are effective as promotion media of the knowledge about child abuse. It is recommended 

to the school to conduct the health promotion by using booklet to preventing the children 

of sexual abuse victims. 

 

Kayword  : Booklet, sexual abuse  , knowladge 

Pustaka  : 50 (1994-2018)
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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar belakang 

Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa dan  penerus pembangunan. 

Anak yaitu  generasi  yang  dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksana  

pembangunan yang bekelanjutan  dan pemegang kendali masa depan suatu 

negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti 

melindungi potensi sumber daya insani, membangun  manusia  Indonesia  

seutuhnya, menuju  masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945  (Nashriana, 2011). 

Terkait dengan perlindungan anak pemerintah Indonesia telah 

menerbitkan (Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, 2002) pasal 

1 butir 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala  kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta 

berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

Kekerasan  terhadap anak meliputi kekerasan fisik, verbal, penolakan 

terhadap anak dan  kekerasan seksual. Salah  satau  bentuk  kekerasan  pada anak 

yang  banyak terjadi dan memberikan efek berkepanjangan baik fisik maupun 

psikologis ialah bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual anak adalah 

pemaksaan, ancaman  dan  keterlibatan  anak  dalam  aktivitas seksual  

(Paramastri, 2011) 
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Aktivitas  seksual  pada  anak  terbagi menjadi dua yaitu  aktivitas 

seksual  kontak  dan  non  kontak.  Aktivitas  seksual kontak seperti mencium 

anak dengan intim, membelai, meraba anak untuk  mendapatkan kepuasan 

seksual,  memasukkan  jari ke dalam vagina  dan  anus anak. Sedangkan 

kekerasan seksual  non kontak  berupa  melakukan  masturbasi  dihadapan  anak,  

mengintip  anak  ketika berpakaian  atau  saat  mandi,  berbicara  mengenai  topik-

topik seksual pada anak dengan tujuan menimbulkan gairah. Anak menjadi  

kelompok yang rentan  terlibat di dalam  aktivitas  seksual dikarenakan anak 

dianggap lemah dan  masih bergantung pada orang dewasa sekitarnya  (Justicia, 

2016) 

Berdasarkan  laporan  (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2012)  

150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki diseluruh dunia pernah 

mengalami kekerasn seksual.  Berdasarkan survei yang dibeberapa negara 

mengungkapkan bahwa prevalensi seks pertama dikalangan remaja perempuan  

berkisar pada umur kurang dari 15 tahun . Di Amereika 3% - 10% pria 19-30 

tahun dilaporkan pernah menjadi korban kekerasan seksual sewaktu kecil, 

kebanyakan mereka melaporkan pelecehan ini terjadi pada usia 4-9 tahun. 1dari 5 

wanita di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual, 40 % 

diantaranya berusia kurang dari 18 tahun. Berdasarkan studi yang dilakukan  pada 

40 negara di wilayah Asia-Pasifik terhadap keluarga yang berpenghasilan 

menengah kebawah menunjukan  prevalensi anak perempuan yang mengalami 

kekerasan seksual sebesar 21,86% sedangkan prevalensi untuk anak laki-laki  

yang mengalami kekerasan seksual sebesar 14,58%.  
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Secara nasional menurut laporan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(Komnas PA), 2016) 80% anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual 

berusia di bawah 15 tahun.  Pelaku  kekerasan seksual anak  66% adalah orang 

yang dikenal anak termasuk orang tuannya sendiri sebesar 7,2%.  

 

(Sumber : KPPAD, 2018) 

Grafik I. 1 

Data Kekerasan Seksual di Kalimantan Barat 

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat, 

Kota pontianak menempati urutan teratas kasus kekerasan seksual pada anak. 

Pada tahun 2016 terdapat 9 kasus, disusul Kabupaten Kubu Raya 5 kasus, 

Kabupaten Ketapang 3 kasus. Kabupaten Bengkayang, Landak, Sekadau dan 

Sintang masing-masing 1 kasus. Tahun 2017 di Kota Pontianak terdapat 10 kasus, 

2 kasus di Kabupaten Ketapang, 1 kasus di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten 

Kubu Raya. Pada tahun 2018 (data sampai tanggal 20 Agustus 2018)  terdapat 7 

kasus di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya masing-masing 

1 kasus (KPPAD, 2018). 
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Program prevensi dini merupakan fungsi yang  penting  bagi sistem 

penyelesaian masalah yang ada. Prevensi dini  dilakukan  dengan cara promosi  

kesehatan  terkait dengan seksualitas yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

mengontrol kesehatan  diri seseorang.  Program prevensi dini yang  dilakukan  

pihak sekolah berupa  presentase oral dari guru kepada siswa/siswi di dalam kelas.  

Hal ini, dianggap kurang efektif karena tidak menggunakan alat bantu tambahan 

berupa media. Padahal, di dalam promosi kesehatan tidak dapat terlepas dari 

media, karena melalui media pesan yang disampaikan  lebih  menarik dan  mudah  

dipahami, sehingga sasaran dapat mempelajari  pesan  tersebut  sampai  

memutuskan untuk mengadopsinya kedalam bentuk pengetahuan dan beralih 

keprilaku yang positif.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  (Paramastri, 2011) 

menyimpulkan bahwa media booklet dapat diterapkan pada siswa SD sebagai alat 

pendukung pencegahan kekerasan seksual anak. 

Hal  ini,  sesuai dengan (Pakpahan, 2014) yang menyatakan bahwa media 

booklet dapat meningkatkan pengetahuan siswa dari pretest ke post-test tentang 

bahaya merokok. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa media 

booklet tentang rokok dan bahaya merokok efektif meningkatkan pengetahuan 

siswa kelas VI (p=0,001) namun  tidak efektif  dalam meningkatkan sikap siswa 

kelas VI SDN 01 Panjang Selatan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh  (Zulaekah, 2012) menunjukan 

bahwa intervensi  pendidikan gizi dua minggu sekali menggunakan alat bantu 
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booklet secara langsung pada siswa didukung dengan pendidikan gizi pada guru 

dan orang tua  dapat meningkatkan pengetahuan gizi tentang anemaia pada anak.  

Ada perbedaan bermakna pengetahuan gizi  anak SD yang anemia sebelum dan 

sesudah intervensi pendidikan gizi dengan media booklet (p=0,0001). Peningkatan 

pengetahuan pada pada siswa SD adalah 17,44 point.   

Berdasarkan study pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 

2018, di SD N 34 Pontianak Tenggara terhadap 10 orang siswa kelas V yang 

terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan  dengan rata-rata umur 10 

tahun diketahui 8 dari 10 anak tidak pernah tidak pernah mendapatkan pendidikan 

seksual dari orang tuannya. Dua orang anak memperoleh pengetahuan melalui 

Youtube.  Hal  ini  jika  tidak  mendapatkan  pendampingan  orang  tua maka  

dapat menjerumuskan  anak untuk  melihat  apa  yang  tidak sehausnya dilihat 

oleh anak. 

Hal tersebut, diperkuat dengan jawaban responden ketika diminta 

memilih tindakan yang  merupakan kekerasan seksual 5 di antarnya menjawab 

tindakan kekerasan seksual berupa mencubit  tubuh anak. Responden belum 

mampu untuk membedakan antara kekerasan seksual dan kekerasan fisik pada 

anak ini terlihat  ketika peneliti menanyakan seputar siapa saja yang dapat 

menjadi  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak 7 di antaranya menjawab bahwa 

orang tua, paman dan abang dapat melakukan  kekerasan seksual pada anak 3 di 

antaranya menjawab tetangga dekat rumah bisa  menjadi pelaku kekerasan 

seksual.  
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Dari hasil study pendahuluan  tersebut  disimpulkan  bahwa  pengetahuan 

responden terkait dengan seksualitas dan kekerasan seksual pada anak  masih 

rendah.  Kekerasan seksual pada anak terjadi  kerena rendahnya  pengetahuan 

anak mengenai seksualitas dan  kekerasan seksual itu sendiri. Sejalan dengan  

hasil  wawancara singkat  kepada kepala sekolah yang mengatakan  bahwa  

selama ini memang belum ada  materi dan media pembelajaran seputar 

seksualitas. Guna meningkatkan pengetahuan anak Sekolah Dasar terkait 

seksualitas  maka  diperlukan  sebuah  media  pembelajaran berupa booklet. 

Selain  dipergunakan secara langsung oleh anak, booklet pendidikan seksual ini 

juga dapat digunakan orang tua  dalam  memberikan pendidikan seks kepada 

anak. 

Berdasarkan  hasil uji coba media booklet terhadap 10 orang siswa/i SDN 

31 Pontianak didapatkan hasil 6 dari 10 orang mengatakan bahwa mereka lebih 

sering melihat media cetak dari pada media elektronik. 7 dari 10 responden tidak 

mengetahui tentang booklet. 7 dari 10 responden tidak pernah belajar 

menggunakan booklet. Dari 10 responden 9 diantaranya mengatakan bahwa 

booklet yang diberikan bagus dan 9 dari 10 mengatakan bahwa booklet 

menimbulkan semangat belajar. 8 dari 10 mengatakan booklet mudah dibawa 

kemana-mana. Penyampaian pesan didalam booklet 9 dari 10 mengatakan mudah 

dipahami dan 9 dari 10 mengatakan bahwa pesan yang disampaikan mudah 

dipahami serta 8 dari 10 mengatakan gambar yang ada di dalam booklet jelas. 7 

dari 10 mengatakan tulisan bisa dibaca dan 9 dari 10 ukuran huruf jelas/dapat 

dibaca. Seluruh responden mengatakan pesan didalam booklet memberikan 
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manfaat. 9 dari 10 mengatakan bahwa warna booklet menarik dan 6 dari 10 

mengatakan booklet dapat digunakkan didalam proses pembelajaran. Dari 10 

responden 4 diantaranya menyukai warna kuning, 3 hijau, merah, biru dan 1 ping.  

Penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) NU II 

Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah MIS NU II 

Pontianak terdapat 3 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2017 hingga 

2018. Siswi yang menjadi korban tersebut 1 orang di kelas 2 dan 2 orang di kelas 

5. 1 orang  korban  yang  berada di kelas 5 bahkan harus di pindahkan ke luar kota 

agar dapat menempuh pendidikan. Dikarenakan kekerasan seksual terjadi di 

lingkungan tempat tinggalnya yang mana terdapat dilingkungan tersebut teman-

teman  sekolahnya  juga  tinggal,  sehingga  korba malu  untuk  datang  ke 

sekolah. Tidak ada  larangan bagi korban untuk kembali ber sekolah, hal ini 

terlihat dari korban yang  lain  masih  tetap  bersekolah dengan pengawasan dari 

pihak sekolah.  

Berdasarkan  hasil uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai “ Evektifitas Booklet Sebagai  Media Promosi Pencegahan 

Kekerasan  Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Pontianak’’  

I.2 Rumusan masalah 

Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kekerasan yang paling 

tinggi, karena dampak yang ditimbulkan berkepanjangan mulai dari sakit fisik, 

mental, sosial bahkan hingga kematian. Kekerasan seksual perlu segera 
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mendapatkan penanganan dari semu pihak. Salah satu upaya penangannya ialah 

melalui upaya pencegahan dini melalui pendidikan seksual. Pendidikan seksual 

yang diberikan harus disertai dengan alat bantu seperti media agar anak  bisa 

dengan mudah untuk memahami dan  mengingat informasi yang diberikan.  

Berdasarkan  latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam  

penelitian  ini adalah ‘’ Apakah Booklet efektif  sebagai  media promosi  untuk 

mencegah  kekerasan seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kota Pontianak ?’’ 

I.3 Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Mengetahui Evektifitas  Booklet sebagai Media Promosi terhadap 

Peningkatan Pengetahuan Kekerasan Seksual Pada Anak  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan siswa/siswi sebelum 

dan sesudah diberikan media booklet tentang upaya pencegahan    

kekerasan seksual pada anak di MIS NU II  Pontianak  (kelompok 

eksperimen) 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan siswa/siswi sebelum 

dan sesudah  di SD Muhammadiyah 1  (kelompok kontrol) yang tidak 

diberikan Intervensi menggunakan booklet. 

c. Mengetahui  perbedaan selisih  pengetahuan kekerasan seksual pada 

anak pada kelompok  yang  diberi perlakuan booklet (MIS NU II 
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Pontianak)   dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan (SD 

Muhammadiyah 1). 

I.4 Manfaat penelitian  

1. Bagi Sekolah 

Adapun manfaat bagi sekolah di Pontianak dari hasil penelitian ini 

yaitu diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk selalu memberikan 

pendidikan seksual pada siswa/siswi untuk mencegah kejahatan seksual. 

2. Bagi Fakultas 

Sebagai bahan literatur perpustakaan yang dapat dijadikan referensi 

dan penelitian ini dapat dilanjutkan mahasiswa khususnya Fakultas 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak mengenai promosi 

kesehatan khususnya media promosi kesehatan.  

3. Bagi Peneliti 

Sebagai aplikasi nyata untuk menerapkan berbagai ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk mendapatkan 

pengalaman secara langsung dalam melakukan penelitian, di bidang 

promosi kesehatan di sekolah khususnya perilaku seksual. 
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I.5 Keasliaan penelitian 

Tabel I. 1 

Keaslian Penelitian 

NO 

Peneliti  Judul Penelitian Variabel  Metode  Hasil  Perbedaan  

1 

Ira 

Paramastri, 

dkk (2011) 

‘’Booklet sebagai 

Media 

Pencegahaan 

terhadap 

Kekerasan Seksual 

pada Anak-anak’’ 

V.bebas  

Media booklet 

V. terikat 

pencegahan 

terhadap 

kekerasan 

Seksual pada 

anak-anak 

Deskriftif 

analisis  

Media booklet 

dapat 

diterapkan 

pada siswa 

SD sebagai 

alat 

pendukung 

pencegahaan 

kekerasan 

seseksual 

pada anak 

 

Perbedaan 

dalam memilih 

loksi, dan 

sasaran 

penelitian 

 2. Felisa E.K 

Bagaray, 

dkk (2016) 

“Perbedaan    

efektivitas Dental 

Health Education 

(DHE) dengan 

media Booklet dan 

media Flip Chart 

terhadap 

peningkatan 

pengetahuan 

kesehatan gigi dan 

mulut siswa SDN 

126 Manado” 

V.bebas: 

Media Booklet 

dan Flip Chart 

V.terikat: 

Pengetahuan 

tentang 

kesehatan gigi 

dan mulut 

siswa SD  

Quasi 

eksperime

ntal, two 

group 

pre-post 

test design 

Media 

Booklet dan 

Flip Chart 

sama-sama 

efektif 

terhadapa 

peningkatan 

pengetahuan 

gigi dan 

mulut anak 

SD.  

Perbedaan 

dalam 

pemilihan judul 

penelitian, 

menggunakan 2 

media, lokasi 

penelitian dan 

konten booklet 

 3. Siti 

Zulaekah 

(2012) 

“Efektivitas 

Pendidikan Gizi 

Dengan Media 

Booklet Terhadap  

Pengetahuan Gizi 

Anak Sd’’ 

V.bebas:  

Media booklet  

V.terikat: 

pengetahuan 

gizi anak  

Quasi 

eksperime

ntal, 

pretest 

post-test 

control 

group.  

Media booklet 

efektif dalam 

mengkatkan 

pengetahuan 

anak SD  

Perbedaan 

dalam 

pemilihan 

lokasi 

penelitian dan 

konten booklet 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah : 

1. Persamaan penelitian yang  akan  dilakukan penulis  dengan  penelitian 

yang telah dilakukan  oleh  Ira Paramastri, dkk (2011)    terletak  pada  

media yang akan digunakan yaitu media booklet.  

2. Persamaan penelitian yang  akan  dilakukan oleh penulis  dengan  

penelitian yang telah dilakukan  oleh  Felisa E.K Bagaray, dkk (2016) 

terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode 

Quasi Eksperimen, media booklet dan  menjadikan  anak SD sebagai 

sasaran dalam penelitian.  

3. Persamaan penelitian yang  akan  dilakukan oleh penulis  dengan  

penelitian yang telah dilakukan  oleh  Siti Zulaekah (2012) terletak pada 

metode peneliatian yang menggunakan quasi eksperimen, media booklet 

dan sasaran penelitian.. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Kekerasan Seksual Pada Anak 

1. Pengertian seksual  

Seksual  menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah segala 

sesuatu yang berhubungan  dengan  seks  (jenis kelamin), serta berkenaan 

dengan  perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan 

seksualitas adalah ciri, sifat, peran seks, dorongan seks dan kehidupan 

seks.  

Menurut  (World Health Organization, 2012) seks mengacu pada  

sifat-sifat biologis yang mendefenisikan manusia sebagai perempuan dan 

laki-laki.  Seks sering diartikan sebagi aktifitas seksual genital dan lebel  

gender (jenis kelamin).  Sedangkan seksualitas adalah suatu aspek inti 

manusia  sepanjang hidupnya meliputi seks,  identitas dan peran  gender,  

orientasi seksual  erotisisme, kenikmatan, kemesraan dan reproduksi.  

Kata seks sering digunakan  dalam  dua  cara.  Paling umum seks 

digunakan untuk mengacu pada bagian fisik dari berhubungan, yaitu 

aktivitas seksual genital.  Seks juga digunakan  untuk memberi label 

gender, baik seseorang  itu  pria  atau wanita. Seksualitas diekspresikan  

melalui  interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang 

berbeda dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, 
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dan emosi. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa 

tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan 

tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti 

sentuhan, ciuman, pelukan, senggama seksual, dan melalui perilaku yang 

lebih  halus (Potter & Perry, 2005) 

Berdasarkan  beberapa pendapat terkait  seks  dan  seksualitas  maka 

dapat dinyatakan bahwa seks dan seksualitas itu berbeda.  Seks merupakan 

salah satu komponen dari seksualitas. Seks adalah jenis kelamin yang 

lebih mengarah kepada bentuk fisik guna memberi label gender. 

Sedangkan seksualitas memiliki makna yang lebih luas yaitu aspek dalam 

kehidupan manusia sepanjang hidupnya yang berkaitan dengan alat 

kelaminnya.  

2. Pengertian kekerasan seksual 

Kekerasan seksual terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kekerasan  dan  

seksual yang  memiliki  arti  yang  berbeda.  Secara  teoritis  “kekerasan”  

terhadap  anak (child  abuse) dapat didefinisikan  sebagai  peristiwa  

pelukaan  fisik,  mental, atau  seksual  yang  umumnya  dilakukan  oleh  

orang-orang  yang  mempunyai tanggungjawab  terhadap  kesejahteraan  

anak. Semua  itu diindikasikan  dengan  kerugian  serta  ancaman  

terhadap  kesehatan  dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2013) 
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Menurut  (Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, 

2002) pasal 8 kekerasan  seksual,  yaitu  pemaksaan  hubungan  seksual  

yang  dilakukan  terhadap  orang  yang menetap  dalam  lingkup  rumah  

tangga  tersebut.  Selain  itu,  kekerasan seksual  berarti pemaksaan  

hubungan seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah 

tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  atau  tujuan  

tertentu  

Menurut (World Health Organization, 2012) kekerasan adalah 

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan 

terhadap diri sendiri, perseorangan atau sekelompok orang, masyarakat 

yang mengakibatkan memer/trauma, kematian, kerugian psikologis, 

kelainan perkembangan dan perampasan hak. Bentuk kekerasan terhadap 

anak diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik,  kekerasan psikologi,  

kekerasan sosial  dan  kekerasan seksual. 

Secara  umum  pengertian  kekerasan seksual pada anak adalah 

keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang 

terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh 

hukum negara.  Pelakuya adalah  orang dewasa  atau anak lain yang 

usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih 

dari anak sehingga  memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau 

aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute;  

Boyscouts of America; (Komnas PA, 2015) 
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Terdapat dua bentuk aktivitas seksual pada anak yaitu aktivitas 

seksual kontak dan non kontak. Aktivitas seksual kontak berupa mencium 

anak dengan intim, membelai anak untuk mendapatkan kepuasan seksual,  

memasukkan jari ke dalam vagina dan anus anak. Sedangkan aktivitas 

seksual non kontak berupa tindakan  masturbasi  dihadapan  anak,  

mengintip  anak  ketika berpakaian atau saat mandi, serta berbicara  

mengenai topik-topik seksual pada anak dengan tujuan menimbulkan 

gairah dan rangsangan menurut WHO dalam (Justicia, 2016). 

Menurut (Hamed, 2012) dalam penelitiannya terhadap 450 

mahasiswa Universitas Sohag 134 (29,8%)  mahasiswa pernah  mengalami  

kekerasan  seksual pada usia 10-15 tahun. Anak menjadi kelompok yang 

rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai 

sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang 

tinggi dengan orang dewasa sekitarnya. Hal ini, membuat anak tidak 

berdaya ketika mendapatka ancaman ketika mendapatkan perlakuan yang 

tak pantas dan ancaman untuk tidak memberi tahu apa yang dialaminya.  

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kekerasan seksual pada anak merupakan penyimpangan prilaku seksual di 

dalam melampiaskan hasrat seksualnya menjadikan  anak sebagai objek 

seksual. Keikutsertaan anak di dalam aktivitas seks yang  dijadikan objek 

seksual  dilakukan  oleh  orang terdekat dan orang yang tidak dikenal 

dengan menggunakan ancaman dan paksaan. 
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3. Jenis kekerasan seksual pada anak  

Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual (sexual abuse) 

merupakan  jenis penganiayaan yang biasanya di bagi dalam beberapa 

kategori berdasar identitas  pelaku, yaitu:  

a. Familial Abuse 

Termasuk  familial abuse adalah incest,  yaitu kekerasan seksual 

yang  terjadi antara  korban dan pelaku masih dalam hubungan  darah, 

menjadi bagian dalam keluarga inti. Hal ini, termasuk seseorang yang  

menjadi pengganti orang tua, misalnya  ayah tiri, kekasih, pengasuh 

atau orang  yang  dipercaya  merawat  anak.  Mayer  (Tower, 2002) 

menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan 

kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual 

molestation), hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, 

exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk 

menstimulasi pelaku secara seksual.  

Kategori kedua, perkosaan (sexual assault), berupa oral dan 

hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada  penis 

(fellatio), serta stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori 

terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (forcible 

rape), meliputi kontak  seksual.  Rasa takut, kekerasan, dan ancaman 

menjadi sulit bagi korban. Mayer  mengatakan bahwa paling banyak 

ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-

anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. 
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b. Extra Familial Abuse 

Kekerasan seksual adalah kekerasan  yang dilakukan oleh orang 

lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar 

keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang di kenal oleh sang anak 

dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian  

membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual 

tersebut  dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang 

tidak di dapatkan oleh sang anak di rumahnya. Anak biasanya tetap 

diam  karena  bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu 

kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang  

kurang  peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka 

menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah 

cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai. 

Kekerasan seksual dengan anak sebagai  korban yang dilakukan oleh 

orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban 

utamanya adalah anak-anak. Pedophilia dapat di artikan ”menyukai 

anak-anak” (de Yong dalam Tower, 2002) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hamed, 2012) 

terhadap mahasiswa Universitas Sohag mengatakan bahwa 95,5 % 

pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang lain di luar rumah dan 

4,5% pelaku kekerasan seksual anak berasal dari lingkungan terdekat 

yang masih memiliki hubungan darah. 
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Menurut  Poerwandari  (2004)  menyatakan  bahwa  kekerasan 

seksual  mencakup  kegiatan  melakukan  tindakan  yang  mengarah  

kepada ajakan  maupun  desakan  seksual  seperti  menyentuh,  meraba,  

mencium  atau  melakukan  tindakan-tindakan  lain  yang tidak di 

kehendaki  korban,  memaksa korban  untuk menonton  produk  

pornografi, gurauan-gurauan seksual  yang tidak  dikehendaki  korban. 

Secara  spesifik  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  pada  anak 

berdasarkan bentuknya terdapat empat macam, yaitu:  

1) Perkosaan atau Pencabulan 

Baik  perkosaan  maupun  pencabulan  merupakan  dua  

bentuk kekerasan  seksual  yang  melanggar  norma  hukum  bentuk 

perkosaan  ataupun  pencabulan  merupakan  dua  istilah  yang 

saling  bersatu  padu.  Namun  terdapat  kesamaan  makna  yaitu  

memaksa seseorang untuk  dijadikan objek  hasrat  seksual. 

Peristiwa  ini  sering  terjadi  seperti  perkosaan  oleh  seorang  

yang lebih  tua  kepada  yang  lebih  muda  umurnya  (anak)  untuk 

melakukan  kontak  fisik  (memasukkan  alat  kelamin  anak)  atau 

menggunakan  penetrasi  seksual  berbeda  seperti  sodomi atau 

sejenisnya. 

2) Pelecehan Seksual 

Dalam  pelecehan  seksual  terhadap  anak,  biasanya  pelaku  

lebih menggunakan cara-cara halus dan tidak ekstrem namun 

berakibat fatal kepada kondisi psikis anak. Bentuk pelecehan 
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seksual anak seperti  meminta  atau  menekan  seorang  anak  untuk  

melakukan aktivitas seksual. 

3) Percobaan Perkosaan 

Untuk  memenuhi  hasrat  seksualnya,  sering  kali  percobaan 

perkosaan  pada  anak  sering  terjadi.  Percobaan  perkosaan  bisa 

berbentuk  seperti  melakukan  hal-hal  yang  tidak  senonoh 

(mencium, meraba, dan sejenisnya)  tanpa  sepengetahuan  korban. 

 

4) Menampilkan Pornografi 

Pada bentuk ini, seorang anak dipaksa untuk memberikan 

paparan yang  tidak  senonoh  dari  alat  kelamin  anak  seperti  

menampilkan bentuk fisik tubuh, tak lain untuk mengundang 

hubungan seksual terhadap anak.  

Selain  itu (Suyanto, 2013)  menjelaskan  bentuk-bentuk  kekerasan 

seksual pada anak diantaranya:  

a. Pelecehan Seksual (sexual harassement) 

Adalah  pemberian  perhatian  seksual,  baik  secara  lisan,  

tulisan,  maupun  fisik  terhadap  diri  perempuan,  di mana  hal  itu  di  

luar keinginan yang  bersangkutan,  namun  harus  diterima sebagai 

suatu kewajaran. 

b. Perkosaan 
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Adalah  pemaksaan  terjadinya  hubungan  seks  terhadap anak 

dan perempuan  tanpa  persetujuan  ataupun  tanpa  kehendak  yang 

disadari. 

c. Sadistic Rape (perkosaan sadis) 

Yaitu memadukan seksuallitas dan agresi dalam bentuk kekerasan 

destrukif.  Pelaku  menikmati  kesenangan  erotis  bukan  melalui  

hubungan  seksualnya,  melainkan  melalui  serangan  yang mengerikan 

atas kelamin dan tubuh korban. 

d. Domination Rape 

Yaitu  perkosaan  karena  dorongan  keinginan  pelaku  

menunjukkan kekuasaan  atau  superioritasnya  sebagai  lelaki  terhadap 

perempuan atau anak dengan tujuan utama penaklukan seksual. 

e. Anger Rape 

Perkosaan  yang  yang  dilakukan  sebagai  pelampiasan  

kemarahan atau  sebagai  sarana  menyatakan  dan  melepaskan  

perasaan  geram dan amarah yang tertahan.  

4. Dampak kekerasan seksual pada anak 

Menurut  (Hawari, 2013)  dampak  yang  terjadi  akibat  kekerasan 

seksual yang terjadi pada anak adalah : 

a. Stres Pascatrauma 

Pelecehan  seksual,  penyerangan  seksual,  kekerasan  hingga 

perkosaan  yang  dialami  oleh  seorang  wanita  dan anak  sebagai  
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korban. Kekerasan seksual tersebut lebih merupakan trauma psikis dari 

pada trauma  fisik, karena  dapat  menimbulkan  gangguan  jiwa  yang di 

sebut  sebagai  stres  pascatrauma.  Adapun  gejala-gejala  stres 

pascatrauma itu adalah sebagai berikut : 

1) Terdapat  stresor  yang  berat  dan  jelas  (kekerasan perkosaan),  

yang  akan  menimbulkan  gejala  penderitaan yang berarti yang 

berarti bagi hampir setiap orang.  

2) Penghayatan  yang  berulang-ulang  dari  trauma  itu  yang 

dibuktikan  dengan ingatan  berulang  dan  menonjol  tentang  

peristiwa  itu, mimpi-mimpi  berulang  dari  peristiwa  itu, 

munculnya  perasaan seolah-olah  peristiwa datang kembali.  

3) Berkurangnya  hubungan dengan  dunia  luar  (phychic  numbing 

atau anestesia emosional)  yang  mulai  muncul setelah beberapa  

waktu  sesudah  trauma, dan dinyatakan  paling  sedikit satu dari 

hal berikut : 

a) Berkurangnya  secara  jelas  minat  terhadap  satu  atau 

lebih aktivitas yang cukup berarti. 

b)  Perasaan terlepas atau terasing dari orang lain. 

c)  Afek  (alam  perasaan)  yang  menyempit  (constricted 

affect) atau afek depresif (murung, sedih, putus asa).  

4) Paling  sedikit  ada  dua  dari  gejala-gejala  berikut  ini  yang tidak 

ada sebelum trauma terjadi, yaitu : 

a) Kewaspadaan  atau  raksi  terkejut  berlebihan. 
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b) Gangguan tidur (disertai mimpi-mimpi  yang 

menggelisahkan). 

c) Perasaan  bersalah  karena  lolos  dari  bahaya  maut, 

sedangkan  orang  lain  tidak,  atau  merasa  bersalah 

tentang perbuatan yang dilakukannya agar tetap hidup. 

d) Gangguan  (impairment)  daya  ingat  atau  kesukaran 

konsentrasi. 

e) Penghindaran  diri  dari  aktivitas  yang  membangkitkan 

ingatan tentang peristiwa traumatik itu. 

f) Peningkatan  gejala-gejala  apabila  di hadapkan  pada 

peristiwa  yang  mensimbolisasikan  atau  menyerupai 

peristiwa traumatik itu. 

b. Gangguan Jiwa Lainnya 

1) Stres 

Yaitu  reaksi  tubuh  yang  sifatnya  nonspesifik  terhadap 

setiap  tuntutan  atasnya  misalnya,  mengalami  trauma kejahatan 

atau kekerasan seksual. 

2) Kecemasan 

Yaitu  gangguan  alam  perasaan  (cemas,  takut)  sebagai 

dampak  beban  kehidupan  atasnya  yaitu mengalami kejahatan 

atau kekerasan seksual. 
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3) Depresi 

Yaitu  gangguan  alam  perasaan  (sedih,  murung,  putus  asa, 

dan ingin  bunuh  diri)  sebagai  akibat  beban  kehidupan  yang 

menimpa dirinya yaitu mengalami kejahatan atau kekerasan 

seksual. 

4) Gangguan Jiwa Skizofrenia 

Akibat  beban  kehidupan  yang  di rasakan  terlampau  berat 

akibat mengalami kekerasan seksual,  jiwanya  tidak  kuat  

mengatasinya  sehingga kepribadiannya  retak  (splitting  

personality). Yang bersangkutan mengalami kepribadian  ganda, 

menunjukkan perilaku, perasaan dan pikiran yang tidak wajar.  

c. Penyakit Kelamin 

Penyakit  kelamin  (veneral  diseases) disebut  pula  dengan  istilah 

penyekit  menular  seksual  (sexually  transmitted  diseases), artinya jenis 

penyakit ini di tularkan melalui hubungan seksual di luar nikah  

(perzinaan)  misalnya,  pelacuran,  seks  bebas,  perselingkuhan, 

homoseksual,  perkosaan pada anak dan lain sejenisnya. Jenis  penyakit  

ini  tidak  saja  merusak  alat  kelamin  dan  organ  reproduksi  tetapi  juga  

menimbulkan  komplikasi  di  bidang  medis, misalnya  kemandulan,  

kecacatan,  gangguan  kehamilan,  gangguan pertumbuhan,  kanker  

bahkan  juga  kematian. 

Selain  itu  dampak  yang  dialami  anak-anak  yang  menjadi  

korban tindak  kekerasan  biasanya :  (1)  kurangnya  motivasi/harga  diri,  
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(2)  problem kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, problem 

dalam hal makan dan  susah  tidur,  (3)  problema  kesehatan  seksual,  

misalnya  kerusakan  organ reproduksinya, kehamilan yang tidak 

diinginkan, ketularan penyakit menular seksual,  (5)  mengembangkan  

perilaku  agresif  (suka  menyerang)  atau  jadi pemarah, atau bahkan 

sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan, (6) 

mimpi buruk dan serba ketakutan,  kehilangan  nafsu  makan, tumbuh  dan  

belajar  lebih  lamban,  dan  (7)  tidak  jarang  tindak  kekerasan terhadap 

anak juga berujung kepada kematian (Suyanto, 2 016). 

Robert D. Levitan dkk (Suyanto, 2013) dari  hasil  studinya 

memberikan  sugesti  adanya  hubungan  antara  pengalaman  yang  

traumatis pada  usia  dini  dan  timbulnya  kelompok  gejala  depresi  

mania pada masa dewasa.  Pada  anak  yang  mengalami sexual  abuse bisa  

mengalami  gejala kejiwaan tergantung pada kepekaan anak, cacat yang di 

tinggalkan dan  macam  dari  penganiayaan,  kronisitas  penganiayaan,  

usia  anak,  hubungan  secara menyeluruh antara anak dan pelaku. 

Anak  yang  menjadi  korban sexual  abuse sering  kali  

menunjukkan keluhan-keluhan somatis tanpa adanya dasar penyebab 

organik, kesulitan  dalam  mengadakan  hubungan  dengan  teman,  

gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada 

orang  dewasa, fobia,  cemas,  perasaan  luka  yang  sifatnya  permanen. 
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Kurang  dapat mengontrol impuls-impulsnya dan sering menyakiti diri 

sendiri. 

II.2 Pencegahan Kekerasan Seksual Anak 

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual 

pada anak maka diperlukan usaha preventif agar anak terhindar dari hal tersebut. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anak 

tentang seksualitas adalah dengan meberikan pendidika seksual kepada anak 

(Justicia, 2016) 

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan 

tentang masalah-masala seksual yang diberikan pada anak dalam usaha menjaga 

anak agar terbebas dari kebiasaan yang  salah serta menutup segala kemungkinan 

ke arah penyimpangan-penyimpangan seksual. Pada anak usia dini, pendidikan 

seksual dapat diberikan dengan menjelaskan  fungsi  alat kelamin laki-laki dan 

perempuan serta menjaga diri sendiri dari orang orang yang berniat buruk 

melakukan kekerasan seksual (Choirudin, 2014) 

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dikarenaka kurangnya 

pengetahuan anak terkait  maslah-masalah seksual. Salah satu tujuan pentingnya 

pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari 

orang-orang yang berniat buruk pada anak. Wakil ketua KPAI Susanto 

menegaskan  dengan pengetahuan  tentang seks, anak  mampu menolak,  
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menghindar, mengadu  kepada orang  terdekat  jika ada seseorang  yang  

melakukan tindakan kekerasan  seksual kepada dirinya (Rezkisari, 2015) 

Selain mencegah tindakan kekerasan seksual, pendidikan seksual juga 

menghindari tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan karena  

ketidaktahuannya, menjaga kesehatan alat kelaminnya sehingga terhindar dari 

penyimpangan sosial. Selain itu, tujuan mengapa pendidikan seks penting 

diberikan kepada anak sejak usia dini (Choirudin, 2014),  yaitu;  

1. Memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama tentang topik 

biologis  seperti kehamilan, haid, pubertas, dll. 

2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul 

dengan lawan jenis. 

3.  Mencegah  terjadinya penyimpangan seksual. 

4. Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan 

mana yang bukan.  

5. Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau–bahkan pelaku–pelecehan 

atau kekerasan seksual. 

6. Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi 

korban kekerasan seksual.  

Pemberian pendidikan seks pada anak  akan mengurangi laju angka 

penderita penyakit kelamin dan bisa mencegah terjadinya prilaku penyimpangan 

seks. Materi pendidikan seks tidak perlu ditutup-tutupi, karena akan menjadikan 

siswa bertambah penasaran dan ingin mencobanya. Namun, perlu juga disertai 
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dengan penjelasan akibat seks itu sendiri dari orang dewasa (Bright Future : 

2015).  

Mohammad Roqib menyatakan  bahwa  pendidikan  seks  yang dapat 

diberikan untuk  anak  usia  sekolah  dasar sebagai berikut  (Roqib, 2008) : 

1. Membantu  anak  agar  ia  merasa nyaman dengan tubuhnya.  

2. Memberikan  sentuhan  dan  pelukan kepada  anak  agar  mereka 

merasakan  kasih  sayang  dari orangtuanya secara tulus. 

3. Membantu  anak  memahami perbedaan  perilaku  yang  boleh  dan yang 

tidak boleh dilakukan di depan umum  seperti  anak  selesai  mandi harus  

mengenakan  baju  kembali  di dalam  kamar  mandi  atau  di  dalam 

kamar.  Anak  diberi  tahu  tentang hal- hal pribadi, tidak boleh disentuh, 

dan dilihat orang lain.  

4. Mengajar  anak  untuk  mengetahui perbedaan  anatomi  tubuh  laki-laki 

dan perempuan. 

5. Memberikan  penjelasan  tentang proses  perkembangan  tubuh  seperti 

hamil  dan  melahirkan  dalam kalimat yang sederhana, bagaimana bayi  

bisa  dalam  kandungan  ibu sesuai  tingkat  kognitif  anak.  Tidak 

diperkenankan  berbohong  kepada anak seperti “adik datang dari langit 

ataudibawa  burung”.  Penjelasan disesuaikan  dengan  keingintahuan atau  

pertanyaan  anak  misalnya dengan  contoh  yang  terjadi  pada binatang. 
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6. Memberikan  pemahaman  tentang fungsi  anggota  tubuh  secara  wajar  

yang  mampu  menghindarkan  diri dari perasaan malu dan bersalah atas 

bentuk  serta  fungsi  tubuhnya sendiri. 

7. Mengajarkan  anak  untuk mengetahui nama-nama yang benar pada  setiap  

bagian  tubuh  dan fungsinya. Vagina adalah  nama alat kelamin  

perempuan  dan  penis adalah  alat kelamin  pria,  dari pada mengatakan 

dompet atau burung. 

8. Membantu anak memahami konsep pribadi  dan  mengajarkan  kepada  

mereka  kalau  pembicaraan  seks adalah pribadi. 

9. Memberi  dukungan  dan  suasana kondusif  agar  anak  mau berkonsultasi  

kepada  orangtua Membiasakan dengan pakaian yang sesuai  dengan  jenis  

kelaminnya dalam  kehidupan  sehari-   hari  dan juga  saat  melaksanakan  

salat  akan mempermudah anak memahami dan menghormati anggota 

tubuhnya 

10. Mengajarkan anak bahwa tubuhnya hanya milik dirinya dan tidak ada 

seorangpun yang boleh menyentuh tanpa izin dari dirinya. Anak harus 

dapat menolak dan berkata “TIDAK” dengan berani dan  lantang pada 

kontak fisik yang tidak sesuai, menghindar dari situasi yang  tidak aman 

dan dapat mengadu  pada orang dewas.  

11.  Sentuhan yang baik dan sentuhan yang buru. Anak tidak selalu  

mengetahui sentuhan yang pantas dan sentuhan yang tidak pantas. Beri 

tahu anak bahwa tidak baik bila seseorang melihat atau memegang tubuh 
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pribadi mereka atau seseorang meminta anak untuk memperlihatkan dan 

memegang tubuh pribadi orang lain. 

12. Rahasia yang baik dan rahasia yang buruk. Rahasia adalah taktik  utama 

pelaku seksual. Itulah mengapa penting untuk mengajarkan perbedaan 

antara rahasia baik dan buruk untuk menciptakan iklim kepercayaan. 

Setiap rahasia yang membuat mereka cemas, tidak  nyaman, takut, sedih, 

tidak baik dan tidak harus disimpan, hal tersebut seharusnya diberitahu 

pada  orang dewasa yang dapat dipercaya (orang tua, guru, polisi, dokter), 

13. Pencegahan  dan  Perlindungan merupakan  Tanggung jawab orang 

dewasa.  Ketika anak-anak dilecehkan mereka merasa malu, bersalah dan 

takut. Orang dewasa harus menghindari menciptakan tabu seputar 

seksualitas, dan pastikan anak tahu kepadasiapa harus beralih jika mereka 

khawatir,cemas atau sedih. Anak-anak mungkin merasa bahwa ada sesuatu 

yang salah. Orang dewasa harus menjadi perhatian dan menerima perasaan 

dan perilaku mereka. Mungkin ada banyak alasan mengapa seorang anak 

menolak kontak dengan orang dewasa lain  atau dengan anak lain. Ini 

harus dihormati. anak-anak harus selalu merasa bahwa mereka dapat 

berbicara dengan orang tua mereka tentang masalah ini. 

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual 

yang terjadi pada anak tidak hanya  dikarenaka  ketidak berdayaan anak terhadap 

pelaku kekerasan seksual tetapi kurangnya pengetahuan anak terkait  maslah-

masalah seksual sehingga menjadikan anak rentan menjadi korban kekerasan 

seksual. Melalui pendidikan seksual anak memperoleh informasi seputar seks, 
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sehingga anak mampu untuk menolak, menghindar, mengadu kepada orang 

terdekat jika ada seseorang yang hendak melakukan tindakan kekerasan seksual 

pada dirinya. Oleh karena itu, pendidikan seksual merupakan upaya pencegahan 

dini kekerasan seksual pada anak. 

Agar diperoleh hasil yang efektif dalam proses maka diperlukan alat bantu 

atau media. Fungsi media dalam pendidikan kesehatan adalah sebagai alat peraga 

untuk menyampaikan informasi atau pesan-pesan tentang kesehatan. Media 

booklet terkait pendidikan seksual diharapkan mampu untuk menyampaikan 

informasi terkait seksualitas kepada anak (Notoatmodjo, 2012) 

II.3 Media Promosi Kesehatan  

1. Definisi  Promosi Kesehatan  

Istilah dan pengertian promosi kesehatan adalah penggabungan dari  istilah 

yang sudah dikenal selama ini, seperti : pendidikan kesehatan, penyuluhan 

kesehatan, KIE (Komunikasi Informasi dan edukasi). Promosi kesehatan/ 

pendidikan kesehatan tidak hanya bergerak  dalam proses penyadaran masyarakat 

atau memberikan pengetahauan masyarakat tentang kesehatan semata, akan tetapi 

di dalamnya terdapat usaha untuk memfasilitasi  perubahan prilaku masyarakat 

(Maulani & dkk, 2017) 

World Health Organisation (WHO) merumuskan promosi kesehatan 

sebagai proses untuk meningkatan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk menciptakan derajat kesehatan 
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masyarakat yang sempurna, baik fisik, mental dan sosial masyarakat harus mampu 

mengenal, mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya , serta mampu mengubah 

lingkunganya.  

Menurut (Notoatmodjo, 2012) promosi kesehatan adalah upaya yang 

dilakukan terhadap masyarakat sehaingga mereka mau dan mampu untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri.  

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan 

merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat  untuk 

mencapai derajat  kesehatan yang setinggi-tingginya secara mandiri.  

2. Penggunaan Media dalam Promosi Kesehatan 

   Menurut   (Notoatmodjo, 2012) media pendidikan di dalam  promosi 

kesehatan pada hakikatnya merupakan sebuah alat bantu  pendidikan berupa 

Audio Visual Aids (AVA). Dikatakan media pendidikan  maupun  promosi 

kesehatan  karena alat-alat  tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan 

pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien secara umum.  

Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan Repiblik Indonesia, 

juga memandang bahwa sebagai salah satu upaya dalam mempromosikan 

kesehatan adalah dengan melakukan  promosi  melalui  berbagai  media, baik 

cetak, elektronik maupun media luar ruangan.  Dalam  hal  ini, media  diposisikan 

sebagai sarana  untuk  membuat suasana yang  kondusif  terhahadap perubahan 

prilaku yang positif terhadap kesehatan.  
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Pesan-pesan kesehatan yang disebarkan melalui media, beberapa di 

antaranya cukup berhasil untuk membina suasana serta mengaja masyarakat untuk 

berbuat sesuatu. Namun, beberapa di antaranya ada pula yang kurang 

mendapatkan sambutan masyarakat. Akan tetapi, secara umum penggunaan media 

dapat dikatakan menunjang dalam program-program kesehatan (Kemenkes, 2006) 

3. Klasifikasi media dalam promosi kesehatan 

Menurut  (Notoatmodjo, 2012) alat penyampai pesan kesehatan di bagai 

menjadi 2 (tiga)  berdasarkan fungsinya, yaitu, media cetak, media elektronik dan 

media papan. 

a. Media cetak  

Media cetak adalah alat bantu dalam menyampaikan pesan kesehatan 

dengan berbagai variasi diantaranya : (booklet, leaflet flyer, flip chart, 

rubrik, poster, foto,  komik). 

b. Media Elektronik  

Media elektronik adalah sarana yang digunakan menyampaikan pesan 

kesehatan yang terdiri dari: televisi, radio, video, slide, film strip  dan 

billboard.  

Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan Repiblik Indonesia 

membagi media promosi kesehatan menjadi tiga jenis, dimana pada masing-

masing jenisnya dapat menjadi beberapa bentuk media yang lebih spesifik. Tiga 

jenis medai promosi kesehatan tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Media audio visual, seperti dalam bentuk program televisi yang 

menayangkan talk show,  spot  tv,  iklan  layanan masyarakat. 

b. Media visual seperti dalam bentuk:  poster, leaflet, booklet, brosur, stiker, 

kalender, lembar balik, buku dan slide.  

c. Media  audio, seperti dalam bentuk siaran radio yang dapat berupa filler 

atau spot radio dan cerita radio.  

II.4  Media Booklet  

1. Definisi  

Istilah Booklet telah mengalami perluasan arti. Beberapa sumber 

mengartikan booklet sebagai buku kecil, yang lain menyamakan dengan fungsi 

leaflet, brosur dan filier. Pada dasarnya booklet adalah sebuah media publikasi 

berupa buku kecil yang terdiri dari beberapa lembar halaman namun tidak setebal 

sebuah buku (Badan Pembangunan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, 2016).  

Kriteria booklet dalam penyampaian pesan yaitu menggunakan kalimat 

pendek, sederhana, singkat, ringkas, menggunakan huruf besar dan tebal. Selain 

itu penggunaan  huruf  lebih  dari 10 pt, di kemas menarik dan kata yang 

digunakan ekonomis serta dilengkapi dengan gambar (Suiraoka & dkk, 2012) 

dalam (Agustin, 2014; Agustin, 2014)  

Melihat kreteria tersebut maka Booklet  sering digunakan dalam 

penyuluhan kesehatan. Booklet dalam penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan pngetahuan sasaran terhadap seksualitas. Booklet berisi gambar-
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gambar dan penjelasan mengenai pendidikan seksal pada anak  berupa pengertian 

pendidikan seksual, pengenalan identitas kelamin, bagian-bagian tubuh laki-laki 

dan perempuan  yang ada di luar dan didalam tubuh, fungsi organ reproduksi, 

pengertian pubertas, pengertian mimpi basah, pengertian menstruasi, pengertian 

kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual dan cara terhindar dari 

kekerasan seksual (Notoatmodjo, 2012).  

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa booklet adalah sebuah 

media promosi kesehatan berupa untuk menyampaikan pesan kesehatan yang 

berupa buku kecil yang memadukan pesan-pesan verbal dan non verba agar 

mudah dipahami oleh sasaran.  

2. Penyusunan materi booklet 

Diskusi dan perencanan yang lama perlu dilakukan sebelum mulai menulis 

kata pertama untuk potongan suatu materi pendidikan. Dengan memastikan bahwa 

materi booklet memang merupakan suatu yang dibutuhkan dalam penelitian dan 

dengan memastian ketersediaan waktu, tenaga, dan sumber daya yang akan 

digunakan sebelum mulai menulis, akan semakin besar kemungkinan bahwa 

produk akhir yang terwujud memang memenuhi apa yang diinginkan (Pakpahan, 

2014) 

Pertanyaan yang harus dijawab sebelum menyusun materi untuk mencakup 

yang berikut ini :  

a. Mengapa materi ini dibutuhkan ? 
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Kebutuhan untuk mengembangkan sebuah produk timbul akibat sejumlah 

penyebab, misalnya permintaan akan materi yang belum tersedia, hasil 

suatu pengkajian kebutuhan, materi yang ada sudah asing atau tidak sesuai 

dengan sasaran penelitian atau munculnya persoalan baru kesehatan 

masyarakat. 

b. Apakah materi booklet merupakan cara terbaik untuk mencapai kelompok 

sasaran ? 

Metode yang menggunakan video, CD-ROM, internet, radio, atau telivisi 

merupakan cara yang sudah sering dilakukan dalam menyebarkan 

informasi kesehatan. Booklet dianggap baik karena mudah dibawa dan bisa 

dibaca berulang. 

c. Bagaimana materi ini dapat sesuai dengan tujuan yang telah ada ? 

Apakah materi untuk mempromosikan pelayanan program, melengkapi 

informasi yang telah ada, atau disebarluaskan sebagai alat pendidikan baik 

dalam program atau diluar program. 

d. Apakah materi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan atau perlukah 

dikembangkan sebuah materi cetak yang baru? 

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat materi yang telah ada baik 

didalam maupun diluar organisasi. 

Begitu diputuskan bahwa materi baru memang diperlukan atau materi 

yang ada diperbaiki, pengkajian internal terhadap sumber daya yang ada harus 

dilakukan untuk memastikan bahwa tersedia dana, waktu, dan tenaga yang cukup 

untuk menyesuaikan media booklet tersebut (Larasati & dkk, 2013). 
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3. Desain booklet 

a. Fungsi booklet sebagai media publikasi yang dapat menampung cukup 

banyak informasi karena memiliki halaman yang dapat disesuaikan. 

b. Ukuran booklet bervariasi, kebanyakan sekitar 15x21 cm, 12x18 cm 

dengan  jumlah  kurang  dari 10 halaman agar ringan mudah dibawa-

bawa dan dikantungi. 

c. Urutan-urutan booklet pada umumnya adalah cover (berisi judul dan 

foto/ilustrasi pendukung), pendahuluan, paragraf isi, fakta dan data, 

foto/ilustrasi dan penutup (Badan Pembangunan dan Pemberdayaan 

SDM Kesehatan, 2016).  

4. Syarat media booklet 

Menurut (Notoatmodjo, 2012) syarat media booklet yang 

baik, yaitu: 

a. Penggunaan huruf tidak kurang dari 10 pt 

b. Bentuk booklet terdiri dari 200-400 huruf dengan tulisan cetak, 

biasanya diselingi dengan gambar 

c. Ukuran yang digunakan bervariasi, tetapi kebanyakan sekitar A5, A4, 

A3 

d. Dalam bentuk tulisan dan gambar atau kombinasi keduanya 

e. Menggunakan huruf besar dan tebal 

f. Menggunakan kalimat pendek, sederhana, singkat, dan ringkas 

g. Harus sesuai isi materi yang akan disampaikan 
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5. Keunggulan dan manfaat booklet 

Menurut Ewles (1994) dalam (Hutagalung, 2016) Media booklet memiliki 

keunggulan sebagai berikut: 

a. Klien dapat menyesuaikan dan belajar sendiri 

Booklet memuat materi yang mudah dipahami sehingga orang dapat 

belajar sendiri tanpa harus bertanya-tanya terus-menerus dengan  orangl 

ain. 

b. Pengguna dapat melihat isinya pada saat santai 

Karena desainnya yang simple, booklet biasa dibawa kemana saja 

termasuk pada saat bersantai, contohnya pada saat santai ditaman-taman.  

c. Informasi dapat dibagi dengan keluarga dan teman 

Booklet bisa dibaca secara bergantian sehingga banyak orang mendapatkan 

informasi dari satu booklet saja, karena booklet tidak seperti poster yang 

ditempel-tempel. 

d. Mudah dibuat, diperbanyak dan diperbaiki serta disesuaikan  

Booklet mudah dibuat dibandingkan dengan pembuatan media promosi 

eletronik seperti video dan dapat disesuaikan dengan keadaan sasaran 

pendidikan. 

e. Awet 

Booklet biasa disimpan didalam tas sehingga biasa lebih awet 

Manfaat booklet sebagai media komunikasi pendidikan kesehatan : 
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a. Menimbulkan minat sasaran pendidikan 

Tampilan booklet lebih menarik dibandingkan dengan buku, selain ukuran 

lebih kecil booklet juga dibuat dengan warna yang sangat menarik 

sehingga sasaran tertarik untuk dibaca.  

b. Membantu didalam mengatasi banyak hambatan 

Booklet dapat dijadikan pedoman untuk mengatasi hambatan-hambatan.  

c. Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat 

Isi booklet relatif mudah dipahami, sehingga sasaran mudah memahami 

maksud dan materinya, sehingga mereka senang membacanya.  

d. Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang 

diterima kepada oranglain 

e. Mempermudah penemuan informasi oleh sasaran pendidikan 

Informasi yang ada pada booklet dibuat sesimpel mungkin, sehingga 

sasaran tidak sulit menemukan informasi yang dicari dalam booklet.  

Berdasarkan  pernyataan  tersebut   di ketahui  bahwa booklet dapat di 

gunakan dalam  proses pembelanjaran secara mandiri. Penggunaan booklet 

tentang  diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku anak. 

II.5 Efektivitas  Booklet  Terhadap Pengetahuan  

1. Definisi Efektivitas  Booklet 

Evektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Effective yang berarti berhasil, 

tepat atau  manjur.  Evektifitas  menunjukan   taraf  tercapainya suatu  tujuan. 

Suatu  usaha dikatakan efektif  jika usah tersebut mencapai tujuannya secara ideal.  
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Sedangkan  menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia evektivitas berasal dari kata 

‘’ evektif’’ berarti ada efeknya, manjur, mujarab mapan.  

Menurut (Sejathi, 2011) , efektivitas merupakan “ketepatgunaan, hasil guna, 

menunjang tujuan.” Soewarno Handayaningrat (1983) dalam (Gunawan, 2003) 

menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperincinya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. (Ali & dkk, 2009) juga 

menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana  

pencapaian  tujuan  atau  hasil  yang di peroleh,  kegunaan atau manfaat dari hasil 

yang di peroleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka 

kepuasaan pengguna. 

Berdasarkan defenisi di atas di simpulkan  bahwa evektifitas merupakan  

segala sesuatu yang dikerjakan dengan tepat, benar sehingga tujuan yang di 

inginkan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.  

2. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil dari ‘’tahu’’, dan ini diperoleh dari hasil 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca 

indra yakni : pengelihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. Sebagian 

manusia memperoleh pengetahuan melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

merupakan domain yang paling penting untuk terbentuknya tindakan seseorang 

(Notoadmodjo, 2007) 
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Pengetahuan pada intinya adalah informasi yang diketahui seseorang. 

Defenisi pengetahuan dirangkum sebagai sesuatu yang dianggap ada dari hasil 

persesuaian subjek dan objek, hasil kodrat manusia ingin tahu, hasil persesuaian 

antara induksi dan deduksi sebagai gambaran objek eksternal yang hadir dalam 

pikiran manusia dan jiwa seseorang dikarenakan adanya reaksi, persentuhan dan 

hubungan dengan  lingkungan  serta alam  sekitarnya (Taufik, 2010) 

Pengetahuan merupakan domain terpenting dalam terbentuknya tindakan 

seseorang  (over behavior). Apabila penerimaan prilaku baru didasarkan oleh 

pengetahuan, kesadaran dan sikap positif maka prilaku akan berlangsung 

langgeng (Long lasting). Sebaliknya jika perilaku tersebut tidak didasari 

pengetahuan dan kesadaran maka prilaku tersebut tidak akan berlagsung lama. 

Menurut (Notoatmodjo, 2012) pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif  

mempunyai 6 tingkatan , yaitu : 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai materi yang dipelajari sebelumnya, termasuk 

pengetahua tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu 

yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari. Oleh karena itu ‘’tahu’’ 

merupakan pengetahuan yang paling rendah.  

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sesuatu kemapuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat  menginterprestasikan materi tersebut 
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secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek harus mampu 

menjelaskan, menyimpulkan terhadap objek yang dipelajari.  

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan kemampua untuk mengggunakan menggunakan 

meteri-materi yang dipelajari pada situasi rill (sebenarya). 

d. Aalisa (Anlysis) 

Analisa adalah kemampuan mejabarkan materi  suatu objek kedalam 

komponen-kompoen, tetapi masalah-masalah yang ada didalam struktur 

orgaisasi tersebut  dan masalah tersebut ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (Shyntesis) 

Sintesis menunjukan kepada suatu bentuk kemampuan untuk meletakan 

suatu bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang menyusun suatu 

formasi baru. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini berdasarkan kreteria-

kreteria yang telah ada. 

Untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan maka harus dilakukan 

penyuluhan kesehatan. Kegiatan penyuluhan terdapat tiga persoalan pokok, yakni 
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masukan (input), proses dan keluaran (output). Persoalaan masukan (input) 

menyangkut latarbelakang, proses menyangkut mekanisme terjadinya perubahaan 

kemampuan pada diri subjek belajar dalam proses ini terjadi proses timbal balik 

antara beberapa faktor, antara lain subjek belajar, fasilitator belajar, metode yang 

digunakan, alat bantu belajar  dan materi atau bahan yang dipelajari. Sedangkan 

keluaran adalah hasil belajar itu sendiri yang terdiri dari kemampuan baru pada 

subjek belajar (Notoadmodjo, 2007) 

Didalam meningkatkan pengetahuan  kesehatan digunakan  alat bantu 

berupa booklet.. Booklet memberikan informasi dengan spesifik dan banyak 

digunakan sebagai media alternatif untuk dipelajari pada setiap saat bila seseorang 

menghendakinya. Booklet dipilih dalam menyampaikan informasi karena booklet 

berbentuk kecil, yang mudah di bawa, kolaborasi dari tulisan dan gambar 

sehingga akan membuat anak tertarik untuk membacanya (Notoatmodjo, 2012) 

Supaya seorang anak dapat terhindar dari dari prilaku yang tidak baik 

seperti prilaku kekerasan seksual maka diperlukannya pengetahuan yang baik 

karena dengan pengetahuan seorang anak mampu untuk mengetahui mana yang 

baik dengan yang tidak dan mengetahui cara agar terhindar dari prilaku yang tidak 

baik tersebut  (Sarwono, 2011) 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa booklet sangat efektif sebagai 

media promosi dan pembelajaran terhadap peningkatan pengetahuan bahaya 

merokok. Penelitian (Paramastri, 2011) mengatakan bahwa media booklet 

dianggap sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan terkait seksualitas pada 
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anak siswa siswi SD dan dapat diterapkan sebagai alat pendukung pencegahan 

kasus kekerasan seksual anak. Penelitian (Pakpahan, 2014) juga mengatakan 

bahwa media booklet sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa 

mengenai rokok dan bahaya merokok. 

Berdasarkan  beberapa  pernyataan penelitian di atas dapat diperjelas 

bahwa pesan visual yang berupa gambar dengan komunikasi verbal merupakan 

proses yang dapat berlangsung terus menerus. Dimana terjadinya proses melihat 

yang melibatkan perekaman gambaran meliputi otak dan anggota tubuh lainnya. 

Sehingga booklet  pendidikan seksual dapat di jadikan  alat  bantu  pendidikan 

kesehatan yang  efektif,  berpengaruh dalam  membantu  siswa  mengoptimalkan 

daya ingatnya, sekaligus bentuk promosi  kesehatan  yang   mendukung  

peningkatan  pengetahuan  lebih baik dari sebelumnya. 

II.6 Kerangka teori  

Teori yang digunakan adalah mode S-O-R (Stimulus, Organisme, 

Respon). Objek materialnya adalah manusia yang meliputi komponen-komponen 

berupa : sikap, opini, kognisi,  afeksi, konasi dan prilaku. Skinner (1938) seorang 

ahli psikologi dalam (Notoatmodjo, 2012) mengatakan bahwa perilaku  

merupakan  reaksi  seseorang  terhadap  stimulus (rangsangan dari luar). Sehingga 

teori ini di kenal dengan teori “S-O-R” , yang mengatakan bahwa perilaku terjadi 

karena adanya stimulus terhadap organisme yang kemudian organisme tersebut 

merespon. 

Adapun keterkaitan teori S-O-R dalam penelitian ini adalah : 
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1. Stimulus yang dimaksud adalah pesan tentang pendidikan seksual pada anak 

untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak yang disampaikan 

melalui booklet 

2. Organisme yang dimaksud adalah siswa/siswi SD di Kota Pontianak 

3. Respon yang dimaksud adalah peningkatan pengetahuann terkait seksualitas 

dikalangan siswa/siswi SD yang akhirnya dapat merubah perilakunya kearah 

positif terhadap kekerasan seksual.  

Hosland, et al. dalam (Notoatmodjo, 2012)  mengatakan bahwa perubahan 

perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Proses perubahan 

perilaku  tersebut  menggambarkan  proses  belajar  pada individu yang  terdiri 

dari: 

1. Stimulus (rangsangan) yang dimaksud adalah pesan tentang pendidikan 

seksual pada anak yang disampaikan melalui booklet. Stimulus atau 

rangsangan yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. 

Apabila stimulus tersebut tidak diterima  berati stimulus tersebut tidak efektif 

mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus 

diterima oleh organisme berati ada perhatian dari individu dan stimulus 

tersebut efektif. 

2. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme (diterima) 

maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya. Setelah itu organisme 

mengelola stimulasi tersebut sehingga terjadi kesedian unruk bertindak demi 

stimulasi yang telah diterimannya (bersikap) 
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3. Akhirnya dengan fasilitas dan dorongan dari lingkungan maka stimulus 

tersebut mempunyai efek tindakan dari individu (perububahan prilaku 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 

Kerangka Teori S-O-R 

Sumber :  Skiner (1938) dalam (Notoatmodjo, 2012)
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BAB III   

KERANGKA KONSEP 

III.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar III. 1 

Kerangka Konsep 

III.2 Variabel penelitian 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahaan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengguaan media booklet 

pendidikan seksual.  

2. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang mejadi akibat dari pada variabel 

bebas (Sugiyono, 2012). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan siswa/siswi MIS NU II Pontianak dan SD Muhammadiyah 1 

Pontianak 
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III.3 Defenisi oprasional 

Tabel III. 1 

Defenisi Oprasional 

No Variabel Definisi Operasional  Cara ukur Alat ukur Hasil ukur Skala  

1.  Variabel Terikat      

 Pemberian 

Booklet 

mengenai 

kekerasan seksual  

Kegiatan 

menyampaikan pesan 

media booklet 

tentang kekerasan 

seksual  

Observasi  

 

Lembar 

observasi 

 

- Diberikan 

booklet 

- Tidak 

diberikan 

booklet  

 

Nominal 

3. Variabel Bebas       

 Tingkat 

pengetahuan 

Siswa/siswi SD  

tentang kekerasan 

seksual pada anak 

Tingkat kemampuan 

responden untuk 

menjawab benar 

tentang isi booklet  

meliputi : 

Pengertian kekerasan 

seksual 

Faktor penyebab 

kekerasan seksual 

Jenis kekerasan 

seksual  

Pelaku kekerasan  

seksual  

Tempat terjadinya 

kekerasan seksual 

Cara agar  terhindar  

dari  kekerasan  

seksual   

Penyebaran 

kuesioner  

Kuesioner 

 

Pre-test 

Post-test 

Skor untuk 

keperluan 

deskriptif 

dikatagorikan 

menjadi 2 

yaitu  

1. Kurang 

baik jika 

skor   

mean < 

14,53 

mean 

2. Baik, jika 

skor  mean 

≥  14,53  

 

Interval  
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III.4 Hipotesis  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

alternatif (Ha ):  

Ada  perbedaan yang bermakna  antara  pengetahuan kelompok 

kontrol dan pengetahuan kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan 

mengenai  Booklet  mengenai kekerasan seksual  pada  anak.
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BAB IV  

METODOLOGI  PENELITIAN 

IV.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen semu (Quasi Eksperimen) jenis  pretest-posttest control group  design. 

Pada penelitian ini digunakan desain pre dan post test group. Menurut (Arikunto, 

2002) pretest dan posttest one group design adalah penelitian yang dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen dengan satu 

kelompok subjek.  

Penulis menggunakan design penelitian ini dikarenakan penulis ingin 

mengetahui  sejauh mana  pengetahuan siswa/siswi SD terkait dengan kekerasan 

seksual dan upaya agar terhindar dari kekerasan seksual. Desain ini terdiri atas 

dua kelompok yang masing-masing diberikan  pretest  ( Y1)  dan ( Y3 ). Setelah 

diberikan tes awal, penulis melakukan eksperimen  dengan  memberikan  

perlakuan  berupa media booklet seputar kekerasan  seksual  (perlakuan)  X  

pada kelompok eksperimen, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberi 

perlakuan. Tindakan  akhir  yang  dilakukan  penulis  adalah  memberikan  tes 

akhir  posttest ( Y2 ) dan ( Y4 )  pada  kedua  kelompok dengan  tujuan  untuk  

mendapatkan data perbandingan  pengetahuan dari test awal (pretest)  ke test 

akhir  (posttest). 
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Berikut  rancangan Pretest Postest Control Group Design  yang akan 

digunakan dalam   mengevaluasi  efektifitas  media  booklet  terhadap  

kekerasan seksual pada siswa/siswi SD di Kota Pontianak (Sugiyono, 2012) . 

Tabel IV. 1 

Desain Penelitian Pretest Posttest Control Group Design 

Kelompok  Pretest Perlakuan  Posttest  

E Y1 X Y2 

K Y3 - Y4 

 

Keterangan : 

E  : Kelompok eksperimen (kelompok yang diberi perlakuan 

dengan media booklet) 

K : Kelompok kontrol ( kelompok yang tidak diberi 

perlakuan dengan media booklet) 

Y₁ : nilai pretest kelompok eksperimen 

X : Perlakuan (treatmen) 

Y₂ : nilai posttest kelompok eksperimen 

Y3 : nilai  pretest kelompok kontrol 

Y4 : nilai posttest kelompok kontrol 
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IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa/siswi kelas V  MIS NU II 

Pontianak sebagai  kelompok eksperimen dilaksanakan pada tanggal 24 

sampai 29 September 2018. Pada kelompok kontrol (SD Muhammadiyah 1) 

sebagai  dilaksanakan pada tanggal 24 dan 28. Siswa/siswi  sebagai  sampel  

adalah  siswa  yang  belum pernah diberi edukasi melalui media cetak yaitu 

Booklet.   

2. Tempat Penelitian 

Tempat dilakukan  penelitian  adalah di MIS NU II Pontianak dan SD 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 

IV.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Popolasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang  memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012). Populasi dalam  penelitian pada kelompok eksperimen  adalah  siswa/i 

kelas V MIS NU II Pontianak  yang  berjumlah 20  dan pada kelompok 

kontrol adalah siswa/i kelas V SD Muhammadiyah 1 yang  berjumlah 79. 

2. Sampel 

Sampel  adalah  bagian dari  jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah 
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siswa/i kelas V MIS NU II Pontianak berjumlah 20 dan siswa/siswi kelas V 

SD Muhammadiyah 1 Pontianak berjumlah 20 0rang dengan pertimbangan 

daya tangkap serta tingkat pemahaman responden. 

3. Kriteria Sampel 

Kriteria inklusi dari sampel adalah sebagai berikut : 

a. Siswa kelas V yang bersekolah di MIS NU II Pontianak dan SD 

Muhammadiyah 1 

b. Bersedia mengikuti dan berpartisipasi dalam penelitian 

c. Bisa membaca dan menulis 

Kriteria ekslusi dari sampel adalah sebagai berikut : 

a. Tidak mengkuti intervensi sebanyak 3 kali.  

b.  Tidak hadir saat  postest. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik ‘’total 

sampling’’ yaitu  teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 

dengan populasi dan Symple random sampling uaitu pengambilan sampel 

berasarkan interval tertentu secara acak (Sugiyono, 2012).  

IV.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder yaitu : 

1. Teknik pengumpulan data  

a. Data primer adalah data yang diambil langsung melalui kusioner 

dengan  lembar  kuesioner pre-test dan post-test. Prosedur 
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pengumpulan data pada kegiatan penelitian yang dilakukan 

dilaksanakan pada September perlakuan dengan Booklet 

b. Data sekunder adalah data yang diambil dari data KPAID Kalimantan 

Barat, KAPI, wawancara dengan kepala sekolah terkait jumlah siswa/i 

dan  wawancara bersama dengan kepala sekolah MI NU II Pontianak. 

2. Instrumen Penelitian 

a. Kuesioner 

Instrumen pengumpulan data untuk variabel pengetahuan 

menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan terhadap 

responden, yaitu siswa-siswi MIS NU II Pontianak. Kuesioner tersebut 

akan di uji validitas dan reabilitasnya di sekolah dengan pertimbangan 

sekolah tersebut cukup untuk dilakukan validitas dan realbilitas yang 

sama dengan MIS NU II Pontianak. 

Validitas adalah indeks yang digunakan untuk  menunjukan 

apakah alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang di ukur. Untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang disusun mampu mengukur apa yang 

hendak di ukur maka perlu di uji dengan  uji korelasi antara skor (nilai) 

tiap item (pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Apabila 

semua item telah memiliki validitas konstruk, berati  semua  pertanyaan  

semua pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut mengukur  

konsep yang di inginkan (Notoatmodjo, 2012).  

Berdasarkan uji validitas dan reabilitas  yang dilakukan terhadap 

30 siswa-siswi di SD N 31 Pontianak dapat dilihat sebagai  berikut: 
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Tabel IV. 2 

Validitas Variabel  

No Pertanyaan R Hitung R 

tabel 

Keterangan 

1. Item 1 0,386 0,361 Valid 

2. Item 2 0,653 0,361 Valid 

3. Item 3 0,599 0,361 Valid 

4. Item4 0,478 0,361 Valid 

5. Item5 0,358 0,361 Tidak Valid 

6. Item6 0,376 0,361 Valid 

7. Item7 0,428 0,361 Valid 

8. Item8 0,430 0,361 Valid 

9. Item9 0,533 0,361 Valid 

10. Item10 0,413 0,361 Valid 

11. Item11 0,503 0,361 Valid 

12. Item12 0,174 0,361 Tidak Valid 

13. Item13 0,450 0,361 Valid 

14. Item14 0,614 0,361 Valid 

15. Item15 0,450 0,361 Valid 

16. Item16 0,259 0,361 Tidak Valid 

17. Item17 0,444 0,361 Valid 

18. Item18 0,514 0,361 Valid 

19. Item19 0,016 0,361 Tidak Valid 

20. Item20 0,396 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan  tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa  pertanyaan  

no 5, 12, 16 dan 19 dinyatakan  tidak valid  dikarenakan R hitung  <  R 

Tabel. Dikarenakan  item  pertanyaan yang  tidak  valid  merupakan  

pertanyaan penting, maka peneliti  mengganti  pertanyaan.  
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Tabel IV. 3 

Reabilitas Kuesioner 

No Pertanyaan Cronbach’s  

Alpha 

Batas 

Minimal 

Keterangan 

1. Item 1 0,703 0,6 Reliabel 

2 Item 2 0,690 0,6 Reliabel 

3. Item 3 0,693 0,6 Reliabel 

4. Item4 0,701 0,6 Reliabel 

5. Item5 0,705 0,6 Reliabel 

6. Item6 0,706 0,6 Reliabel 

7. Item7 0,701 0,6 Reliabel 

8. Item8 0,702 0,6 Reliabel 

9. Item9 0,700 0,6 Reliabel 

10. Item10 0,704 0,6 Reliabel 

11. Item11 0,701 0,6 Reliabel 

12. Item12 0,713 0,6 Reliabel 

13. Item13 0,702 0,6 Reliabel 

14. Item14 0,695 0,6 Reliabel 

15. Item15 0,702 0,6 Reliabel 

16. Item16 0,710 0,6 Reliabel 

17. Item17 0,704 0,6 Reliabel 

18. Item18 0,699 0,6 Reliabel 

19. Item19 0,716 0,6 Reliabel 

20. Item20 0,705 0,6 Reliabel 

Sumber : Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan 

memiliki Cronbach’s  Alpha  > Batas minimal (0,6) maka pertanyaan 

dinyatakn realibel. 

b. Booklet 

Media Booklet yang digunakan adalah Booklet “Cegah Kekerasan 

Seksual Pada Anak” yang mana Booklet ini dapat disimpan setelah 

dilakukan pretest. Media Booklet tersebut digunakan untuk 

menyampaikan informasi yang dalam penelitian ini berisi tentang: 

1) Isi Media Booklet 
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Booklet ini berjudul  “ Cegah Kekerasan  Seksual”. Isi 

dari booklet ini terdiri dari pesan verbal dan Nonverbal. Pesan 

verbal adalah adalah  semua jenis simbol yang  menggunakan 

satu  kata  atau  lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem 

kode verbal. Pesan Nonverbal biasanya digunakan untuk 

melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap 

dan tertulis Mulyana (2005).  

Materi pesan dari Booklet “Aku dan Tubuhku”  yang akan 

bagikan dalam penelitian terdiri dari: 

a) Pengertian  Kekerasan Seksual   

b) Faktor Penyebab Kekerasan Seksual 

c) Jenis Kekerasan Seksual  

d) Bagian-bagian tubuh 

e) Pelaku Kekerasan  Seksual  

f) Dampak kekerasan Seksual 

g) Cara Agar  Terhindar  Dari  Kekerasan  Seksual   

2) Desain Booklet 

Proses pembuatan media booklet dilakukan melalui 

beberapa tahapan. Pertama, menyusun kerangka isi atau materi 

yang akan dimasukan ke dalam media booklet. Kedua, membuat 

sketsa pesan non verbal  menggunakan software adobe photoshop 

dan yang terakhir menggabungkan materi (pesan verbal) dengan 

pesan non verbal (gambar). 
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3) Tujuan KIE Booklet 

a) Menjelaskan pengertian  kekerasan seksual   

b) Menyebutkan faktor penyebab kekerasan seksual 

c) Menyebutkan jenis kekerasan seksual  

d) Menyebutkan  pelaku  kekerasan  seksual  

e) Menyebutkan  cara agar  terhindar  dari  kekerasan  seksual   

IV.5 Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kuesioner untuk mengetahui kelengkapan 

pengisian data oleh responden apakah telah sesuai dengan yang 

semestinya seperti kelengkapan biodata dan jawaban responden. Jika 

ditemukan kuesioner yang tidak lengkap diisi maka meminta langsung 

kepada responden dan bimbingannya untuk melengkapi pengisian data 

yang diperlukan. 

b. Coding, yaitu pemberian kode pada setiap item pertanyaan dalam 

kuesioner untuk memudahkan pengolahan data. 1 = laki-laki, 2 = 

perempuan. 1 = jawban benar dan 0 untuk jawaban salah.  

c. Scoring, yaitu kegiatan memberi skor pada setiap pertanyaan dengan 

rincian apabila dijawab benar nilainya 1, jika jawabanya salah maka 

nilainya 0.  
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d. Entry, yaitu memasukan data penelitian yang sudah di coding dan 

scoring  dengan mengunakan program aplikasi komputer dengan 

format yang telah dibuat menggunakan ‘’ Software’’ SPSS.  

e. Tabulating, yaitu  mengelompokan  data kedalam  bentuk tabel 

univariat dan bivariat yang telah di buat sesuai dengan tujuan 

penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam beberapa tabel. 

f. Analizing, menganalisa data untuk mengetahui uji hipotesis yaitu uji t-

berpasangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Hasil 

penelitian ini dianalisa dengan program aplikasi komputer 

2. Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk yaitu : 

a. Tabel 

Penyajian  data  dalam  bentuk  tabel  memudahkan untuk 

membaca data sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Teks dan Narasi 

Penyajian  data  dalam  bentuk  teks  dan  narasi adalah umum 

dilakukan  untuk dapat  mendeskripsikan  atau  memberikan  penjelasan 

terhadap  data yang telah disajikan dalam bentuk tabel. 

3. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisis data menggunakan uji analisis parametrik. Perhitungan 

menggunakan Program komputer. 

 



59 

 

 

 

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskrisikan karakteristik variabel penelitian. Bentuk anlisis bivariat 

tergantung dari jenis data. Data numerik digunakan nilai mean atau rata-

rata, median dan standar deviasi. Pada umumnya dalam analisis hanya 

menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel.  

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat 

hubungan antara variabel bebas dan terikat. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan program statistik. Jenis uji yang digunakan  adalah  

uji  Independen T-test atau  menggunakan  Mann Whitney apabila data 

berdistribusi  tidak normal untuk  mengetahui apakah  hipotesis diterima 

atau di tolak. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1 Hasil  Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Madrasah  Ibtidaiyah  Nahdatul  Ulama II  Pontianak  sebagai 

kelompok eksperimen merupakan  sekolah  swasta yayasan  Nahdatul  

Ulama  yang  terletak di JL. Imam Bonjol, Gg. Bansir 2, No. 25, 

Kecamatan Pontianak Selatan,  Kota Pontianak, Provinsi  Kalimantan  

Bara. Disebelah timur, sekolah berbatasan dengan sungai kapuas, di 

sebelah barat  terdapat jalan raya yang aktivitasnya cukup padat. Selain 

itu, sekolah ini terletak di tengah-tengah pemukiman padat penduduk.  

 MIS NU II  Pontianak memiliki luas 540 m
2  

yang  terdiri  dari  6  

ruang  kelas dan terakreditasi. Jumlah  siswa/siswi di MIS NU II 

Pontianak pada tahun ajaran 2018/2019  sebanyak  189  orang  yang  

tersebar  dari  kelas 1 sampai kelas 6. Siswa laki-laki berjumlah 90 orang 

dan siswa perempuan berjumlah 99 orang berjenis kelamin perempuan.  

Hasil wawancara yang di peroleh peneliti bersama Kepala Sekolah 

MIS NU II Pontianak didapatkan bahwa, dalam dua tahun terakhir sekolah 

tersebut pernah terdapat siswa/siswi yang mengalami tindak kekerasan 

seksual. Berdasarkan data yang dimiliki  KPAID Kal-Bar, tahun 2018, 

Kota Pontianak memiliki kasus kekerasan seksual tertinggi dibandingkan 

13 Kabupaten/Kota lainya yang ada di Kalimantan Barat. Jika dilihat, 
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hampir disetiap tahunnya terjadi kasus kekerasan seksual pada anak yang 

tersebar di seluruh wilayah Kota Potianak.  

    SD Muhammadiyah 1 Pontianak sebagai lokasi  sampel  kontrol  

merupakan sekolah swasta yayasan Muhammadiyah yang terletak di Gg. 

Karya 1, Sungai Bangkok, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi 

Kalimantan Barat yang sama-sama terletak dikawasan padat penduduk. 

Letak sekolah yang tidak jauh dari pasar kemuning, mengakibatkan 

aktivitas disekitar areal sekolah lumayan ramai. 

SD Muhammadiyah 1 memiliki luas 1235 m
2 

yang terdiri dari 12 

ruang kelas dan terakreditasi. Jumlah siswa di SD Muhammadiyah  

1Pontianak pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 361 orang  yang  

tersebar dari kelas 1 sampai kelas 6. Siswa laki-laki berjumlah 190 orang 

dan siswa perempuan berjumlah 171 orang berjenis kelamin perempuan. 

Berdasarkan  40 metode studi yang dilakukan oleh bang dunia 

terhadap kekerasan seksual pada anak menyatakan bahwa anak-anak dari 

keluarga yang berpenghasilan menengah kebawah  lebih rentan menjadi 

korban kekerasan seksua.  Dalam  studinya, prevalensi  anak perempuan 

yang berasal dari keluarga ekonomi menegah kebawah yaitu  sebesar   

(21,86%)   lebih  tinggi dibandingkan prevalensi anak laki-laki  yaitu 

sebesar (14,58%) 

2. Proses Penelitian  

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder 

berupa data kasus kekerasan seksual pada anak secara nasional dan daerah. 
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Dilanjutkan dengan melakukan analisa situasi dengan menganalisis 

sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian lalu dilakukan proses 

pengumpulan data berupa jumlah siswa/siswi yang ada disekolah dan 

kasus kasus kekerasan seksual yang terjadi serta meminta izin untuk 

melakukan penelitian.  

Pengumplan data dilaksanakan dengan pemberian pretest pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dilakukan pada hari 

yang sama yaitu  pada tanggal 24 September 2018. Pada kelompok 

eksperimen diberikan pada pukul 09.30 – 10.00 WIB, sedangkan pada 

kelompok kontrol kuesioner pretest diberikan pada pukul 07.30-08.30 

WIB.  

Intervensi menggunakan media booklet upaya pencegahan 

kekerasan seksual diberikan sebanyak 2 kali. intervensi pertama pada 

tanggal 27 september pada pukul 09.00-.9.30 WIB, pada intervensi ke dua 

dilaksanakan pada tanggal 28 september 2018 pada pukul 09.30. Posttest 

pada kelompok eksperimen diberikan pada tanggal 28 September 2018 

pukul 09.30-10.00 WIB, sedangkan pada kelompok kontrol diberikan pada 

tanggal 28 September 2018 pukul 07.00-08.00 WIB.  

Analisis data dilakukan menggunakan dua uji yaitu, uji Paired dan 

Independen T-test untuk mengetahuai efektifitas booklet. Sehingga 

didapatkan hasil penelitian berupa booklet  efektif  sebagai media promosi 

kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual 

pada anak.  
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Gambar V. 1 Bagan Alur Penelitan 

Data Sekunder Kasus kekerasan seksual pada anak di Kal-
Bar 2017-2018 

Popolasi  Mis Nu II Pontianak Dan Sd Muhammahiyah 
1 Pontianak 

Analisa situasi dan kebutuhan penelitian 

Sampel Penelitian sebanyak 40 responden terdiri dari 20 responden pada kelompok eksperimen (MIS NU II PONTIANAK) 

dan 20 pada  kelompok  kontrol  (SD MUHAMMADIYAH 1)  yang  memenuhi  kreteria inklusi yaitu : 1. Kelas V, 2. 

Bersedia berpartisipasi dalam penelitian. 3. Bisa membaca dan  menulis 

Pemberian kuesioner pretest kepada 

kelompok kontrol  

 

Pemberian kuesioner pretest kepada 

kelompok eksperimen (24/9/2018) 

 

Intrvensi menggunakan media booklet  cegah 

kekerasan seksual 

Pemberian kuesioner  posttest kepada 

kelompok kontrol 

 
Pemberian kuesioner posttest kepada 

kelompok eksperimen 

Analisis data dengan uji Independen T-test 

Hasil Penelitian 
Booklet fektif sebagai media promosi dalam meningktkan 

pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak 
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3. Karakteristik Responden 

a. Umur Responden 

Tabel V. 1 

Distribusi Frekuensi Umur Berdasarkan Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

 

Umur 

Kelompok 

Eksperimen 

(MIS NU II Pontianak) 

Kontrol 

(SD Muhammadiyah 1 

Pontianak) 

 N % N % 

9 0 0 2 10 

10 8 40 16 80 

11 8 40 2 10 

12 2 10 0 0 

13 1 5 0 0 

15 1 5 0 0 

Total 20 100 20 100 

Sumber : data  primer 2018 

Berdasarkan tabel V.1 diketahui bahwa pada kelompok eksperimen  

sebanyak (40%) berumur 10 dan 11 tahun , (10%)  berumur  12 tahun,  

(5%)  berumur 13 dan  15 tahun. Pada kelompok kontrol  (10%) berumur 9 

tahun, (80%)  berumur 10 tahun dan (5%) berumur 11 tahun.  

b. Jenis Kelamin  

Tabel V. 2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Pada Kelamin Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Jenis Kelamin 

Kelompok 

Eksperimen Kontrol 

 N % N % 

Laki-laki 9 45 15 75 

Perempuan 11 55 5 25 

Total 20 100 20 100 
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Berdasarkan  tabel V.2 dapat dilihat bahwa  responden  pada 

kelompok eksperimen  yang  berjenis  kelamin  perempuan  sebanyak 

(55%)  dan  (45%)  berjenis  kelamin  laki-laki  sedangkan  pada 

kelompok. Pada kelompok kontrol sebanyak (25%) berjenis kelamin 

perempuan  dan (75%)  berjenis kelamin laki-laki. Umur  Responden 

4. Normalitas Data 

Tabel V. 3 

Uji Normalitas Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelompok  Pretest 

(P value) 

Posttest  

(P value) 

N Keterangan 

Eksperimen  0,181 0,101 20 Normal 

Kontrol 0,421 0,458 20 Normal 

Sumber : data  primer 2018 

Tabel V.3 menunjukan normalitas tingkat pengetahuan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi, dimana 

pengetahuan sebelum dan seudah intervensi pada kelompok eksperimen 

didapatkan  p value > 0,05 yang artinya data pada kelompok eksperimen 

berdistribusi normal. Pada kelompok kontrol menunjukan tingkat 

pengetahuan sebelum dan sesudah didapatkan nilai p value > 0,05 yang 

artinya data pada kelompok kontrol berdistribusi normal. 

5. Analisis Univariat 

Analisis  univariat  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  

karakteristik   setiap variabel penelitian  serta hasil dari  promosi kesehatan 

menggunakan media cetak booklet terhadap peningkatan pengetahuan  

responden. 
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a. Pengetahuan Sebelum Diberikan Media  Booklet pada Kelompok 

Eksperimen dan kelompok Kontrol 

Berdasarkan uji normalitas data penelitian diperoleh skor 

pengetahuan  pretest berdistribusi normal ( p value > 0,05) baik pada 

kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. Sehingga 

pengkategorian menggunakan nilai mean. Berikut ini distribusi 

frekuensi pengetahuan sebelum (pretest) pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol.  

Tabel V. 4 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Sebelum Diberikan Media Booklet 

pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Katagori 

Pengetahuan 

Kelompok 

Eksperimen 

(MIS NU II Pontianak) 

Kontrol 

(SD Muhammadiyah 1 

Pontianak) 

N % N % 

Baik 6 28,6 1 5 

Kurang Baik 14 66,7 19 95 

Sumber : data primer 2018 

Berdasarkan  tabel V.4 kategori pengetahuan menggunakan nilai 

mean pada saat pretest, diperoleh nilai mean sebesar 11,90. Diketahui 

bahwa pengetahuan sebelum diberikan media booklet  kelompok  

eksperimen   sebesar  (28,6%)  baik dan  pada  kelompok  kontrol  yang 

berpengetahuan   baik sebesar (5%). 
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b. Pengetahuan Sesudah Diberikan Media Booklet pada Kelompok 

Eksperimen 

Berdasarkan uji normalitas data penelitian diperoleh skor 

pengetahuan  posttest berdistribusi normal ( p value > 0,05) baik 

pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. 

Sehingga pengkategorian menggunakan nilai mean. Berikut ini 

distribusi  frekuensi  pengetahuan  sesudah (posttest)  pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Tabel V. 5 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Sesudah Diberikan Media Booklet 

pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Katagori 

Pengetahuan 

Kelompok 

Eksperimen 

(MIS NU II Pontianak) 

Kontrol 

(SD Muhammadiyah 1 

Pontianak) 

N % N % 

Baik 20 100 3 15 

Kurang Baik 0 0 17 85 

Total 20 100 20 100 

Sumber : data primer 2018 

Berdasarkan  tabel V.5 kategori pengetahuan menggunakan nilai 

mean pada saat posttest diperoleh nilai mean sebesar 14,53, di ketahui  

bahwa media booklet dapat  meningkatkan pengetahuan  kelompok  

eksperimen sebesar   (100%)  sedangkan pada skor pengetahuan kelompok 

kontrol yang tidak diberikan booklet sebesar (15%) . 
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6. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh media booklet pencegahan kekerasan seksual 

terhadap peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi pada 

kelompok eksperimen dan kontrol serta nilai  pengetahuan kelompok 

eksperimen dan kontrol setelah dilakukan intervensi.   

a. Perbedaan Pengetahuan Sebelum  Dan Sesudah  Diberikan  Intervensi  

Menggunakan Media Booklet Pada Kelompok Eksperimen 

Tabel V. 6 

Distribusi Tingkat Pengetahuan Siswa/siswi Kelompok Eksperimen (MIS 

NU II Pontianak) Menggunakan Uji  Paired T-test 

 Mean  SD Delta 

Mean 

P value 95% CI 

      

Pretest  12, 45 2,460  

5,05 

 

0,000 

 

-6,181±-3,919 

Posttest 17,50 1,433    

Sumber : data  primer 2018 

Tabel V.6  menunjukan   terjadi  peningkatan  selisih nilai  rata-rata 

sebesar 5,05. Berdasarkaan uji menggunakan  paired  t-tes diperoleh  p 

value = 0,000  (H0 ditolak). Hal ini menunjukan adanya perbedaan   

pengetahuan   yang  signifikan  antara  sebelum dan sesudah  diberikan  

perlakuan menggunakan media booklet.  . 
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Sumber : data primer 2018 

Grafik V. 1 

Analisa per-item Kuesioner Pengetahuan siswa/siswi Kelompok 

Eksperimen 

Berdasarkan grafik V.1 diketahui  bahwa  peningkatan pengetahun 

paling tinggi pada kelompok eksperimen adalah pada pertanyaan no 20 

tentang ‘’Memperlihatkan  alat  kelamin  kepada orang lain adalah bentuk 

kekerasan seksual’’. Pada saat pretest sebanyak 45% menjawab benar dan 

pada saat postest terjadi peningkatan  sebesar 55% menjadi 100% 

menjawab benar.  

Item  pertanyaan  yang  peningkatan  jumlah jawaban benar paling  

sedikit  adalah  pada pertanyaan no 9,16 dan 17. Pada ketiga item 

pertanyaan tersebut tidak terjadi peningkatan pengetahuan responden 

menjawab benar. Pada pertanyaan no 9 dan 17 pada saat pretest 90% 

menjawab benar sedangkan pada postest tetap 90%. Pada pertanyaan no 

16 pada saat pretest 75% responden menjwab benar sedangkan pada 

postest tetap 75%. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

pretest 60 70 35 45 35 55 75 65 90 75 55 75 75 65 65 75 90 50 45 45

postest 100100 80 90 60 60 85 85 90 100 90 95 80 95 95 75 90 85 95 100

selisih 40 30 45 45 25 5 10 20 0 25 35 20 5 30 30 0 0 35 50 55

0
20
40
60
80

100
120
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b. Perbedaan Pengetahuan Antara  Pretest dan Posttest pada Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol. 

Tabel V. 7 

Distribusi Tingkat Pengetahuan Siswa/siswi Kelompok  Kontrol (SD 

Muhammadiyah 1 Pontianak) Menggunakan Uji Paired T-Test 

 Mean  SD Delta 

Mean 

P value 95% CI 

Pretest  11,35 2,436 

 

 

0,20 

 

0,519 

 

-0,837±0,437 

posttest 11,55 2,438    

Sumber : data primer 2018 

Tabel V.8  menunjukan  selisih  nilai  rata-rata  pretest dan posttest  

sebesar 0, 20.  Berdasarkaan  uji  menggunakan  Paired t-tes diperoleh  p 

value = 0,519   (H0 di terima). Hal ini menunjukan  tidak terjadi 

peningkatan pengetahuan  yang  signifikan antara nilai pretest dan 

posttest.   

 

Sumber : data primer 2018 

Grafik V. 2 

Analisis Per-item Kuesioner Pengetahuan Siswa/Siswi Kelompok 

Kontrol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

pretest 85 65 25 45 20 65 80 65 55 65 70 70 40 55 35 70 65 60 50 60

postest 70 75 30 50 40 50 80 55 55 60 75 65 45 55 35 70 65 60 55 65

selisih -15 10 5 5 20 -15 0 -10 0 -5 5 -5 5 0 0 0 0 0 5 5
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Berdasarkan grafik V.2 diketahui  bahwa  peningkatan 

pengetahun paling tinggi pada kelompok kontrol adalah pada 

pertanyaan no 5 tentang ‘’ Orang terdekat bukan pelaku kekerasan 

seksual’’. Pada saat pretest  sebanyak 20% menjawab benar dan pada 

saat  postest  terjadi  peningkatan  sebesar  20% menjadi 40% 

menjawab benar.  

Item  pertanyaan yang mengalami  penurunan  jumlah jawaban 

benar adalah  pada pertanyaan no 1 dan 6. Pada kedua a item 

pertanyaan tersebut  terjadi  penurunan  jawaban benar. Pada 

pertanyaan no 1 sebanyak 85% menjawab benar kekerasan seksual 

adalah  segala  macam  prilaku  seksual  yang  berkonotasi  seksual 

yang terjadi pada anak berusia kurang dari 18 tahun kemudian 

mengalami penurunan sebesar 15% menjadi 75%. Sedangkan pada 

pertanyaan no 6 sebanyak 65% menjawab benar mengenai kepala dan 

kaki adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, 

kemudian mengalami penurunan sebesar 15% menjadi 50%. 

c. Perbedaan Rerata Selisih Pengetahuan Pada Kelompok Eksperimen Dan 

Kelompok Kontrol 

Tabel V. 8 

Perbedaan  Rata-Rata Selisih  Pada  Pengetahuan  Kelompok 

Eksperimen (MIS NU II Pontianak) Dan Kelompok Kontrol (SD 

Muhammadiyah 1 Pontianak) 

Variabel  Δ mean SD P 

value 

IK 95% 

Pengetahuan  4,650 2,498  

0,000 

 

3,362-5,938 

Kontrol 0,20 1,361   

Sumber : data primer 2018.  
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Berdasarkan  tabel V.8 menunjukan  bahwa terdapat  perbedaan 

rerata antara pada kelompok eksperimen dan kelompok  kontrol  setelah  

di berikan  intervensi  menggunakan booklet  (p value < 0,05).   

V.2 Pembahasan  

a. Kararteristik Responden  Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol 

Penelitian diawali dengan melihat karakteristik siswa/siswi di MIS 

NU II dan SD Muhammadiyah 1 Pontianak tahun 2018. Karakteristik yang 

diteliti berupa umur dan jenis kelamin. Kedua karakteristik tersebut 

dianggap memiliki pengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki 

responden, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak. 

Sebagai variabel pendahuluan, pada tabel V.1 menunjukan rata-rata 

responden  kelompok  eksperimen berumur  11 tahun, sedangkan pada 

kelompok kontrol  rata-rata responden  berumur 10 tahun. Pada kelompok 

eksperimen sebanyak 55% responden berjenis kelamin perempuan  dan  

pada  kelompok kontrol responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dari responden  berjenis  kelamin  perempuan yaitu sebesar 75%. Dimana, 

menurut (Hamed, 2012)  mengatakan rata-rata usia korban kekerasan 

seksual pada anak laki-laki adalah 9,2 tahun dan 10,03 tahun untuk anak 

perempuan.  Selain itu, berdasarkan  hasil penelitiannya terhadap 450 

responden 37,8% anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual dan 

21,2% pada anak laki-laki.  
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b. Pengetahuan  siswa/siswi sebelum dan sesudah diberikan media booklet 

tentang upaya pencegahan    kekerasan seksual pada anak di MIS NU II  

Pontianak  (kelompok eksperimen) 

  Pengetahuan  merupakan  kondisi  tahu dari seseorang  mengenai 

sesuatu hal.  Dalam penelitian  ini,  pengetahuan  yang  dimaksud  adalah 

kemampuan siswa/siswi menjawab 20 pertanyaan terkait kekerasan seksual. 

Siswa/siswi yang menjadi responden kelompok eksperimen dan  kelompok  

kontrol diberikan  kuesioner (pretest) untuk mengukur pengetahuan awal 

sebelum diberi intervensi berupa booklet. Intervensi media booklet 

diberikan pada kelompok eksperimen, isi materi terkait dengan upaya 

pencegahan kekerasan seksual pada anak. Setelah selesai diberikan media 

booklet, peneliti kembali mengukur pengetahuan responden (Posttest) pada 

kedua kelompok.  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelompok eksperimen 

diketahui bahwa terdapat 6 responden yang berpengetahuan baik dan 14 

responden berpengetahuan kurang baik.  Setelah dilakukan intervensi 

menggunakan media booklet cegah kekerasan seksual, seluruh responden 

kelompok eksperimen memiliki pengetahuan baik.  Berdasarkan uji paired 

t-test didapatkan p value < 0,05  dengan Mean pada saat pretest sebesar 

12,45 dengan SD 2,460 dan meningkat menjadi 17,50 dengan SD 1,433 

setelah dilakukan intervensi menggunakan media booklet cegah kekerasan 

seksual. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 
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bermakna antara pengetahuan siswa/siswi sebelum dan sesudah intervensi 

menggunakan media booklet.   

Media booklet dapat meningkatkan pengetahuan kelompok 

eksperimen seteah intervensi dikarenakan penyampaian pesan tidak hanya 

menggunakan pesan non verbal (tulisan) tetapi juga disertai dengan 

gambar. Gambar didalam booklet digunakan untuk  menvisualkan pesan-

pesan berupa tulisan yang terdapat didalam booklet.. 

Hal ini sejalan dengan ( (Notoatmodjo, 2012) menyatakan bahwa 

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh informasi yang didapatkanya.  . 

Didalam memperoleh informasi tersebut, diperlukan sebuah media yang 

digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi.  Penggunaan 

media booklet bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan panca indra 

dalam penerimaan pesan. Pengetahuan yang kita peroleh 10% dari apa 

yang kita baca, dan 30% dari apa yang kita lihat. Sehingga, semakin 

banyak infra yang terlibat dalam penerimaan informasi, maka semakain 

banak pula informasi yang dapat disimpan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Paramastri, 2011) tentang penggunaan booklet booklet sebagai media 

pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak. Didalam penelitian 

tersebut menyatakan bahwa booklet dapat digunakan sebagai pendukung 

pencegahan kekerasan seksual pada anak.  

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan  

memberikan pendidikan tentang seksualitas sedini mungkin. Pendidikan 
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seks adalah segala upaya penyadaran, pengajaran dan penerangan tentang 

masalah seksual yang diberikan kepada anak untuk mencegah segala  

kemungkinan ke arah penyimpangan. Salah satu tujuan pendidikan seks 

adalah  menjaga kesehatan tubuh anak  dari orang-orang yang berniat 

buruk. Pengetahuan tentang seks bertujuan agar anak mampu  menolak, 

menghindar dan mengadu kepada orang terdekat jika mengalami tindakan 

kekerasan seksual (Rezkisari, 2015).  

Dalam grafik V.1 berdasarkan analisis item kuesioner pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen 

mengalami jumlah kenaikan responden yang menjawab benar pada 17 

item pertanyaan, sedangkan pada 3 item pertanyaan tidak mengalami 

kenaikan atau penurunan setelah intervensi. Tetapi dari 17 item pertanyaan 

yang mengalami kenaikan, terdapat 3 utem pertanyaan yang tidak 

mengalami kenaikan secara signifikan yaitu pada item pertanyaan no 5, 6 

dan 13.  

Peningkatan pengetahuan setelah diberikan media booklet pada 

siswa/siswi kelompok eksperimen sangat bermakna. Asumsi peneliti adalah 

perubahan pengetahuan tersebut terjadi karena faktor-faktor berikut: 1.)  

media booklet diberikan satu persatu kepada responden sehingga informasi 

lebih jelas, 2.) pesan yang disampaikan didalam media booklet disertai 

dengan gambar sehingga mempermudah dalam  mengingat pesan, 3.) warna 
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booklet yang cerah,  membantu menarik perhatian siswa/siswi untuk 

membaca isi booklet.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pengetahuan 

diperlukan sebuah media untuk membantu memaksimalkan panca indra 

dalam proses penerimaan pesan, sehingga pesan yang disampaikan dapat 

dengan mudah diterima dan diingat oleh sasaran. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, maka booklet cegah kekerasan seksual ini dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran bagi anak-anak maupun orang tua untuk 

menyampaikan informasi seputar kekerasan seksual.  

c. Pengetahuan  siswa/siswi sebelum dan sesudah  di SD Muhammadiyah 1  

(kelompok kontrol) yang tidak diberikan Intervensi menggunakan booklet. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelompok kontrol diketahui 

bahwa terdapat 1 responden yang berpengetahuan baik dan 19 responden 

berpengetahuan kurang baik pada saat pretest. Setelah diberikan postest, 

responden yang berpengetahuan baik sebanyak 3 responden  dan 17 

responden memiliki pengetahuan kurang baik. Berdasarkan uji paired t-test 

didapatkan p value > 0,05  dengan Mean pada saat pretest sebesar 11,35 

dengan SD 2,436 dan meningkat menjadi 11,55 dengan SD 2,438 setelah 

diberikan kuesioner postest. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa/siswi pada 

saat pretest dan pada saat postest.  
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Menurut peneliti, hal ini terjadinya karena responden pada kelompok 

kontrol tidak pernah terpapar informasi tentang  kekerasan seksual baik 

disekolah maupun di rumah. Selain itu, anggapan bahwa membicarakan 

kekerasan seksual merupakan sesuatu hal yang tabu dan belum pantas anak 

seusia mereka. Hal ini sejalan dengan (Notoatmodjo, 2012) yang 

menyatakan bahwa seseorang yang terpapar informasi  mengenai topik 

tertentu akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dari pada yang tidak 

terpapar informasi.  

Menurut penelitian yang dilakukan (Pakpahan, 2014),menyatakan  

bahwa tidak terjadi peningkatan pengetahuan pada kelompok kontrol yang 

tidak diberikan perlakuan menggunakan media booklet tentang rokok dan 

bahaya rokok di SDN 01 Panjang Selatan. Menurut (Notoatmodjo, 2012), 

seseorang yang terpapar informasi mengenai topik tertentu akan memiliki 

pengetahuan yang lebih banyak dari pada tidak terpapar informasi. 

Seseorang yang terpapar suatu materi akan mengalami peningkatan 

pengetahuan yang lebih besar dari pada seseorang yang tidak terpapar 

informasi.  

Dalam grafik V.2 analisis per-item kuesieoner pretest-posttest 

diketahui bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang  awalnya dapat dijawab 

oleh beberapa siswa menjadi mengalami penurunan.  Namun ada beberapa 

pertanyaan yang awalnya tidak dapat menjawab benar pada saat pretest 

namun pada saat posttest dapat menjawab dengan benar. Dapat dilihat 

perubahan pengetahuan siswa/siswi kelompok kontrol terdapat 2 item 
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pertanyaan yang mengalami penurunan yaitu pada item no 6 dan item no 12, 

sedangkan pada item no 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tidak mengalami 

kenaikan atau penurunan skor. Tidak terjadinya peningkatan skor 

pengetahuan pada kelompok kontrol dikarenakan pada kelompok ini tidak 

ada yang mempengarhi perubahan pengetahuannya.   

 Perubahan  nilai pengetahuan  kelompok kontrol pada saat posttest 

tidak signifikan. Asumsi peneliti terhadap tidak bermaknanya nilai mean 

tersebut dikarenakan oleh faktor-faktor antara lain: 1.) responden  

mengalami kebingungan pada saat menjawab soal posttest dikarenakan 

mencoba mengingat jawaban pada saat pretest tetapi tidak yakin jawaban 

pada saat pretest benar atau salah, 2.) pada pertanyaan item no 12  

responden kelompok kontrol  mengalami kebingungan karena jawaban yang 

diharapkan peneliti adalah responden menjawab salah namun bernilai benar. 

3.) pada saat postest siswa/siswi tidak mendapatkan informasi melalui 

media booklet kekerasan seksual.   

Dari hasil analisis di atas  dapat disimpulkan bahwa kelompok yang 

tidak mendapatkan intervensi dengan booklet cegah kekerasan seksaul pada 

anak tidak mengalami kenaikan nilai pengetahuan yang signifikan. Sehingga 

pada kelompok kontrol diperlukan sebuah pemaparan informasi mengenai 

kekerasan seksual melalui promosi kesehatan menggunakan alat bantu 

berupa booklet atau pun media cetak yang lainya agar siswa/siswi dapat 

mengingat informasi yng disampaikan.  
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d. Perbedaan Selisih  Pengetahuan Kekerasan Seksual pada Kelompok 

Eksperimen (MIS NU II Pontianak)  dan pada Kelompok Kontrol (SD 

Muhammadiyah 1) 

Terdapat perbedaan selisih nilai yang signifikan antara kelompok 

eksperimen yang diberikan intervensi menggunakan media booklet cegah 

kekerasan seksual dan kelompok kontrol  yang tidak diberi intervensi. 

Untuk melihat keefektifan media booklet cegah kekerasan seksual pada 

anak terhadap peningkata pengetahuan siswa/siswi maka dilakukan uji 

Independen T-tes.  

Berdasarkan hasil uji Independen T-tes diperoleh selisih skor mean  

pada kelompok eksperimen sebesar (5,05) dengan SD 2,41  setelah  

diberikan  intervensi  menggunakan  media booklet sedangkan pada  

kelompok kontrol selisih skor sebesar (0,20) dengan SD 1,361 lebih rendah 

dari kelompok eksperimen. Perbedaan selisih mean tersebut dikatakan 

signifikan dengan p value = 0,000 sehingga booklet efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan kelompok eksperimen.  

Menurut peneliti pemilihan media dalam penyampaian pesan 

menentukan efektifitas komunikasi pesan yang akan disampaikan pada 

sasaran. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hapsari, 2012) yang menyatakan 

bahwa media booklet efektif dalam meningkatkan pengetahuan terkait 

gentle birthing service. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Bagaray, 2016),  mengatakan 

bahwa  penggunaan media  booklet dan Flip chart efektif dalam 
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meningkatkan pengetahuan pada siswa SDN 120 Manado terhadap 

kesehatan gigi dan mulut.  

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Safitri, 2016),  ada 

pengaruh  penggunaan media booklet dalam meningkatkan pengetahuan gizi 

remaja yang mengalami overweight dibandingkan dengan kelompok remaja 

yang hanya diberikan ceramah tanpa menggunakan alat bantu berupa media. 

Media yang digunakan sebagai alat bantu didalam promosi kesehatan 

harus sesuai dengan keperluan dan kelengkapan pesan. Media pendidikan 

memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Efektifitas 

penyampaian pesan didalam proses belajar dipengaruhi oleh pengembangan 

medianya. Media pendidikan harus mampu menyampaikan pesan sehingga 

mampu diterima oleh sasaranya. Pengembangan media tidak hanya 

mencakup pada pesan tertulis, melainkan juga gambar agar mempermudah 

dalam penyampaian pesan (Ridha, 2016).  

Media booklet sangat membantu sasaran dalam pemahaman pesan 

karena pesn disampaikan dalam duan bentuk yaitu, pesan verbal dan non 

verbal. Sehingga, semakin banyak informasi yang diterima maka semakin 

baik pengetahuan seseorang. Dengan demikian, dapat menambah 

pengetahuan seseorang sehingga menimbulkan kesadaran dan pada akhirnya 

dapat mengubah prilaku dan sikap sesuai dengan pengetahuanya 

(Noetoadmojo, 2012).  
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Perubahan selisih nilai mean setelah dilakukannya intervensi 

menggunakan media booklet pada kelompok eksperimen relatif signifikan. 

Asumsi peneliti adalah perubahan tersebut terjadi disebabkan faktor-faktor 

antara lain: 1.) pesan yang disampaikan melalui media booklet dapat dicerna 

dengan baik oleh kelompok eksperimen, 2.) pemberian informasi yang 

berulang, sehingga responden kelompok eksperimen datap mengingat pesan 

yang disampaikan 3.) anggapan pada kelompok kontrol pada saat pretest 

mereka menjawab dengan benar, sehingga mencoba mengingat jawaban 

untuk dijawab pada saat posttest. 4.) rendahnya pengetahuan kelompok 

kontrol dikarenakan tidak ada informasi terkait kekerasan seksual sehingga.  

Berdasarkan beberapa uraian diatas disimpulkan bahwa, promosi 

kesehatan akan lebih efektif jika menggunakan alat bantu berupa media. 

Sehingga dengan efektifnya penyampaian pesan,  responden lebih mudah 

mencerna dan mengingat pesan yang disampaikan sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahan siswa/siswi 

diperlukan promosi kesehatan terkait kekerasan seksual dalam lingkungan 

rumah maupun pada lingkungan sekolah. Promosi yang dilakukan dapat 

menggunakan media yang efektif seperti booklet yang bertujuan untuk 

memberikan informasi terkait kekerasan seksual sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan anak tentang kekerasan seksual  
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V.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini dilakukan secara optimal, namu peneliti 

menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari adanya kekurangan, hal 

ini dikarenakan adanya keterbatasan dan hambatan-hambatan dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan siswa/siswi kelas 5 sebagai 

sampel, sehingga tidak dapat mengetahui efektifitas booklet pada 

kelas yang lebih rendah dimana upaya penceghan seharusnya 

dimulai sejak dini. 

2. Kemampuan baca pada anak yang kurang baik sehingga sulit dalam 

memahami isi pesan yang ada didalam booklet. 

3. Terdapat beberapa pertanyaan didalam kuesioner yang memiliki 

bahasa yang berbeda dengan pesan yang terdapat di dalam booklet.  

4. Penggunaan tulisan didalam booklet yang tidak di bold, sehingga 

tidak sesuai dengan klasifikasi booklet.  

5. Intervensi hanya dilakukan sebanyak 2 kali.  
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN  

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab V, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terjadi peningkatan  pengetahuan siswa/siswi kelompok eksperimen 

setelah dilakukan posttest yaitu 17,50 lebih besar dari  pada 

pengetahuan  saat pretest yaitu  12,45.  Peningkatan  tersebut 

dikatakan bermakna dengan p value < 0,05. Peningkatan nilai 

pengetahuan kelompok eksperimen antara sebelum dan sesudah 

intervensi dikarenakan adanyan penggunaan media booklet sebagai 

media penyampaian informasi tentang kekerasan seksual 

2. Terjadi peningkatan pengetahuan siswa/siswi kelompok kontrol 

setelah dilakukan postttest yaitu 11,55 lebih besar dari pada 

pengetahuan saat pretest yaitu 11,35. Peningkatan pengetahuan 

tersebut dikatakan tidak bermakna karena p value >0,05. Tidak 

terjadinya peningkatan pengetahuan saat posttest pada kelompok 

kontrol dikarenakan tidak ada intervensi menggunakan media 

booklet tentang kekerasan seksual.  

3. Terdapat perbedaan selisih nilai pengetahuan pada kelompok 

eksperimen yaitu 4,650 lebih besar dari nilai pengetahuan kelompok 

kontrol yaitu 1,361. Perbedaan tersebut dikatakan signifikan dengan 

p value <0,05. Perbedaan selisih nilai pengetahuan kelompok 
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eskperimen dan kelompok kontrol disebabkan karena pada 

kelompok eksperimen diberikan perlakuan menggunakan booklet 

cegah kekerasan seksual, sedangkan pada kelompok kontrol tidak 

diberi intervensi menggunakan booklet. Sehingga booklet efektif 

sebagai media promosi kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan 

tentang kekerasan seksual pada anak.  

VI.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang akan 

dikemukakan yaitu : 

1. Bagi Sekolah  

Bagi pihak  sekolah diharapkan  dapat  memberikan pendidikan 

seksual  kepada  siswa/siswi  melalui  bimbingan  konseling  menggunakan 

booklet cegah kekerasan seksual pada anak. 

2. Masyarakat  

Masyarakat diharapkan berperan aktif mendukung pencegaan 

kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pendidikan seksual 

sedini  mungkin  pada anak melalui booklet cegah kekerasan seksual.  

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang 

efektivitas media booklet upaya pencegahan kekerasan seksual pada 

anak: 
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a. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  melakukan  pengukuran 

beberapa  hari  setelah intervensi guna melihat efektifitas 

booklet  terhadap peningkatan pengetahuan. 

b. Media booklet dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya 

dengan menggunakan bahasa lokal  sesuai dengan daaerah yang 

akan diteliti sehingga siswa/siswi  lebih mudah memahami isi 

pesan. 

c. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan konten terkait dengan 

pengertian seks dan seksualitas. 
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