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ABSTRAK

FAKULTAS KESEHATAN
SKRIPSI, 9 Agustus 2018
TIMOTIUS MAILANUS
PERILAKU ANAK KORBAN PEDOFILIA ( Studi pada Anak Korban
Pedofilia Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap)

XVII + 124 halaman + 2 gambar + 3 tabel + lampiran

Perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain dan bertingkah laku dapat
diterima oleh oranglain, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh orang lain, serta
upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima orang lain. Tujuan penelitian ini adalah
untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang perilaku peran, perilaku dalam hubungan sosial
dan perilaku ekspresif Anak korban pedofilia di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil
penelitian: Dampak pedofilia tampak dalam hubungan perilaku peran yang dalam tahap ini masih
kurang berani dalam mempertahankan hak mereka sebagai korban dan kurang tegas dalam
bertindak. Takut akan dipermasalahkan latar belakang mereka sebagai korban membuat mereka
tidak terima dan marah. Trauma membuat mereka menarik diri dari orang lain, senang berkelompok
dengan teman-temannya dan cenderung ikut-ikutan. Dampak pedofilia terhadap perilaku dalam
hubungan sosial membuat mereka mudah berprasangka dan merasa tidak nyaman ketika berada
didekat orang lain, mereka sangat selektif dalam berteman karena takut akan diungkit kembali kasus
mereka dan takut orang akan berfikiran buruk terhadap mereka dan cenderung menjadi pendiam.
Belum terbuka dan kurangnya kemampuan sosialisasi. Dampak dari pedofilia dalam tahap ini
mempengaruhi perilaku ekspresif anak korban pedofilia yang membuat mereka menjadi pemarah
dan tidak terima ketika ada orang yang mengungkit kasus yang telah menimpa mereka.

Kata kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Perilaku Sosial, Pedofilia
Daftar pustaka : 47 (2010-2018)
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ABSTRACT

FACULTY OF HEALTH
Thesis, 9 August 2018
TIMOTHY MAILANUS
The BEHAVIOR of the YOUNG VICTIMS of PEDOPHILIA (the study on
Child victims of Pedophiles in Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap)

XVII + 124 page+ 3 pictures + 2 table + attachment

Social behavior is an activity related to the others and to behave can be accepted by others, learning
to play the social role that can be accepted by others, as well as attempts to develop a viable social
attitudes to accepted others. The purpose of this research is to gain an overview and information
about the role of behavior, behavior in social relationships and expressive behavior of young victims
of pedophilia in the Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap. The research method used is
descriptive qualitative approach to case studies. Results of research: impact of paedophilia in rapport
role behavior in this stage is still less courageous in defending their rights as victims and less
assertive in action. Fear will question their backgrounds make them as victims do not receive and
angry. Trauma to make them withdraw from others, is happy to team up with her friends and tend
to the bandwagon. The impact of paedophilia against behavior in social relationships making them
easy to stereotype and feel uncomfortable when you are near other people, they are very selective in
making friends for fear of going in though the back their case and fear people will thought ill will
toward them and tend to be reticent. Not yet opened and the lack of ability of socialization. The
impact of pedophilia in this stage affects the behavior of the young victims of a pedophile expressive
made them grumpy and not received when there are people who resolved a case that had fallen upon
them.

Keywords: Social Behaviors, pedophilia
Bibliography: 47 (2010-2018)
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak-Anak Indonesia rentan menjadi korban pelecehan seksual, tidak

hanya dari lingkungan di luar rumah tetapi juga dalam lingkungan terdekat

mereka (Adhityawan,2017). Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA)

nomor 35 Tahun 2014 (yang merupakan pengganti Undang-Undang nomor.

23 tahun 2002), menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut

(Finkelhor, 2010) Usia tersebut sangat rentan terhadap kekerasan dalam

berbagai bentuk, yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan

secara verbal dan kekerasan seksual (Rizki,2017).

Kekerasan seksual pada anak dapat muncul dari seseorang yang

disebut pedofil. Pedofil adalah pelaku pedofilia yaitu orang yang memiliki

ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak. Anak yang menjadi

sasaran pemuasan nafsu birahi pengidap pedofilia adalah anak-anak

prapubertas, yaitu anak laki-laki belum mimpi basah dan anak perempuan

belum menstruasi (Handayani,2016).

Data UNICEF (2010) menyebutkan sekitar 1,2 juta anak

diperdagangkan setiap tahunnya, kebanyakan diperdagangkan untuk

eksploitasi seks. Pemicu Sex trafficking of children dikarenakan penyakit

mental yang disebut dengan pedofilia. Perilaku pedofilia menurut World



2

Health Organization (WHO) dalam laporan International Statistical

Classification (2010) terdaftar sebagai salah satu gangguan jiwa (mental

disorder) dimana seseorang memiliki keinginan seks terhadap anak di usia

puber (Septia,2016).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada

tahun 2011 telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus di

antaranya kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap

anak meningkat menjadi 3.871 kasus, dengan 1.028 kasus di antaranya

kekerasan seksual terhadap anak. Di tahun 2013, dari 2.637 kekerasan

terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266. Tahun 2014 telah tercatat

656 kasus kekerasan seksual anak. Tahun 2015 telah terjadi 218 kasus,

semua merupakan kekerasan seksual pada anak (Noviana, 2015).

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa masih tingginya kasus

kekerasan pada anak di tahun 2015 sebanyak 218 kasus.

Data Direktorat Reserse Kriminal Umum Kalimantan Barat dari tahun

2014-2016 berdasarkan tindak pidana seksual korban anak di bawah umur,

angka kasus pada anak paling tinggi ada di Reserse Kota (Resta) Pontianak

yaitu 239 kasus pelanggaran di tahun 2014, terdapat 51 (21%) kasus seksual

pada anak di bawah umur, di tahun 2015 terjadi dari 239 kasus terjadi

peningkatan sebesar 81 (33%) kasus seksual pada anak di bawah umur dan

di tahun 2016 telah terjadi 216 kasus dengan total 44 (20%) kasus seksual
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pada anak dibawah umur. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus seksual

pada anak dibawah umur masih berada diatas 20% dari tahun sebelumnya.

Data KPAID Kalimantan Barat pada data tahun 2013 dengan total 56

kasus dan 14 (25%) kasus kejahatan seksual terhadap anak, pada tahun 2014

terjadi peningkatan kasus menjadi 83 kasus dengan 20 (25%) kasus

kejahatan seksual terhadap anak dan tahun 2015 terjadi 106 kasus dan 20

(18%) kejahatan seksual terhadap anak. Dari data KPAID dapat diketahui

bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak masih mendekati 20% dari

total kasus yang ada setiap tahunnya.. Kasus kejahatan seksual (pedofilia)

sendiri juga terjadi di daerah Punggur Kecamatan Sungai Kakap. Dari data

Puskesmas Punggur, ada 11 anak korban pedofilia yang telah dikonsultasi,

dan 9 orang yang telah mengaku, bahwa telah menjadi korban kejahatan

seksual (pedofilia) oleh guru karate pada tahun 2014.

Menurut Munggaran (2016) Kasus pedofilia ini bukan hanya

sebagai kekerasan seksual biasa, tapi juga menyangkut masalah psikis dan

psikologis karena dampaknya yang sangat besar dan lama. Setiap korban

kekerasan seksual bisa berubah menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut,

karena rasa trauma yang diderita korban sehingga korban melakukan

pembalasan kepada orang lain.

Andriani (2017) menyebutkan bahwa korban dari pelecehan seksual

adalah anak di bawah umur, selain itu isu berbau seksual yang semakin

meningkat dari banyak media seperti televisi dan internet semakin mudah
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bagi kita untuk mengaksesnya. Kekerasan seksual dapat terjadi karena

banyak faktor diantaranya seperti permasalahan dalam keluarga atau karena

kurangnya pengetahuan dari korban pelecehan seksual.

Menurut Asih (2017) dampak yang terjadi pada anak korban

kekerasan seksual bisa secara langsung maupun jangka panjang yakni

perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban. Kondisi

emosionalnya akan mengalami gangguan yang ditandai dengan kondisi

stres, cemas, rasa tertekan, ketakutan, dan rasa tidak aman dalam kehidupan

sehari-hari akibat pengalaman buruk yang dialami. Bahkan, tidak jarang

anak korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikologis di masa

yang akan datang. Gejala tersebut ditunjukkan karena adanya kesulitan

dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidakpercayaan diri, sehingga

kehilangan harapan untuk hidup.

Hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan pada ibu Puspita

petugas Puskesmas yang memberikan konseling kepada anak korban

pedofilia mengatakan bahwa perasaan trauma yang diterima oleh anak

menyebabkan anak menjadi kurang percaya dan sulit menjalin hubungan

dengan orang yang ada di sekitarnya sehingga dapat menyebabkan

perubahan perilaku sosial anak.

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada ibu Puspita

didapatkan hasil bahwa perubahan perilaku sosial anak korban pedofilia

disebabkan oleh trauma dan pengaruh lingkungan keluarga yang kurang
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peduli menyebabkan anak korban pedofilia sulit berkomunikasi dengan

orang lain dan cenderung memilih menutup diri.

Perilaku sosial anak korban pedofilia dilihat dari sifat-sifat dan pola

respon antar pribadi seperti memiliki kecenderungan dalam perilaku peran,

kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial dan kecenderungan perilaku

ekspresif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia

di desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap”.

I.2 Fokus Penelitian

Pedofilia merupakan kekerasan seksual yang akan berdampak pada

anak sehingga anak akan semua tingkah laku yang bertentangan dengan

norma keadilan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik,

solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, kebaikan dan hukum

formal.

Berdasarkan hal tersebut diatas rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah untuk mengetahui “Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia di

Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap”
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I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan umum

Mengetahui perubahan dan informasi tentang Perilaku Sosial Anak

Korban Pedofilia di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap.

I.3.2 Tujuan khusus

a. Memperoleh gambaran dan informasi tentang perilaku peran

anak korban pedofilia di Desa Punggur kecamatan Sungai

Kakap.

b. Memperoleh gambaran dan informasi tentang perilaku dalam

hubungan sosial anak korban pedofilia di Desa Punggur

kecamatan Sungai Kakap.

c. Memperoleh gambaran dan informasi tentang perilaku ekspresif

di Desa Punggur kecamatan Sungai Kakap.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai bahan masukan bagi pelaksana program maupun

penyusunan  kebijakan  dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan tindak kekerasan seksual Pedofilia

I.4.2 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Sebagai bahan tambahan literatur kepustakaan yang dapat menjadi

suatu bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Pontianak.
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I.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan di luar bangku kuliah

dalam mengembangkan ilmu yang berhubungan langsung dengan

penelitian ini, serta mengukur kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapat selama

kuliah.
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I.5 Keaslian Penelitian

Nama,
Tahun,
Institusi

Judul
Penelitian

Tujuan
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil
Penelitian

Perbedaan

Ivo Noviana,
2015, pusat
penelitian dan
pengembang
an
kesejahteraan
social,
kementrian
social RI

Kekerasan
seksual
terhadap
anak:
dampak dan
penanganan
nya

Penanganan
dan
penyembuh
an trauma
psikis akibat
kekerasan
seksual
haruslah
mendapat
perhatian
besar dari
semua pihak
yang terkait,
seperti
keluarga,
masyarakat
maupun
negara. Oleh
karena itu,
didalam
memberikan
perlindungan
terhadap anak
perlu adanya
pendekatan
sistem, yang
meliputi
sistem
kesejahteraan
sosial bagi
anak-anak
dan keluarga,
sistem
peradilan
yang sesuai
dengan
standar
internasional,
dan
mekanisme
untuk
mendorong

Penelitian
ini
mengguna
kan jenis
penelitian
post=trauma
tic stress
discover
(PTSD)

Perlindungan
terhadap anak
perlu adanya
pendekatan
system
peradilan yang
meliputi
system
kesejahteraan
social bagi
anak-anak dan
keluarga,
system
peradilan yang
sesuai dengan
standar
internasional,
dan
mekanisme
untuk
mendorong
perilaku yang
tepat dalam
masyarakat.

Penelitian
yang
dilakuka
(Ivo Noviana,
2015 ),
terdapat
perbedaan
yaitu terletak
pada lokasi
penelitian,
tahun
penelitian,
variabel
penelitian
metode yang
digunakan
dengan
penelitian
post-
traumatic
stress
discover
(PTSD).
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perilaku yang
tepat dalam
masyarakat.

Ratih
Probosiwi,
2015,
B2P3KS
Kementrian
Sosial RI

Pedofilia
dan
kekerasan
seksual :
masalah
perlindung
an terhadap
anak

Memberikan
gambaran dan
juga
pemikiran
mengenai
pedofilia
sebagai
kekerasan
seksual
terhadap
anak, serta
diharapkan
mampu
menjadi titik
tolak
perbuatan
kebijakan
perlindungan
anak dari
kekerasan
seksual.

Penelitian
ini
mengguna
kan metode
studi
literatur

Penyelamatan
anak dari
kejahatan
seksual mulai
dari jaminan
hokum yang
ketat dan tegas
sampai
dukungan
social dari
masyarakat.
kementrian
social RI
melalui LKSA
berkomitmen
menjadi garda
terdepan
dalam
pencegahan
kekerasan dan
perlindungan
anak. Perlu
adanya
kerjasama
yang simultan
dan
menyeluruh
dari orang tua,
masyarakat
sekitar, dan
aparat
pemerintah
untuk
menjamin
berhasilnya
perlindungan
anak.

Penelitian
yang
dilakukan
(Ratih
Probosiwi,
2015),
terdapat
perbedaan
yaitu terletak
pada lokasi
penelitian,
tahun
penelitian,
variabel
penelitian
metode yang
digunakan
dengan
penelitian
studi literatur

Lailatul
Firdah, 2015,
universitas
Jember

Upaya
Promosi
Kesehatan
Tindak
Pedofilia di

Menggambar
kan upaya
promosi
kesehatan
tindak
pedofilia di

Penelitian
ini
mengguna
kan metode
penelitian
kualitatif

Hasil analisis
menjunjukan
bahwa faktor
predisposisi
masih sulit
diketahui dan

Penelitian
yang
dilakuka
(Lailatul
Firdah,
2015),
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Provinsi
Jawa Barat

provinsi jawa
timur ditinjau
dari
pendekatan
teori precede
proceed

faktor
pemungkin
kedua
pelayanan
fasilitas
layanan
terpadu dan
intensif dalam
pemberdayaan
masyarakat
dan regulasi.

terdapat
perbedaan
yaitu terletak
pada lokasi
penelitian,
tahun
penelitian,
variabel
penelitian
metode yang
digunakan
dengan
penelitian
kualitatif.

Sutiani, 2013,
universitas
tadulako

Meningkatk
an perilaku
sosial anak
melalui
metode
bermain
peran di
kelompok
A TK
Karya
Thayyibah
matana

Untuk
meningkat
kan perilaku
sosial anak
melalui
metode
bermain
peran di
kelompok A
TK karya
thayyibah
matana.

Penelitian
ini
merupakan
penelitian
model alur
Kemmis dan
Mc. Taggart

Hasil
penelitian
menunjukkan
terjadi
peningkatan
persentase dari
25% pada
siklus 1
menjadi 58%
pada siklus II.
sehingga dapat
dikatakan
peningkatan
yang terjadi
sebesar 33%
untuk semua
kemampuan
anak yang
diamati.
dengan
demikian
dapat
disimpulakan
bahwa
perilaku social
anak dapat
ditingkatkan
melalui
metode
bermain peran
di kelompok A
TK karya

Penelitian
yang
dilakukan
(Sutiani,
2013),
terdapat
perbedaan
yaitu terletak
pada lokasi
penelitian,tah
un penelitian,
variabel
penelitian
metode yang
digunakan
dengan
penelitian
model alur
Kemmis dan
Mc. Taggart
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thayyibah
matana

Andry
Prasetiato
2016,
Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Perilaku
Sosial
Komunitas
Musik
Metal West
Borneo
Death
Metal
(WBDM)

Mendeskripsi
kan bentuk
perilaku
sosial yang
terjadi antara
anggota
komunitas
musik metal
dengan
masyarakat
dan
komunitas
lainnya,
menganalisis
faktor yang
mempengaru
hi dan
membentuk
perilaku
sosial anggota
komunitas
musik metal.

Metode
penelitian
ini
mengguna
kan jenis
penelitian
deskriptif
dengan
metode
kualitatif

Perubahan
perilaku
anggota
komunitas
WBDM
mengikuti hal-
hal yang
dilakukan oleh
anggota
komunitas
WBDM yang
lain.
pandangan
masyarakat
terhadap
perilaku
anggota
komunitas
music metal
mengarah ke
stigma
negative.
faktor
pembentuk
perilaku sosial
yakni perilaku,
karakteristik
dan pengaruh
orang lain;
proses
kognitif,faktor
lingkungan
dan tatar
budaya

Penelitian
yang
dilakuka
(Andry
Prasetiato,
2016),
terdapat
perbedaan
yaitu terletak
pada lokasi
penelitian,
tahun
penelitian,
variabel
penelitian
metode yang
digunakan
dengan
penelitian
jenis
deskriptif
dengan
metode
kualitatif

Sri Maslihah,
2013,
Universitas
Pendidikan
Indonesia

Play
Therapy
dalam
identifikasi
kasus
kekerasan
seksual
terhadap
anak

Identifikasi
kasus
kekerasan
seksual pada
anak melalui
terapi
bermain
untuk
mendapatkan
gambaran

Metode
penelitian
ini
mengguna
kan metode
studi kasus
(case study)

Hasil
penelitian ini
menunjukan
bahwa melalui
terapi bermain
diperoleh
informasi
tentang lokasi
dan kronologis
kekerasan.

Penelitian
yang
dilakuka
(Sri
Maslihah,
2013,),
terdapat
perbedaan
yaitu terletak
pada lokasi
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tentang
kejadian
kekerasan
seksual yang
terjadi dan
menggali
perasaan anak
yang menjadi
korban
kekerasan
seksual.

selain itu
subyek
melalui terapi
bermain
subyek dapat
mengekspresi
kan perasaan
marah
sehubungan
dengan kasus
yang terjadi.

penelitian,
tahun
penelitian,
variabel
penelitian
metode yang
digunakan
dengan studi
kasus (case
study).

Dwi Putri
Melati, 2015,
Universitas
Sang Bumi
Jurai

Implementa
si
Penanganan
Kasus
Kekerasan
Terhadap
Anak Oleh
Komisi
Perlindung
an Anak
Indonesia

Implementasi
Komisi
Perlindungan
Anak
Indonesia
(KPAI) dalam
penaganan
kasus
kekerasan
terhadap anak
dan apa saja
faktor
penghambat
Komisi
Perlindungan
Anak
Indonesia
terhadap
perlindungan
kasus
kekerasan
terhadap
anak.

Penulisan ini
mengguna
kan
pendekatan
yuridis
normative
dan
pendekatan
yuridis
empiris

secara
Normatif
KPAI bertugas
melakukan
sosialisasi
mengumpul
kan data dan
informasi,
menerima
pengaduan
masyarakat,
melakukan
penelaahan,
pemantauan
dan evaluasi,
memberikan
laporan, saran,
masukan, dan
pertimbangan
kepada
Presiden.

Penelitian
yang
dilakukan
(Dwi Putri
Melati,
2015,),
terdapat
perbedaan
yaitu terletak
pada lokasi
penelitian,
tahun
penelitian,
variabel
penelitian
metode yang
digunakan
dengan
penelitian
Lovas dan
pendekatan
son rise
program.
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Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu di desa Punggur

Kecamatan Sungai Kakap, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

perilaku sosial anak korban pedofilia didesa punggur dengan metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

studi kasus dan dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2018.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. Landasan Teori

II.1 Pedofilia

Pedofilia Kata ini berasal dari bahasa Yunani: paidophilia,

pais, ("anak/anak-anak") dan philia ("cinta yang bersahabat" atau

"persahabatan"). Dizaman modern, pedofil digunakan sebagai

ungkapan untuk "cinta anak" atau "kekasih anak" dan sebagian besar

dalam konteks ketertarikan romantis atau seksual dengan berbagai

cara, yang paling banyak dengan sodomi. Pedofilia juga merupakan

gangguan psikoseksual, yang mana fantasi atau tindakan seksual

dengan anak-anak prapubertas merupakan cara untuk mencapai

gairah dan kepuasan seksual. Perilaku ini mungkin diarahkan

terhadap anak-anak berjenis kelamin sama atau berbeda dengan

pelaku pedofilia (Natalia, 2017).

Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun

fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang

dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-

anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak

pra-pubertas). Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan

seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya
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yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan kedua

bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari

orang dewasa (Dirgantara,2017).

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku

seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa

Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta). Pedofilia sebagai gangguan

atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan

menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran tindakan,

umumnya tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pelecehan

seksual ini tidak hanya berakibat trauma fisik melainkan trauma

psikis yang hanya bisa disembuhkan dalam waktu lama. Dampak

yang ditimbulkan berbeda-beda tergantung perlakuan pelaku

terhadap korban (Suryaningsih,2016).

Menurut peneliti, Pedofilia itu sendiri merupakan perilaku

penyimpangan seksual yang dimana anak sebagai korbanya.

Perilaku penyimpangan seksual (pedofilia) ini biasanya disebabkan

karena kekerasan dimasa kanak-kanak seperti dipukul oleh orang

tua, menjadi korban bully, ataupun dikucilkan oleh masyarakat

sehingga membuat sulitnya dalam berkomunikasi dengan orang

disekitar. pedofil menjadikan anak sebagai korban pelampiasan

seksual karena anak-anak cenderung lebih lemah dan lebih mudah

dibujuk.
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II.2 Kekerasan Seksual terhadap anak

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap

perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan

hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan

komersial dan/atau tujuan tertentu (Mayor,2015).

Menurut WHO (World Health Organization) kekerasan

seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual dengan

orang dewasa atau dengan anak kecil lainnya (anak kecil yang

memiliki kekuasaan dibanding korban) yang anak tidak memahami

sepenuhnya (Justicia,2016). Kekerasan seksual dapat berupa

perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus

pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak

dalam bisnis prostitusi (Widiasputri,2016)

Seluruh bentuk perlakuan buruk, baik secara fisik, emosional

dan/atau seksual, penelentaran atau perlakuan lalai maupun

eksploitasi terhadap anak dapat muncul dari seorang pedofil.

Pedophilia bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku)

mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga

mengakibatkan perilaku yang menyimpang dan bisa juga karena

gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga
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membentuk hasrat hubungan seksual dan melampiaskannya kepada

anak-anak (Handayani,2016).

Menurut peneliti kekerasan seksual pada anak juga

merupakan kasus pedofilia. Pedofilia adalah tindakan pemaksaan

hubungan seksual pada anak dan anak sebagai korban pelampiasan

hasrat seksual dari seorang pedofil.

a) Akibat Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)

Finkelhor dan Browne (Probosiwi, 2015) menggagas

empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

1. Pengkhianatan (Betrayal)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan

seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan

kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun,

kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang

mengancam anak.

2. Trauma secara Seksual (Traumatic Sexualization)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan

yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak

hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi

korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor

mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama

jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
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3. Tidak Berdaya (Powerlessness)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk,

fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan

rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu

merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan

kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa

sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki

intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. Stigma (Stigmatization)

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki

gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk

akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak

memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering

merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban

marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami.

Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman

alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan

inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian

tersebut.
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Family Development Center (2009) menguraikan beberapa

dampak negative kekerasan terhadap anak (Suradi, 2013), yaitu:

1. Menumpulkan hati nurani

a. Menghambat perkembangan moral anak.

b. Membuat anak melakukan kekerasan juga.

c. Meningkatkan perilaku kenakalan.

d. Membuat anak senang mengejek dan menindas yang lemah.

e. Merusak kesehatan jiwa anak.

f. Sering menghayal jadi tokoh jahat dalam TV, game atau film.

g. Senang menonton tayangan tentang kekerasan.

h. Merusak hubungan antara orang tua dan anak.

i. Membuat anak terlibat perbuatan criminal.

j. Cenderung melestarikan sikap kekerasan kepada generasi

berikutnya, dengan dalih disiplin, mendidik.

k. Memasuki bidang-bidang pekerjaan yang melibatkan perilaku

kekerasan. Mudah percaya atau termakan proopaganda.

l. Sikap patuh secara berlebihan kepada pemimpin (atasan), tetapi

akan menindas yang lemah.

m. Sering tidak mengerti hubungan antara sikapnya yang keras

terhadap pihak yang lemah, karena perasaan menderita akibat

kekerasan ini tersimpan dalam alam bawah sadarnya.

n. Membuat anak gemar melakukan terror dan ancaman.
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o. Anak yang hatinya mengeras seperti batu, ibaratnya “bom” yang

siap meledak apabila ada pemicunya. “ledakan bom” ini akan

membawa kerusakan yang luar biasa. Jadi akar dari semua

tindakan kekerasan dimasyarakat,seperti kriminalitas, konflik,

dan perang adalah adanya tradisi kekerasan terhadap anak.

p. Membuat anak rendah diri/minder.

q. Ketika anak dicaci maki atau dipukul, maka pesan yang

ditangkap anak adalah “kamu adalah anak yang tidak

berharga,memalukan, sehingga aku muak dengan kamu”maka

anak akan merasa ditolak oleh orang tuanya. Suatu saat anak

akan terjebak rayuan yang menghilangkan perasaan rendah

dirinya: terlibat perkelahian, ingin menjadi jagoan, kecanduan

alkohol dan narkoba, ketidak stabilan emosi,mudah sedih,tidak

mampu menghadapi tekanan, mudah tersinggung dan

marah,selalu khawatir, was-was, penuh curiga, menarik diri dari

pergaulan,tidak dapat bersifat hangat,tidak dapat

mengekspresikan diri.

2. Menimbulkan kelainan perilaku seksual

Pemukulan pada daerah “bokong” anak dapat menumbuhkan

perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti

mengenai perasaan tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan

keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur. Selain itu

anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena
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terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah

menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh

setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban phedhophyl.

3. Mengganggu pertumbuhan otak anak

Para kriminal dan pelaku kekerasan memang mempunyai

batang otak dan otak tengah dominan, bagian otak ini disebut otak

reptil, dimana sifat hewani berasal, sedangkan otak limbic (emosi/

cinta) dan korteks (berpikir) lemah, dan pertumbuhan otak ini sangat

dipengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran

para orang tua dan guru untuk selalu menciptakan emosi positif bagi

anak. Ingat pada usia 5 tahun pertumbuhan otak mencapai 90 persen

dan pada usia 8 tahun mencapai 100 persen.

4. Membuat prestasi belajar anak rendah

Anak yg sering mendapat kekerasan di rumah, biasanya

senang melakukan keonaran dan cenderung berkumpul dengan

teman-teman yang memiliki kesamaan. Hasil studi yang melibatkan

960 anak di USA menunjukkan IQ yang lebih rendah akibat

pemukulan oleh arang tua. Sebaliknya, dengan cara berdiskusi dan

menganalisa suatu masalah dengan anak, maka anak lebih banyak

berpikir menjadi kritis dan pandai.
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b) Penyebab Pedofilia

Menurut teori dasar Psikologi Abnormal, Freud (1963)

menyatakan bahwa Pedofilia didefinisikan sebagai daya tarik

seksual terhadap anak-anak pra-pubertas. Kebanyakan pelaku

pedofilia ini adalah seorang pria, mereka memiliki ketertarikan

seksual dengan anak yang usianya di bawah 13 tahun. Pedofilia

memiliki ketertarikan seksual dengan stimulus yang tidak biasa

yaitu pada anak-anak (Nevid, Rathus dan Greene, 2005), yang

mengatakan pedofilia adalah penyakit yang termasuk dalam kategori

sadomasokisme, yaitu suatu kecenderungan terhadap aktivitas

seksual yang meliputi pengikatan atau menimbulkan rasa sakit atau

penghinaan (Wardhani,2016).

Beberapa faktor penyebab seseorang menjadi pedofilia:

1. Trauma

Pengalaman selama anak-anak sebagai korban kekerasan

seksual sebagai penyebab seseorang menjadi pelaku kekerasan

seksual Mereka belajar dengan mengamati dan berpendapat bahwa

kepuasan seksual dapat pula diperoleh dari anak-anak. Bisa jadi pula

mereka rendah diri menyadari dirinya adalah korban kekerasan

seksual. Akibatnya mereka cenderung menutup diri dan

pergaulannya pun terbatas.
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2. Kurangnya Kemampuan Sosialisasi

Kurangnya keterampilan untuk membina hubungan akrab

dengan orang lain mapun lingkungannya juga menjadi salah satu

penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual. Misalnya mereka

tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang dewasa yang

sebaya. Dalam kondisi ini, tidak ada yang lebih nyaman selain

berinteraksi dengan anak-anak, yang mudah didekati tanpa

melakukan perlawanan sebagaimana dahulu yang terjadi pada

dirinya.

3. Merasa Harga Diri Rendah

Harga diri yang rendah juga menjadi faktor penyebab.

Mereka merasa tidak memiliki kelebihan, atau merasa gagal

dibandingkan pasangan atau teman-temannya. Menguasai anak,

mengancam, dan memanipulasinya, merupakan pendorong bagi

harga diri para pelaku. Orang yang merasa rendah diri juga mudah

mengalami depresi dan kecemasan. Dalam kondisi ini, melakukan

pelecehan seksual ataupun kekerrasan seksual terhadap anak

dijadikan cara melepaskan ketegangan.

4. Faktor Ekonomi

Dari segi sosial ditemukan pelaku kebanyakan berasal dari

kalangan sosial ekonomi rendah. Sebagian bahkan tidak memiliki

pekerjaan. Ditambah dengan tingkat pendidikan yang umumnya

kurang memadai, mereka sulit menemukan cara penyelesaian
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masalah yang efektif. Akibatnya mereka mudah terkena stres dan

menggunakan anak untuk mengatasi rasa tertekan atau

ketegangannya akibat stres.

II.3 Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan

diberikan kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan salah satu

kewajiban orang tua, pemerintah, dan masyarakat demi kelangsungan hidup

anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun

pengertian anak menurut Pasal 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih

dalam kandungan (Melati, 2015).

Dalam hukum nasional Indonesia terdapat berbagai macam definisi

mengenai anak, karena dalam tiap perundang-undangan diatur kriteria

tersendiri mengenai pengertian anak. Namun secara khusus belum ada

ketentuan yang jelas dan seragam yang mengatur tentang batas umur kapan

seseorang dapat dikelompokkan sebagai anak dan kapan seseorang dapat

dikelompokkan sebagai orang dewasa. kedewasaan seseorang dalam

lingkungan hukum digunakan untuk menentukan apakah dia dapat

dipandang sebagai subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan

semua perbuatannya, termasuk sebagai orang yang belum dewasa adalah

subjek hukum yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

(Simamata, 2013).
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Anak adalah kelompok yang berada dalam proses pertumbuhan dan

perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan

perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan

perkembangan. Karakteristik anak terdiri dari beberapa karakteristik yaitu

(Pangastuti,2015):

a) Anak memiliki rasa ingin tahu besar.

b) Anak mempunyai karakter yang unik

c) Anak senang berimajinasi

d) Anak berada dalam Masa potensial untuk belajar

e) Anak menunjukkan sikap egosentris

f) Anak aktif dan energik

g) Anak memiliki daya konsentrasi yang pendek

Menurut peneliti anak merupakan seseorang yang belum berusia 18

tahun dan belum menikah. Anak-anak masih dalam tahap belajar dan

pembelajaran anak dengan cara meniru orang-orang yang ada disekitarnya.

Interaksi anak dengan orang lain baik itu teman sebaya maupun orang tua

merupakan suatu interaksi yang mana anak meniru orang yang ada disekitar

lingkungan tempat tinggal dan lingkungan anak bermain.
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II.4 Perilaku sosial

Perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain

dan bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar memainkan

peran sosial yang dapat diterima oleh orang lain, serta upaya

mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain

(Simanjuntak,2014).

Perilaku sosial individu akan ditampilkan apabila berinteraksi

dengan orang lain. Dalam hal ini individu akan mengembangkan pola

respon tertentu yang sifatnya cenderung konsisten dan stabil sehingga dapat

ditampilkan dalam situasi sosial yang berbeda-beda (Dwiranti,2014).

Perilaku sosial anak merupakan kemampuan anak dalam menjalin

hubungan yang baik dengan sesama teman, guru, maupun orang tua. Selain

itu perilaku sosial anak dapat difahami juga sebagai cara bergaul anak yang

menimbulkan hubungan baik dengan orang lain (Minartin,2014).

Menurut peneliti, perilaku sosial adalah perilaku yang dapat diterima

oleh masyarakat. Perilaku sosial itu sendiri meliputi cara berkomunikasi,

bergaul dan perilaku seksual yang sesuai dengan norma dan budaya yang

ada dalam masyarakat

Faktor-faktor pembentuk perilaku social menurut Baron dan Byne

berpendapat bahwa ada empat kategori utama yang dapat membentuk

perilaku social seseorang (Prasetianto,2016), yaitu:
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a. perilaku dan karakteristik orang lain, jika seseorang lebih sering bergaul

dengan orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia

akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun

dalam lingkungannya.

b. proses kognitif, ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan

pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan

berpengaruh terhadap perilaku sosialnya.

c. faktor lingkungan, lingkungan masyarakat kadang mempengaruhi sosial

seseorang.

d. tata budaya, sebagaimana tempat perilaku dan pemikiran sosial itu

terjadi, seperti beda suku akan beda tata budayanya.

Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar

pribadi menurut Budiman (2010) yaitu :

1. Kecenderungan Perilaku Peran

a. Sifat pemberani dan pengecut secara sosial

Orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial, biasanya dia suka

mempertahankan dan membela haknya, tidak malu-malu atau tidak

segan melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat

dalam mengedepankan kepentingan diri sendiri sekuat tenaga.

Sedangkan sifat pengecut menunjukkan perilaku atau keadaan

sebaliknya, seperti kurang suka mempertahankan haknya, malu dan

segan berbuat untuk mengedepankan kepentingannya.
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b. Sifat berkuasa dan sifat patuh

Orang yang memiliki sifat sok berkuasa dalam perilaku sosial

biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti bertindak tegas,

berorientasi kepada kekuatan, percaya diri, berkemauan keras, suka

memberi perintah dan memimpin langsung. Sedangkan sifat yang

patuh atau penyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya,

misalnya kurang tegas dalam bertindak, tidak suka memberi perintah

dan tidak berorientasi kepada kekuatan dan kekerasan.

c. Sifat inisiatif secara sosial dan pasif

Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka mengorganisasi

kelompok, tidak suka mempersoalkan latar belakang, suka memberi

masukan atau saran-saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya

suka mengambil alih kepemimpinan. Sedangkan sifat orang yang

pasif secara sosial ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan

dengan sifat orang yang aktif, misalnya perilakunya yang dominan

diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran atau masukan.

d. Sifat mandiri dan tergantung

Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala

sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti membuat rencana

sendiri, melakukan sesuatu dengan cara-cara sendiri, tidak suak

berusaha mencari nasihat atau dukungan dari orang lain, dan secara

emosiaonal cukup stabil. Sedangkan sifat orang yang ketergantungan

cenderung menunjukkan perilaku sosial sebaliknya dari sifat orang
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mandiri, misalnya membuat rencana dan melakukan segala sesuatu

harus selalu mendapat saran dan dukungan orang lain, dan keadaan

emosionalnya relatif labil.

2. Kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial

a. Dapat diterima atau ditolak oleh orang lain

Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang lain biasanya

tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, loyal, dipercaya,

pemaaf dan tulus menghargai kelebihan orang lain. Sementara sifat

orang yang ditolak biasanya suka mencari kesalahan dan tidak

mengakui kelebihan orang lain.

b. Suka bergaul dan tidak suka bergaul

Orang yang suka bergaul biasanya memiliki hubungan sosial yang

baik, senang bersama dengan yang lain dan senang bepergian.

Sedangkan orang yang tidak suka bergaul menunjukkan sifat dan

perilaku yang sebaliknya.

c. Sifat ramah dan tidak ramah

Orang yang ramah biasanya periang, hangat, terbuka, mudah didekati

orang, dan suka bersosialisasi. Sedang orang yang tidak ramah

cenderung bersifat sebaliknya. d. Simpatik atau tidak simpatik Orang

yang memiliki sifat simpatik biasanya peduli terhadap perasaan dan

keinginan orang lain, murah hati dan suka membela orang tertindas.

Sedangkan orang yang tidak simpatik menunjukkna sifat-sifat yang

sebaliknya.
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3. Kecenderungan perilaku ekspresif

a. Sifat suka bersaing (tidak kooperatif) dan tidak suka bersaing (suka

bekerja sama)

Orang yang suka bersaing biasanya menganggap hubungan sosial

sebagai perlombaan, lawan adalah saingan yang harus dikalahkan,

memperkaya diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak suka bersaing

menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya.

b. Sifat agresif dan tidak agresif

Orang yang agresif biasanya suka menyerang orang lain baik

langsung ataupun tidak langsung, pendendam, menentang atau tidak

patuh pada penguasa, suka bertengkar dan suka menyangkal. Sifat

orang yang tidak agresif menunjukkan perilaku yang sebaliknya.

c. Sifat kalem atau tenang secara sosial

Orang yang kalem biasanya tidak nyaman jika berbeda dengan orang

lain, mengalami kegugupan, malu, ragu-ragu, dan merasa terganggu

jika ditonton orang.

d. Sifat suka pamer atau menonjolkan diri

Orang yang suka pamer biasanya berperilaku berlebihan, suka

mencari pengakuan, berperilaku aneh untuk mencari perhatian orang

lain.
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Hurlock mengklasifikasikan pola perilaku sosial pada anak ini ke dalam

pola-pola perilaku (Sutiani, 2013):

1. Meniru, yaitu agar sama dengan kelompok, anak meniru sikap dan

perilaku orang yang ia kagumi.

2. Persaingan, yaitu keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang

lain.

3. Kerja sama, mulai usia tahun ketiga akhir, anak mulai bermain secara

bersama dan kooperatif, serta kegiatan kelompok mulai berkembang dan

meningkat baik dalam frekuensi maupun lamanya berlangsung.

4. Simpati, karena simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan-

perasaan dan emosi orang lain, semakin banyak kontak, semakin cepat

simpati akan berkembang

5. Empati, seperti halnya simpati, empati membutuhkan pengertian tentang

perasaan dan emosi orang lain, tetapi disamping itu membutuhkan

kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain.

6. Dukungan sosial, perlunya dukungan orang-orang dewasa.

7. Membagi, untuk mendapatkan dukungan social dari orang dewasa anak

mengetahui caranya yaitu dengan cara membagi hal yang dimilikinya.

8. Perilaku akrab. bentuk akrab diperlihatkan dengan cara canda gurau dan

tawa riang.
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II.5 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori pada penelitian ini dapat lihat pada gambar 1 berikut

ini:

: Huruf yang di cetak tebal diteliti

: Huruf yang tidak di cetak tebal tidak diteliti

Gambar  1 : Sumber (Prasetianto,2016),
(Wardhani,2016)

Faktor Internal:

1. Diri sendiri
2. Trauma
3. Kurangnya kemampuan

sosialisasi
4. Merasa harga diri rendah
5. Proses kognitif

PERILAKU
SOSIAL ANAK

KORBAN
PEDOFILIA

Faktor Eksternal:

1. Perilaku dan karakteristik
orang lain

2. Lingkungan Keluarga
3. Lingkungan Masyarakat
4. Lingkungan sekolah
5. Tatar budaya
6. Ekonomi



33

Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial anak korban pedofilia dibagi

menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang memperngaruhi

perilaku sosial anak korban pedofilia adalah trauma dimasa lalu, kurangnya

kemampuan sosialisasi dengan orang disekitar, merasa harga diri rendah karena

pernah menjadi korban pedofilia, dan proses kognitif tentang kejadian masa lalu

sehingga ingin menjadi orang yang seperti apa kelak. Faktor eksternal yang

mempengaruhi perilaku sosial anak korban pedofilia ada perilaku dan karakteristik

orang lain sehingga memungkinkan untuk meniru orang tersebut, faktor

lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi keluarga. antara faktor

internal dan faktor eksternal diatas sama-sama mempengaruhi perilaku sosial anak

korban pedofilia.
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II.5 Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka konsep

Faktor penyebab
perubahan perilaku
sosial anak korban

pedofilia

perilaku sosial anak
korban pedofilia

Respon interpersonal
anak korban pedofilia
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BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

III.1 Metode dan Alasan Menggunakan Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan

rancangan penelitian Study Kasus. Studi kasus adalah pengujian intensif

menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang

dibatasi oleh ruang dan waktu. Alasan peneliti menggunakan jenis

penelitian ini karena ingin menggali secara mendalam, menemukan, dan

memahami perilaku sosial anak korban pedofilia.

Sedangkan Study Kasus digunakan untuk mengetahui dengan lebih

mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena. Studi

kasus dapat memberi fokus terhadap makna dengan menunjukan situasi

mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dilihat dan dialami dalam

lingkungan sebenarnya secara mendalam dan menyeluruh (Yin, 1994)

dalam Torihin (2016)

Alasan menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitia dapat

berfokus kepada rutinitas yang sejak dahulu sudah terjadi, kejadian sehari-

hari dalam mengirim dan menerima informasi komunikasi Anak Korban

Pedofilia. Dapat juga menganalisis apa dan bagaimana sesuatu dianggap

biasa atau diterima secara umum dan dapat memberi kontribusi secara

positif.
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III.2 Tempat dan Waktu Penelitian

III.2.1 Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Kecamatan

Sungai Kakap. Alasan peneliti pemilihan lokasi penelitian

Kecamatan Sungai Kakap, banyaknya jumlah korban pedofilia

yang terjadi di Desa Punggur menurut data KPAID dan tingginya

jumlah pelaporan kasus kekerasan anak di POLDA Kalimantan

Barat yang terjadi pada anak di Desa Punggur Kecamatan Sungai

Kakap Kalimantan Barat.

III.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu

sendiri sebagai ujung tombak pengumpulan data (instrumen), sebagaimana

menurut Sugiyono (2013) “Penelitian kualitatif ‘the researcher is the key

instrumen’. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam

penelitian kualitatif’’.

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan pengumpulan data

utama yang terjun langsung  untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang

dibutuhkan dengan terlebih dahulu sudah memiliki pedoman yang akan

dijadikan alat bantu pengumpulan data. Pengumpulan data dimulai dari

KPAID Provinsi Kalimantan Barat setelah itu ke POLDA Kalimantan Barat
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lalu ke Puskesmas yang menangani kasus dan masih termasuk dalam ruang

lingkup Kecamatan Sungai Kakap.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti tercakup

pada penggunaan wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data tersebut

akan dijelaskan berikut ini.

III.3.1 Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tidak

terstruktur, dimana informan mendapatkan kebebasan dan

kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan

perasaan secara natural. Jenis wawancara yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah wawancara mendalam ( in-depth interview).

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan

wawancara serta menggali informasi sedalam-dalamnya, penulis

menggunakan instrument/alat pengumpulan data berupa pedoman

wawancara. Dalam proses wawancara ini di dokumentasikan

dalam bentuk catatan tertulis, hal ini dilakukan untuk

meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh.

III.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah anak-anak yang menjadi

korban tindak kejahatan pedofilia yang datanya didapat dari Puskesmas
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Wilayah kerja Punggur yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Pengambilan

informan pada penelitian kualitatif ini adalah berdasarkan kesesuaian

seperti yang dijelaskan dibawah ini:

III.4.1 Kesesuaian (appropriateness)

Informan dipilih berdasarkan pengalaman yang dimiliki

yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Untuk

mendapatkan informasi lainnya yang berhubungan dengan

penelitian ini diperlukan kecukupan data.

III.4.2 Kecukupan (adepquacy)

Data yang diperoleh dari sampel menggambarkan seluruh

fenomena yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian,

seperti umur, dan lain-lain. Dengan cara yang demikian,

informasi yang dikumpulkan peneliti dapat bervariasi.

III.5 Prosedur Penelitian

III.5.1 Tahap Penelitian

Pertama peneliti mengurus perijinan penelitian yang

dilanjukan ke institusi Dinas Kesehatan, surat ijin penelitian

selanjutnya disampaikan ke tempat penelitian. Tahap persiapan

selanjutnya adalah membuat pedoman wawancara. Pedoman

wawancara ini beri pertanyaan-pertanyaan mendasar yang

nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman
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wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada yang lebih

ahli dalam hal ini adalah pembimbing penilitian untuk

mendapatkan masukan mengenai isi pedoman wawancara.

Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing,

peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan

mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan

karakteristik subjek penelitian, untuk itu sebelum wawancara

dilaksanakan peneliti bertanya subjek tentang kesiapannya untuk

diwawancarai. Setelah subjek bersedia  untuk diwawancarai,

peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai

waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

III.5.2 Tahap Pelaksanaan

Pertama peneliti membuat kesepakatan dengan subjek

mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara

berdasarkan pedoman yang dibuat. Kedua, setelah wawancara

dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan

wawancara dalam bentuk tertulis seperti matriks wawancara dan

transkrip wawancara. Ketiga, peneliti melakukan analisis data

dan intepretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang

dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini.
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Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan dan memberikan

saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

III.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis

berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi

proposisi atau hipotesis. Analisis data penelitian data dilakukan oleh peneliti

sejak sebelum memasuki lapangan. Sugiyono (2013), disebutkan bahwa

analisis  data dapat dilakukan melalui empat tahap yaitu: (1) analisis domain

adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data

untuk menjawab focus penelitian; (2) analisis taksonomik adalah upaya

dalam memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah dan

sasaran penelitian; (3) analisis komponen adalah upaya mengkontraskan

antar unsur dalam ranah yang diperoleh; dan (4) analisis tematik adalah

memahami gejala-gejala khas dari analisis sebelumnya.

Secara teknis proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti

seperti pada gambar sebagai berikut:
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Macam Analisis Data Kualitatif (Spradley, 1980 dalam Sugiyono, 2013)

1. Analisa Domain

Analisa domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran

yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau subjek

penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan minitour question. Hasilnya

berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya

pernah diketahui. Analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam,

masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau

kategori dari situasi sosial yang diteliti. Data yang diperoleh dari analisis

domain ini yaitu tentang karakteristik dari setiap informan yang terdiri dari

umur, status pendidikan atau pekerjaan, karakteristik fisik dan lingkungan

tempat tinggal.

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksnonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang

terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian

Hasil Pengumpulan

Data

Analisis Domain Analisis

Taksonomi

Analisis
Komponensial

Analisis Tema

Gambar 3
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domain ulang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai

secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Masing-

masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi

menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang

tersisa. Pada tahap ini peneliti mendalami domain dan sub domain yang

penting melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman lebih

mendalam.

3. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam

bentuk domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang

memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik ini

pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang

spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Pada tahap

ini peneliti mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang

diperoleh. Unsur-unsur yang kontras dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat

kategorisasi yang relevan. Kedalam pemahan tercemin dalam untuk

mengelompokan dan merinci anggota sesuatu ranah, juga memahami

karakteristik tertentu yang berasosiasi. Dengan mengetahui warga suatu

ranah, memahami kesamaan dan berhubungan internal, dan perbedaaan

antar warga dari suatu ranah, dapat diperoleh pengertian menyeluruh dan

mendalam serta rinci mengenai pokok permasalah.
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4. Analisis Tema

Analisis tema atau discovering cultural themes, sesungguhnya merupakan

upaya mencari “ benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang

ada Sugiyono (2013). Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis

domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan

dapat tersusun suatu “ kontruksi bangunan” situasi sosial/objek penelitian

yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan

penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas. Pada tahap ini yang

dilakukan oleh peneliti adalah: (1) membaca secara cermat keseluruhan

catatan penting, (2) memberikan kode pada topik-topik penting, (3)

menyususn tipologi, (4) membaca pustaka yang terkait dengan masalah dan

konteks penelitian. Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan

rekontruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi.

III.7 Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data untuk memeriksa seluruh data yang dikumpulkan dari

informan dengan data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber instansi

terkait seperti data dari KPAID Provinsi Kalimantan Barat, POLDA

Kalimantan Barat dan Puskesmas Kecamatan Sungai Kakap. Triangulasi

yang dilakukan meliputi:

1. Triangulasi sumber, yakni dengan mencari data dari sumber yang

beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan
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ekspolarasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai ragam sumber

yaitu: informan kunci psikolog anak dan orang tua.

2. Triangulasi teknik, yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan

data yang dilakukan kepada sumber data. Mengkaji kredibilitas data

dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang

sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan wawancara

mendalam
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1.   Gambaran Lokasi Penelitian

Sejarah Historis, Desa Punggur Kecil merupakan desa yang

diresmikan pada tahun 1938 oleh pemerintah kerjaan kesultanan

Pontianak, dahulunya Desa Punggur Kecil merupakan desa

pertanian. (Rencana pembangunan Desa Punggur Kecil tahun 2016-

2021)

Luas wilayah desa Punggur Kecil + 10.128 Ha, batas wilayah

utara berbatasan dengan desa Pal IX dan Kota pontianak, untuk

daerah selatan berbatasan dengan desa Rasau Jaya dan desa

Pematang Tujuh, sebelah timur berbatasan dengan desa Sungai Raya

Dalam dan Desa Teluk Kapuas, dan sebelah barat berbatasan dengan

desa Kalimas. Desa Punggur Kecil memiliki struktur tanah liat,

gambut dan rendah. (Rencana pembangunan Desa Punggur Kecil

tahun 2016-2021)

Data terakhir penduduk desa Punggur Kecil berjumlah

14,276 jiwa, dengan jumlah laki-laki 7.277 jiwa dan perempuan

6.999 iwa dan jumlah kepala keluarga 3.667 dengan rincian per

Dusun sebagai berikut:
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No Dusun Jumlah
laki-laki

Jumlah
perempuan

Kepala
keluarga

1 Anggrek 1.452 1.415 786

2 Melati 1.166 1.169 615

3 Mawar 692 633 342

4 Nusa Indah 1.369 1.379 707

5 Cempaka Putih 1.281 1.169 623

6 Kenangah 1.317 1.234 612

Tabel 1 jumlah penduduk dan kepala keluarga menurut

dusun

Pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada jaman

modern namun tidak lepas dari adat istiadat yang turun temurun dari

nenek moyang. Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga kini

walaupun banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang

didapat dari televise maupun pergaulan masyarakat sehari-hari

ditambah lagi dengan letak desa Punggur Kecil yang mudah

dijangkau karena tidak jauh dari kota. Kondisi tempat

tinggal/perumahan penduduk pada umumnya cukup mampu, namun

masih ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya dibawah standar

layak huni. (Rencana pembangunan Desa Punggur Kecil tahun 2016-

2021)

Pada bagian bab ini akan dipaparkan karakteristik subjek

penelitian, gambaran lokasi penelitian, dan hasil-hasil penelitian

yang diperoleh berikut pembahasanya.
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IV.2 Proses Penelitian

Peneliti melakukan pengambilan data sekunder di Puskesmas

punggur pada tahun 2015 dengan tahapan pelaksanan penelitian ini

dimulai dengan melakukan pendekatan kepada calon informan.

Peneliti menemukan 4 anak korban pedofilia yang ditemukan

dengan cara bertanya kepada petugas desa dan pada anak korban

pedofilia itu sendiri dan didapat pula 4 orang tua anak korban

pedofilia yang setuju untuk diwawancarai. Pendekatan yang

dilakukan peneliti adalah untuk menjalin hubungan saling percaya

antara peneliti dengan informan

Setelah mendapatkan nama-nama anak yang menjadi korban

pedofilia. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 juni sampai 31

juli 2018 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. Pada

tanggal 28 juni sampai tanggal 8 juli peneliti mengatur kesepakatan

waktu kepada informan utama yang merupakan anak korban

pedofilia untuk dilakukan wawancara mendalam disertai dengan

informan kunci yang merupakan orang tua dari anak korban

pedofilia. Selanjutnya peneliti memberikan lembar persetujuan

menjadi informan dan diisi sesuai dengan keadaan informan.

sembari mengisi lembar persetujuan, peneliti menjelaskan tujuan dan

maksud dari penelitian ini, dan segala informasi yang diberikan

bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan, dengan cara tidak

akan menampakkan wajah informan.
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Pada tanggal 9 juli sampai tanggal 25 juli peneliti

mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan untuk wawancara

mendalam. Peneliti melakukan wawancara mendalam pada tanggal

26 juli sampai tanggal 31 juli. Penelitian dimulai dengan menyusun

pertanyaan mendasar yang akan terus berkembang pada saat

penelitian, peneliti juga mempersiapkan alat tulis, alat perekam dan

kamera sebagai penunjang penelitian. Kemudian peneliti dan

informan melakukan kesepakatan waktu dan tempat untuk

dilakukannya wawancara. Setelah hasil wawancara dengan informan

peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan tujuan untuk

mengecek kebenaran data dan mengungkapkan data yang dilakukan

kepada informan kunci. Selanjutnya peneliti menganalisis dan

mencari “benang merah” antar data-data yang diperoleh yang

selanjutnya dikembangkan menjadi proposisi atau hipotesis sehingga

didapatkanlah hasil penelitian. .
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Data sekunder anak korban
pedofilia Puskesmas Punggur

tahun 2015

Informan utama 4 orang anak korban pedofilia

Informan pendukung 4 orang tua anak korban pedofilia

Informan kunci 1 orang psikolog anak

28 juni sampai 8 juli kontrak
waktu wawancara mendalam

Pendekatan kepada anak korban
pedofilia dari tahun 2015-2018

Pemberian informed concent
kepada informan

Mengatur waktu dan tempat
wawancara

Melakukan wawancara
mendalam pada tanggal 26 juli

sampai 31 juli

analisisMenunjukkan
kegiatan dihari
yang sama

Menunjukkan
urutan tahapan
kegiatan

Gambar 2 bagan alur
penelitian
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IV.3 Karakteristik Subjek Penelitian

Semua informan yang dilakukan wawancara mendalam

(WM) secara sadar tanpa paksaan telah menyetujui dan bersedia

mengisi lembar pernyataan kesediaan menjadi informan dalam

penelitian ini. Adapun jumlah informan berdasarkan teknik

pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Jumlah Informan Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, subjek penelitian secara

keseluruhan berjumlah 9 orang. Jumlah tersebut akan dilakukan

Wawancara Mendalam secara keseluruhan. Anak yang menjadi

korban pedofilia terdapat 4 orang, karakteristik mereka sebagai

informan utama akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Karakteristik informan yang dilakukan WM berdasarkan

usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel

4.2 berikut ini :

No Informan Teknik

Pengumpulan

Data

Jumlah

1 Anak yang menjadi korban Pedofilia WM 4 orang

2 Orang tua anak korban pedofilia WM 4 orang

3 Psikolog anak WM 1 orang

Jumlah 9 orang
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Tabel 4.2. Karakteristik remaja yang dilakukan wawancara mendalam

berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan

No inisial Informan Utama Usia Pendidikan
1 SL Anak yang menjadi korban

Pedofilia

18 tahun Pelajar SMA

2 AP Anak yang menjadi korban

Pedofilia

17 tahun Pelajar SMA

3 DN Anak yang menjadi korban

Pedofilia

17 tahun Pelajar SMA

4 ZR Anak yang menjadi korban

Pedofilia

17 tahun Pelajar SMA

Beradasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa usia

informan antara 15-18 tahun. Informan terdiri 4 orang remaja putra

yang menjadi korban pedofilia. Pendidikan informan terdiri dari 4

orang remaja berstatus pelajar SMA. Untuk informan kunci yang

merupakan orang tua anak korban pedofilia itu sendiri berjumlah 4

orang dan karakteristik dari masing-masing informan kunci tersebut

dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Informan kunci dalam penelitian ini orang tua. Karakteristik

informan kunci tersebut berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :
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Tabel 4.3. Karakteristik informan kunci tersebut berdasarkan usia,

jenis kelamin, dan tingkat pendidikan

No Inisial Informan
kunci

Jenis
kelamin

Usia Pendidikan

1 BO Orang tua

SL

Laki-laki 46 tahun SD

2 PQ Orang tua

AP

Laki-laki 37 tahun SMP

3 RF Orang tua

ZR

Perempuan 36 tahun SD

4 ST Orang tua

DN

Laki-laki 35 tahun SMP

Berdaasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui semua informan

kunci sudah berusia di atas 25 tahun. 2 orang informan orang tua

berpendidikan SD dan 2 orang informan orang tua yang lain

berpendidikan SMP. Setelah mengetahui karakteristik informan

kunci dari orang tua anak korban pedofilia dilanjutkan dengan

karakteristik informan kunci ahli yang berjumlah 1 orang dengan

karakteristik dibawah ini.

Informan kunci dalam penelitian ini 1 orang psikolog anak

dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan

Barat. Karakteristik informan ahli tersebut berdasarkan usia, jenis

kelamin, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut

ini :
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Tabel 4.4. Karakteristik informan kunci tersebut berdasarkan usia,

jenis kelamin, dan tingkat pendidikan

No Inisial Informan

Kunci

Jenis

kelamin

Usia Pendidikan

1 JR Psikolog

anak

Perempuan 35 S2

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa informan

kunci JR berusia 35 tahun, dengan pendidikan S2. Setelah melihat

karakteristik setiap informan, penjelasan dibawah ini akan

membahas hasil penelitian yang sudah dirangkum yang berisikan

penuturan informan utama, informan kunci dan informan kunci ahli.

IV.4. Hasil penelitian

Penelitian ini melalui berbagai kendala yang terjadi

dilapangan. Akan tetapi, kegiatan penelitian ini berhasil

dilaksanakan dengan mewawancarai 9 (Sembilan) orang informan

yang masing-masing terdiri dari 4 informan utama, dan 5 informan

kunci. Penelitian dilaksanakan dengan baik dan dengan dukungan

dari pembimbing. Hal ini bisa terlaksana sesuai dengan rencana.

Hasil yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam tentang

perilaku peran anak korban pedofilia yang dirangkum dalam

penjelasan dibawah ini.
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IV.4.1. Perilaku Peran

Hasil yang didapatkan dalam wawancara mendalam

tentang perilaku peran anak korban pedofilia akan

ditampilkan pada gambar dibawah ini.

Gambaran dan informasi perilaku peran anak korban

pedofilia dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar

berikut ini:

Perilaku peran

- Tidak terima dan
marah

- Kurang berani
dalam
mempertahankan
hak

- Perbuatan sudah
sesuai norma

- Ingin
menjadi
pemimpin

- Kurang
tegas

- Takut
dipermasalahkan
latarbelakang
sebagai korban

- Senang
berkelompok
dengan
temannya

- Cenderung ikut-
ikutan

- Kurang inisiatif
dalam bergaul

- Mandiri
- Mampu

menyelesai
kan tugas
sendiri

- Merencana
kan sendiri
kegiatan

Pemberani
dan pengecut
secara sosial

Berkuasa
dan patuh

Inisiatif dan
pasif secara

sosial

Mandiri dan
tergantung

Gambar 3 Perilaku Peran Anak
Korban Pedofilia
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Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui hasil wawancara

yang didapat mengenai perilaku peran anak korban pedofilia bahwa

seluruh informan kurang berani dalam mempertahankan hak,

perbuatan sudah sesuai norma. Anak korban pedofilia ingin menjadi

pemimpin namun kurang tegas dalam memimpin. Takut

dipermasalahkan latar belakang sebagai korban membuat anak

korban pedofilia kurangnya inisiatif dalam bergaul, cenderung

senang berkelompok dengan temannya dan ikut-ikutan,.dalam

perencanaan dan menyelesaikan suatu pekerjaan anak korban

pedofilia sudah mandiri. Berikut uraian dari hasil wawancara

tersebut yang pertama adalah anak korban pedofilia menjadi tidak

terima dan marah yang dijelaskan pada uraian dibawah ini.

1. Tidak terima dan marah

Ketika anak korban pedofilia dituduh melakukan

sesuatu yang tidak dilakukannya mereka cenderung tidak

terima dan marah ketika dituduh. Hal ini seperti penuturan

kedua informan yang tertuang pada hasil wawancara berikut:

“dituduh, dituduh gituk si tak ade pulak bang, tapi
kalo saye kenak tuduh, gimane ye. Tak terima lah
pasti e, kan bukan gak kite ni ngelakukan e”
Informan utama AP : 17 tahun

“saye tak tau lah bang, tak tau nak ngape. Dituduh
yang tak saye lakukan, saye nanya buktinye yak.
Dituduh ape, buktinye ape, gitu yak. Tak terima lah
kite pasti e”
Informan utama ZR : 17 tahun
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Pernyataan tersebut sejalan dengan penuturan

informan kunci yang mengatakan anak mereka tidak terima

jika dituduh melakukan hal yang tidak mereka lakukan

seperti pada hasil wawancara berikut:

“…mungkin die tak terima jak kalo dituduh…”
Informan kunci RF : 37 tahun

“…Tak terima die kalo dituduh…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

Sedangkan kedua informan utama lainnya

mengatakan jika mereka akan marah ketika dituduh

melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan.,

bahkan sampai ada yang ingin mencari siapa yang meuduh

Hal ini seperti penuturan informan pada hasil wawancara

berikut:

“saye kalo misalnye dituduh pasti marah bang…”
Informan utama SL : 18 tahun

“saye kalo kena tuduh ke bang, marahlah bang,
saye agak budak yang nuduh saye. Kite tadak ade
salah, die nuduh, ape gak maok e”
Informan utama DN : 17 tahun

Anak korban pedofilia akan marah jika mereka

dituduh melakukan hal yang tidak mereka lakukan. Hal ini

seperti penuturan informan kunci pada hasil wawancara

berikut:
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“marah nampak nye die, marah die kalo ade yang
nuduh…”
Informan kunci BO : 46 tahun

“marah die, pasti marah, Soalnye die pas dulu kasus
ini jak die marah karne kawanye ngolok die…”
Informan kunci ST : 35 tahun

“…Saye rase die bise marah-marah kalo dituduh”
Informan kunci PQ : 39 tahun

Perilaku anak korban pedofilia menurut informan

kunci JR, bahwa mereka akan merasa tidak nyaman ketika

dituduh melakukan sesuatu yang salah, sikap yang

ditunjukkan bisa berupa menarik diri dan menjadi marah. Hal

ini seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“…Itu pasti akan membuat dia merasa tidak
nyaman. Nah reaksi setiap orang itu akan berbeda-
beda, kalo dia konteksnya korban ya. Ada yang
mungkin dia langsung aktif, langsung agresif
marah-marah,tapi ada juga yang langsung menarik
diri…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hasil wawancara berikutnya yang didapatkan anak

korban pedofilia kurang berani dalam mempertahankan hak ,

hasil wawancara tersebut diuraikan pada uraian dibawah ini.

2. Kurang berani dalam mempertahankan hak

Anak korban pedofilia tidak mampu dalam

mengungkapkan masalah yang dihadapinya. Hal ini, seperti

penuturan informan keempat yang tidak bisa berbuat apa-apa
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ketika ditanya tentang apa yang dilakukan saat menjadi

korban pedofilia, karena diancam, seperti yang tertuang pada

hasil wawancara berikut:

“yang saya lakukan ye bang, tadak bise bang. Soal e
waktu itu dah tak bise dah saye bang. Saye di ancam
bang…”
Informan utama ZR : 17 tahun

Pernyataan informan kunci JR, anak yang menjadi

korban pedofilia ingin penyelesaian masalah namun tidak

dapat mengungkapkannya. Seperti pernyataan yang tertuang

pada hasil wawancara berikut:

“…dia ingin ada penyelesaian masalah, tapi
mungkin dia nda bisa ngomong gitu.”
Informan kunci JR : 35 tahun

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang

dilakukan pada informan kunci yang mengatakan bahwa

anak korban pedofilia cenderung biasa saja, tidak terbuka,

tidak mau ngomong. Hal ini tertuang pada hasil wawancara

berikut:

“…Kalo nda saye gitukan die ni nda maok tebuka
die, nda maok ngomong masalah yang macam ginik.
Akhernye maok gak die ngomong, ha gituk lah”
Informan kunci BO : 46 tahun

“biase-biase ajak. Mengungkapkan kasus ini die
biase-biase ajak”
Informan kunci PQ : 39 tahun
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“hmmm, biase jak…”
Informan kunci RF : 37 tahun

“die si budaknye nda terlalu gimane-gimane si saye
liat die kalo same kasus ini”
Informan kunci ST : 35 tahun

Berbeda dengan pernyataan informan ketiga yang

mengungkapkan bahwa saat menjadi korban informan

langsung memberitahukan kepada orang tuanya tentang

masalah yang menimpanya. Hal ini seperti yang tertuang

dalam hasil wawancara berikut:

“Saye si waktu itu bang langsung ngomong same
bapak saye...”
Informan utama SL : 18 tahun

Sedangkan tujuan informan pertama dan kedua

menginginkan hak mereka sebagai korban dan meminta hak

keadilan. Hal ini tertuang dalam hasil wawancara berikut:

“hak kite sebagai korban paling bang, soalnye
waktu itu kite ni sebagai korban sampai ditanya-
tanya…”
Informan utama AP : 17 tahun

“hak ye bang, paling saye maok adil yak kali bang.
Jadi tadak agi ade kasus mcm gini…”
Informan utama DN : 17 tahun

Hal ini dibenarkan oleh informan kunci yang

menyatakan bahwa yang mungkin korban lakukan adalah



59

menuntut haknya sebgai korban dan menuntut hak pribadi

mereka. Hal ini seperti hasil wawancara berikut:

“aa menyangkut hak-hak dia sebagai korban , atau
mungkin hak-hak dia pribadi ya, yang artinya kalo
misalnya orang-orang yang menjadi a korban kasus
kejahatan seksual seperti itu…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Untuk hasil wawancara yang didapatkan tentang

perbuatan anak korban pedofilia sudah sesuai dengan norma

dimasyarakat akan diuraikan pada uraian dibawah ini.

3. Perbuatan sudah sesuai norma

Pernyataan anak korban pedofilia di Desa Punggur

Kecil bahwa tingkah laku mereka sudah sesuai dengan norma

yang ada di masyarakat seperti baik kepada orang lain, baik

kepada teman, dan tidak membuat masyarakat marah. Hal ini

seperti hasil wawancara berikut:

“perbuatan yang sesuai norma tu, perbuatan kite
same masyarakat. Misalnye ni macam, emm, itu
bang kite tadak mencuri, tadak jahat same orang,
pokok e yang sesuai dengan masyarakat sinik lah
die, nda buat masyarakat marah. Saye udah sesuai
normalah dah”
Informan utama AP : 17 tahun

“…yang sesuai tu cam kite begaol same kawan kite,
baek same orang. kalo saye si dah sesuai dah”
Informan utama DN : 17 tahun

“…Yang sesuai tu kite hrus e baek-baek lah same
orang kan, tak usah jahat same orang. kalo saye si
dah pasti sesuai, sesuai lah bang.”
Informan utama SL : 18 tahun
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“menurut saye yang sesuai norma itu yang tak
melanggar aturan di masyarakat kan bang, misal e
kite berbuat baek same orang, same kawan same
masyarakat. Udah sesuai lah bang”
Informan utama ZR : 17 tahun

Menurut informan kunci perbuatan anak korban

pedofilia ini beberapa masih sesuai dengan norma dalam

tahap karena mereka belum berani ngomong. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“…ada beberapa yang a masih sesuai dengan
norma karna tahap dia belum bisa berani
ngomong…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Menurut informan kunci anak korban pedofilia ini

perbuatannya sudah sesuai dengan norma namun mereka

lebih senang dirumah, cenderung menjadi pendiam dan suka

marah-marah. Hal ini sesuai dengan penuturan informan

dalam hasil wawancara berikut:

“Sudah dah, ape pulak tak sesuai dengan norma
masyarakat… Cuman die lebih senangnye di rumah,
waktu itu ade acara die tadak maok keluar kan…”
Informan kunci BO : 46 tahun

“sudah la… Die pernah marah-marah gegare
disuruh ikut karate. Rupenye karne masalah itu,
saye jak ndak nyangkak…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“perbuatan alhamdulilah sesuai-sesuai jak, kalok
untuk perubahannye si jadi pendiam jak die”
Informan kunci RF : 37 tahun
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“kalok kelakuan sih dah sesuai lah…cuman agak
jadi pendiam jak die suke nak sorang-sorang
kadang”
Informan kunci ST : 35 tahun

Hasil wawancara pada anak korban pedofilia

didapatkan hasil bahwa mereka senang bekerja sendiri.

Berikut hasil wawancara yang didapatkan dan dijelaskan

pada uraian dibawah ini.

4. Senang bekerja sendiri

Beberapa anak korban pedofilia ketika ditanya tetang

melakukan tuganya, kebanyakan dari mereka dalam

melakukan tugasnya sehari-hari mereka lebih senang jika

mereka melakukan semuanya sendiri. Hal ini seperti hasil

wawancara berikut:

“senangnye saye kerje sorang, sendiri gituk bang.
Kalo kerje sendiri kan lebih nyaman”
Informan utama AP : 17 tahun

“saye senang e kerje sorang-sorang yak”
Informan utama ZR : 17 tahun

Sedikit berbeda dengan informan kedua dan ketiga,

mereka kadang senang memerintah dan juga senang jika

mengerjakannya sendiri. Hal ini seperti yang tercantum

dalam hasil wawancara berikut:
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“saye kerje sorang biase gak, nyuruh biase gak
bang”
Informan utama DN : 17 tahun

“kalo saye sih bang senang e kerje sorang-sorang,
kadang gak nyuroh kawan saye. Kalo tak kuase nak
ngerjekannye kadang saye suroh adek saye…”
Informan utama SL : 18 tahun

Perilaku suka memerintah atau menjadi pendiam

semua itu tergantung karakter masing-masing orang, ada

yang lebih aktif dalam berbicara da nada yang lebih aktif

dalam beraktifitas. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“hmm, nah ini kalo kita bicara itu tergantung
karakter orang masing-masing ya, ada orang yang
lebih, ada orang yang lebih aktif untuk bicara, ada
orang yang lebih aktif untuk apa namanya a
aktivitas, perilaku, kaya gitu, nah…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Menurut informan kunci anak korban pedofilia lebih

senang bekerja sendiri. Hal ini seperti yang tertuang pada

hasil wawancara berikut:

“kalok saye liat die ni ye, orangnye lebih senangnye
kerje sorang. A semenjak kejadian itu lah tu, die
suke sorang-sorang…”
Informan kunci BO : 46 tahun

“…ape-apenye biase die kerjekan sorang tadak agik
yang nak kite suroh baru nak d kerjekan. Pandai
dah die ngerjekan tugas die sorang”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“…Jadi tadak terlalu suke nak nyuroh, paling die
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kerjekan sorang”
Informan kunci RF : 37 tahun

“anak saye ape-ape senangnye kerje sorang-sorang
jak die”
Informan kunci ST : 35 tahun

Hasil yang didapatkan dari hasil wawancara pada

anak korban pedofilia bahwa mereka ingin menjadi

pemimpin dan uraian tentang hasil wawancara tersebut

dijelaskan dibawah ini.

5. Ingin menjadi pemimpin

Anak korban pedofilia memilih ingin menjadi

pemimpin dan memiliki alasan masing-masing mengapa

ingin menjadi pemimpin. Hal ini tertuang dalam hasil

wawancara berikut:

“jadi pemimpin lah, karena menjadi pemimpin itu
keren”
Informan utama AP : 17 tahun

“pemimpin, iye pemimpin gituk lah. Karne jadi
pemimpin ni kite punye anak buah jadi banyak duet
gak bang…”
Informan utama DN : 17 tahun

“jadi pemimpin lah bang, tak kan saye nak jadi anak
buah. Kalo kite bise jadi pemimpin kan sedap gak
bang”
Informan utama SL : 18 tahun

“kalo pemimpin tadak saye ngarap bang, saye jadi
ape pun bise lah…”
Informan utama ZR : 17 tahun
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Anak korban pedofilia masih memerlukan arahan

sekalipun mereka terlihat aktif mereka tetap memerlukan

arahan. Hal ini seperti yang tertuang pada hasil wawancara

berikut:

“hmm, biasanya dinamika psikologisnya korban ini
a walaupun dia a apa namanya a, dia terlihat aktif
kaya gitu tapi a terkadang aktifitasnya itu masih
membutuhkan arahan kalo kita ada target tertentu
gitu”
Informan Kunci JR : 35 tahun

Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan kunci

keempat bahwa anaknya masih perlu arahan untuk

melakukan sesuatu. Seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“die sih kalok disuruh baruk nak begerak, kalo tidak
disuruh tadak begerak die. Saye rase si senangnye di
perintah gituk lah”
Informan kunci ST : 17 tahun

Anak korban pedofilia yang pernah menjadi ketua,

ketua dalam baris berbaris dan ada yang pernah menjadi

ketua kelas. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“ade, ketua kelas ade dulu bang…”
Informan utama SL : 18 tahun

“…ketua yang biase ngatur barisan di upacara tu
bang, ha itu jak saye biase e…”
Informan utama AP : 17 tahun
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Ketika ditanya apakah mereka pernah menjadi ketua

kelas, hampir semua informan mengatakan tidak pernah

menjadi ketua kelas. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“ketua kelas gituk tak ade pulak bang…”
Informan utama AP : 17 tahun

“tadak pernah pulak bang saye jadi ketua kelas, tak
pernah jadi ketua saye”
Informan utama DN : 17 tahun

“tadak pernah bang, tadak pernah saye jadi ketua
kelas”
Informan utama ZR : 17 tahun

Beberapa informan kunci juga mengatakan jika anak

mereka tidak pernah menjadi ketua dan tidak tahu apakah

anak mereka pernah menjadi ketua kelas. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“tak tau gak saye. Tadak pernah nampak nye…”
Informan kunci ST : 35 tahun

“tadak, nampaknye tadak pernah tu. Tak tau gak
kite die ni pernah jadi ketua kelas k tadak…”
Informan kunci RF : 37 tahun

“tadak, tadak pernah pulak saye rase. Dari dulu die
ni tadak pernah jadi ketua kelas…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

Pada saat menjadi ketua kelas, anak korban peofilia

menjadi orang pertama yang disuruh oleh gurunya. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:
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“ade dulu, ade, die cerite, die jadi ketua kelas gitu.
Tak taulah dipileh kawannye sekelas kali gak. Jadi
die sebok. Ape-ape die yang pertame disuruh same
guru nye…”
Informan kunci BO : 46 tahun

Hasil yang didapatkan dari wawancara pada anak

korban pedofilia dijelaskan pada uraian dibawah ini bahwa

mereka kurang tegas dalam melakukan sesuatu.

6. Kurang tegas

Ketika ditanya apa yang ingin mereka lakukan dalam

kepemimpinan mereka anak korban pedofilia menjawab

tidak tau ingin memimpin seperti apa. Seperti pernyataan

kedua informan pada hasil wawancara berikut:

“tak tau saye bang nak gimane, paling gitu-gitu yak
lah. Nyuruh budak ape kan. Gituk yak name gak
pemimpin”
Informan utama DN : 17 tahun

“kalo saye jadi pemimpin tadak tau gak bang saye
nak ngape, paling saye nyuroh budak jak biar rapi,
bilangkan budak tadak degel agik”
Informan utama ZR : 17 tahun

Namun sedikit berbeda dengan kedua informan utama

berikut yang memiliki dalam pengalaman mereka lebih

senang memberikan perintah langsung dalam memimpin. Hal

ini seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“saye mimpin barisan, mimpin macam budak biase
mimpin gitu bang, ha biase lah. Macam kite ngasi



67

budak perintah, istirahat ditempat, macam gituk lah
pokok e”
Informan utama AP : 17 tahun

“dalam kepemimpinan saye ye bang, biase yak si.
Misal e disuruh ngumpulkan tugas gitu, saye
ngumpulkanne, biase baris-baris gak saye yang jadi
pemimpin e. macam gitu yak biase e”
Informan utama SL : 18 tahun

Anak korban pedofilia sangat senang jika diberikan

kesempatan untuk menunjukkan potensinya, namun masih

perlu bimbingan dan perhatian. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“ketika dia diberi kesempatan untuk menunjukkan
potensinya tentu dia akan sangat senang sekali nah,
...walaupun diberikan kesempatan tapi tetap harus
dibimbing, tetap harus dimonitoring”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hasil wawancara pada anak korban pedofilia

didapatkan mereka takut dipermasalahkan latar belakang

sebagai korban dan hasil wawancara tersebut diuraikan

dibawah ini.

7. Takut dipermasalahkan latar belakang sebagai korban

Anak korban pedofilia merasa bahwa akan

dipermasalahkan latar belakangnya sebagai korban pedofilia

membuat mereka menjadi takut. Hal ini seperti yang tertuang

pada hasil wawancara berikut:
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“ade sih bang, kite takutnye kan nda di terima oleh
orang…”
Informan utama AP : 17 tahun

“ade bang, saye takut yak kawan-kawan saye jadi
tak maok agik bekawan same saye gare-gare kasus
ini. Karne orang tu pasti takut ini nular bang…”
Informan utama DN : 17 tahun

“Tapi ade gak takut e, takut d jadikan masalah agik
bah…”
Informan utama ZR : 17 tahun

Sedikit berbeda dengan informan ketiga yang

mengatakan ada perasaan takut namun menanggapinya

dengan menjalaninya saja. Hal ini seperti penuturan hasil

wawancara informan berikut:

“…di bilang tepikir nda gak, nda tepikir abang
nanya gini jadi tepikir gak saye bang. Tapi saye
biase ajak sih bang. Saye gak yang jalanek e…”
Informan utama SL : 18 tahun

Pernyataan ini di benarkan oleh informan kunci,

ketika kasus mulai terungkap akan nampak perubahan pada

anak korban pedofilia yang awalnya hanya diam dia akan

merasa tidak nyaman untuk bergaul dan untuk bertemu

dengan orang. dia akan menjadi mudah berprasangka. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:
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“nah ketika kasusnya mulai terungkap dia akan
semakin merasa kurang nyaman bergaul karna
ketika dia bertemu orang dia akan punya dugaan oh
jangan-jangan dia tau apa yang terjadi pada
saya…”
Informan Kunci JR : 35 tahun

Trauma membuat anak korban pedofilia menjadi

pendiam. Hal ini seperti penuturan informan kunci pada hasil

wawancara berikut:

“…maklumlah namenye trauma kan. Paling die
mekap dirumah jak kan gituk, biase lah itu”
Informan kunci BO : 46 tahun

“…Soalnye kan mungkin die trauma atau gimane,
saye rase si die diam jak orangnye, nda maok nak
ngomong terlalu gimane”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“die nda gimane-gimane sih, die pendiam
orangnye…”
Informan kunci RF : 37 tahun

Hasil yang didapatkan dari wawancara pada anak

korban pedofilia adalah mereka senang berkelompok dengan

temannya hal ini diuraikan pada hasil wawancara dibawah

ini.

8. Senang berkelompok dengan temannya

Dalam berkelompok anak korban pedofilia lebih

senang berkelompok dengan teman-temanya. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:
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“kalo milih kelompok si saye pasti e dengan kawan
saye lah, kawan-kawan saye yang biase…”
Informan utama AP : 17 tahun

“…kalo kelompok ni kadang saye same kawan…
Cuman kalo same kawan yang lain ni saye agak
susah bang…”
Informan utama SL : 18 tahun

“…sekelompok same kawan lah yang nyaman e
bang kalo kelompok”
Informan utama DN : 17 tahun

“tadak ade saye mileh kalo kelompok, tapi bagus e
kalo bise yang tau saye yak. Tak kuase yak nak
bekelompok same kawan yang tadak tau kite bang”
Informan utama ZR : 17 tahun

Anak korban pedofilia lebih senang bergaul tidak

memilih dalam berteman, namun anak korban pedofilia ini

lebih senang bergaul dengan teman-temannya. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“tadak, die tadak mileh-mileh kawan, biase saye liat
die same kawan-kawannye sinik. Begaol die dengan
budak-budak sinik, tadak die mileh bekawan”
Informan kunci BO : 46 tahun

“die anaknye tadak pemilih saye liat, kalo die
bekawan, bekawan dengan semue… saye liat die
senangnye same kawan, kawan die biase ngumpul tu
jak”
Informan kunci ST : 35 tahun

“…die bekawan dengan kawan-kawan die jak biase
nye. Kawan-kawan die biase kerumah jemput die.
Kadang die keluar nyantai gak same kawannye tu”
Informan kunci RF : 37 tahun

“tadak, die tadak milih-milih kawan. Biase die
bekawan. Same kawan-kawan die biase. Kawan-
kawan die disini”
Informan kunci PQ : 39 tahun
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Anak korban pedofilia cenderung ikut-ikutan hasil

dari wawancara ini diuraikan pada uraian dibawah ini.

9. Cenderung ikut-ikutan

Anak korban pedofilia dalam kelompok kebanyakan

dari mereka lebih memilih ikut apa yang dikerjakan. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“saye ngikot yak bang, ha ngikot yak biase e”
Informan utama AP : 17 tahun

“saye kalo dikelompok biase e tadak ngape-ngape,
budak yang ngerjekan biase e. ade gak saye bantu
budak yang saye tau yak, yang tak tau saye tadak
bantu”
Informan utama DN : 17 tahun

“saye kalo dikelompok ngikut yak biase e, jadi ape
kate budak saye kerjekan”
Informan utama ZR : 17 tahun

Hanya orang-orang yang mengerti kondisi anak

korban pedofilia yang bisa memahami mereka seperti orang-

orang yang mereka senang. Hal ini seperti penuturan

informan kunci JR pada hasil wawancara berikut:

“…orang-orang yang mengerti kondisinya. Bisa
memahami, bisa memberikan support, memberikan
motivasi kepada dia. Intinya seperti, orang-orang
seperti itu yang dia senang gitu…”
Informan kunci JR : 35 tahun
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Hasi wawancara yang didapatkan anak korban

pedofilia kurang inisiatif dalam bergaul dan hasil tersebut

diuraikan pada uraian dibawah ini.

10. Kurang inisiatif dalam bergaul

Dalam bergaul anak korban pedofilia kurang inisiatif

dan bersikap biasa-biasa saja dalam bergaul, tidak terlalu

dominan dalam memberi saran kepada temannya. Hal ini

seperti hasil wawancara berikut:

“…Saye rase sih tadak ade lah, same kawan biase-
biase yak. Cuman jage sikap yak yang pastinye”
Informan utama AP : 17 tahun

“saye tadak gak banyak ngasi saran biasenye saye
ngikut yak bang. Tapi tadak gak diam-diam benar,
biase lah kalo kite same kawan kite ngomong gitu-
gitu, ha gitu yak begurau, biase lah”
Informan utama DN : 17 tahun

“saye sih orangnye santai jak bang, jadi kalo ade
budak ngasi saran saye dengar, tak ade saye tadak
gak nak ngomong. Yang pasti saye ngikot yak bang
biase e”
Informan utama SL : 18 tahun

“saran-saran ye, biase sih ade gak saye sarankan
kawan saye tu biar die tadak degel agik gitu”
Informan utama ZR : 17 tahun

Dalam pergaulan anak korban pedofilia cenderung

menarik diri dari orang lain dan lebih senang bergaul dengan

orang-orang yang dia percaya terutama teman sesama
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korban. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“hmm menarik diri iya, kemudian lebih pemarah
mungkin iya juga, a kemudian juga a hanya bergaul
pada kalangan tertentu. Misalnya kalo di cerita ini
dia tidak akan jauh-jauh bergaul dengan teman-
teman yang sesama korban gitu. Karna dia ngerasa
cuman orang-orang ini lah yang tau apa yang
terjadi pada dia gitu”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hal ini seperti penuturan informan kunci pertama

yang mengatakan bahwa anak korban pedofilia cenderung

pendiam. Hal ini seperti penuturan informan dalam hasil

wawancara berikut:

“…Kalo die ni saye rase banyak diam kalo same
kawannye…”
Informan kunci BO : 46 tahun

Hasil wawancara berikutnya didapatkan bahwa anak

korban pedofilia sudah mandiri dalam melakukan tugasnya.

Hasil wawancara ini diuraikan pada uraian dibawah ini.

11. Mandiri

Kemandirian anak korban pedofilia di Desa Punggur

Kecil menurut mereka adalah mencuci pakaian sendiri, dan

masak sendiri. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:
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“mandiri menurut saye itu bantu orang tue kerje,
nyuci pakaian sorang, pun nak makan masak
sorang. Saye mandiri bang…”
Informan utama AP : 17 tahun

“mandiri tu kite dah bise masak untuk kite makan,
nyuci baju sorang. Mandiri. Mandiri dah saye
bang…”
Informan utama DN : 17 tahun

“…Kalo saye bang biase maok makan saye masak
sorang bang. Mandiri lah bang saye”
Informan utama SL : 18 tahun

“mandiri tu kaya ape-ape sorang gitu, makan masak
sorang, nyuci baju sorang. Udah dah, mandiri lah
saye”
Informan utama ZR : 17 tahun

Kemandirian anak korban pedofilia ini hanya semata-

mata tidak ingin orang lain mengetahuinya sehingga mereka

lebih senang mengerjakannya sendiri ketimbang meminta

pertolongan orang lain. Hal ini seperti yang tertuang dalam

hasil wawancara informan berikut:

“…ketika kita bicara kemandirian misalnya dalam
segi positif ya, a karna dia tidak ingin ada orang
lain yang tau misalnya, tidak ada ingin, tidak ingin
ada orang lain yang tau mungkin dia akan kerjakan
sendiri… Artinya dia lebih kepada menarik diri kaya
gitu, apa-apa di kerjain sendiri, apa-apa di ituin
sendiri…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Menurut Informan kunci hampir semua mengatakan

jika anak korban pedofilia adalah anak yang mandiri dan
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mampu melakukan tugasnya sendiri. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“mandiri, yang saye liat die mandiri…”
Informan kunci BO :46 Tahun

“mandiri, mandiri die. Selama ini pandai die ngurus
diri die sorang…”
Informan kunci ST : 35 tahun

“mandiri, die biase nyuci bajuk die sorang, masak
sorang kalok die maok makan…”
Informan kunci PQ : 29 tahun

“die anaknye mandiri lah…”
Informan kunci RF :37 tahun

Dibawah ini akan dijelaskan uraian tentang hasil

wawancara yang didapatkan bahwa anak korban pedofilia

mampu menyelesaikan tugasnya sendiri.

12. Mampu menyelesaikan tugas sendiri

Ketika ditanya apakah pekerjaan rumah yang

dilakukan anak korban pedofilia adalah karena perintah,

hampir semua iinforman mengatakan jika bukan karena

peritah orang tua. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“tadak si karne perintah, karne kite sorang lah biase
e”
Informan utama AP : 17 tahun
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“tadak bang, dulu yak saye disuruh gitu. Sekarang
dah tadak dah. Soal e payah dah bang, tadak masak
tadak makan. Biase saye kalo malas saye makan
diluar”
Informan utama DN : 17 tahun

“…Kalo masak biase kite sorang, masak yang maok
dimakan yak biase e, macam goreng telok gitu kan”
Informan utama SL : 18 tahun

“tadak ade, karne kite sorang yak biase e”
Informan utama ZR : 17 tahun

Pernyataan tersebut sejalan dengan penuturan

informan kunci bahwa anak korban pedofilia tidak lagi

diperintah dalam mengerjakan pekerjaan dirumah. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“tadak, tadak pernah saye perentah die nyuci ape,
die sorang yang tegerak…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“tadak, pas die maok jak. Tadak pernah saye nyuruh
die. Die anaknye pandai ngurus diri die sorang”
Informan kunci RF : 37 tahun

Hasil wawancara yang didapatkan bahwa anak

korban pedofilia merencanakan sendiri yang mereka lakukan

hal ini dijelaskan pada uraian dibawah ini.

13. Merencanakan sendiri kegiatan

Dalam merencanakan sesuatu anak korban pedofilia

merencanakan sendiri hal-hal yang ingin dia lakukan. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil waawancara berikut:
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“…Saye nak kerje yak. Saye nak sekolah pun ape
hal gak nanti pun kerje gak gitu bah”
Informan utama AP : 17 tahun

“rencane, rencane ye. Banyak e sih sorang lah
bang…”
Informan utama DN : 17 tahun

“rencane ye bang, kaya pergi kemane-mane gitu kan
bang. Biase si saye diajak kawan saye bang kalo nak
kemane-mane…”
Informan utama SL : 18 tahun

“merencanakan, paling saye kadang rencane nak
kemane malam nanti, gitu-gitu yak bang.
Rencanekan sorang”
Informan utama ZR : 17 tahun

Menurut informan kunci dalam penyelesaian

masalah, anak korban pedofilia membutuhkan arahan karena

beban yang ada dalam diri mereka membuat pikiran mereka

tidak fokus. Hal ini tertuang pada hasil wawancara berikut:

“aa, biasanya sih membutuhkan arahan ya,
membutuhkan arahan, supaya, tadinyakan dia ngak
percaya, mungkin banyak sekali beban didalam
dirinya itu jadi apa, yang disini ni (menunjuk
kepala) akhirnya bloking gitu, a tidak ada ide.
Makanya butuh arahan, butuh pimpinan, dibimbing,
dipimpin”
Informan kunci JR : 35 tahun

Menurut informan kunci anak korban pedofilia selalu

menyelesaikan tugas mereka sendiri. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“rencane sih dulu die ade ngomong kalo die tadak
maok agik nak sekolah... Kalo tugas-tugas die biase
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die kerjekan sorang, macam PR ape tu kan”
Informan kunci BO : 46 tahun

“mampu dah die nyelesaikannye sorang. Sebab ape
nyuci, masak die dah bise dah. Saye yakin die
mampu lah nyelesaikan tugas die sorang”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“rencane die sorang biasenye, rencane nak
ngerjekan tugas ngan kawan die biasenye. Kalok
tugas si banyak nye die kerjekan sorang”
Informan kunci RF : 37 tahun

“rencane malam minggu palingan die, nyantai same
kawannye. tugas tugas, kalo tugas die dirumah ade
PR gituk sih die kerjekan sorang biase…”
Informan kunci ST : 35 tahun

Berikut ini adalah gambaran tentang hasil yang didapatkan

dari perilaku dalam hubungan sosial anak korban pedofilia yang

dijelaskan pada gambar dibawah ini.

IV.4.2. Perilaku dalam hubungan sosial

Gambaran dan informasi perilaku dalam hubungan sosial

anak korban pedofilia dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar

berikut ini:
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Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui hasil wawancara

yang didapat mengenai perilaku dalam hubungan sosial anak korban

pedofilia bahwa seluruh informan sudah bisa menerima diri sebagai

korban, hubungan sosial mereka baik pada teman mereka namun

masih selektif dalam meilih teman, mereka cenderung belum tebuka

dengan orang lain dan mudah berprasangka. Penyebab kurang

terbukanya mereka adalah mereka takut dan malu saat berada

didekat orang lain dan cenderung menjadi pendiam, namun anak

korban pedofilia lebih mudah menyapa orang disekitarnya yang

mereka kenali.

Dalam bergaul anak korban pedofilia lebih senang bergaul

dengan teman mereka saja, anak korban pedofilia cenderung selektif

Perilaku dalam hubungan sosial

- Mudah berprasangka
- Sudah menerima diri

- Hubungan sosial
baik

- Selektif dalam
berteman

- Belum terbuka

- Takut dan malu
- Menjadi pendiam
- Mudah menyapa

Dapat diterima dan
ditolak

Suka bergaul dan tidak
suka bergaul

Sifat ramah dan tidak
ramah

Gambar 4 Perilaku Dalam Hubungan
Sosial Anak Korban Pedofilai
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dalam berteman, mereka hanya berteman dengan orang yang mereka

percaya dan kegiatan mereka bersama temanya adalah ngumpul,

nyantai dan jalan-jalan. Mereka sulit dalam berkomunikasi, tidak

terbuka dan malu, namun mereka sangat ramah jika menyapa orang

disekitarnya. Semua hasil wawancara ini diuraikan pada hasil

wawancara dibawah ini bahwa mereka mudah berprasangka.

1. Mudah berprasangka

Anak korban pedofilia takut jika kasus yang menimpa

mereka ini akan membuat orang berfikiran buruk tetang

mereka. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“hmm, kalo masalah kasus ini ni saye takot yak
orang-orang mikir burok dengan saye bang…”
Informan utama DN : 17 tahun

“yang saye pikerkan pas orang tau saye ni korban
kasus itu takot bang. Takot orang mikir ape-ape…”
Informan utama SL : 18 tahun

Menurut informan utama AP dia merasa biasa saja

jika orang mengetahui bahwa mereka adalah korban pedofilia

karena merasa masyarakat disekitar sudah mengetahui

kejadian itu. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“dengan orang sini saye biase yak bang, orang sini
pun tadak gimane dengan kasus ni, masyarakat sini
pun dah tau dah kejadian itu”
Informan utama AP : 17 tahun
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Berbeda dengan informan utama ZR yang

mengatakan takut jika orang akan mengungkit kembali kasus

pedofilia dan informan mengatakan jika tidak

memikirkannya lagi. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“saye takot budak ngungkit masalah itu yak bang,
kasus ini ni. Saye dah tak agik mikirkannye lah. Tapi
bagos e tadak usah ade yang ngungkit agik”
Informan utama ZR : 17 tahun

Anak korban pedofilia merasa tidak nyaman ketika

orang lain mengetahui mereka adalah anak korban pedofilia.

Hal ini seperti penuturan informan pada hasil wawancara

berikut:

“…dia merasa tidak nyaman kalo misalnya ada
orang tau. Apa lagi kalo orang itu bukan keluarga.
aa.. dia khawatir karna akan dibicarakan. Trus dia
juga akan merasa tidak nyaman. Disatu sisi
misalnya perbuatannya itu termasuk dosa, tapi disisi
lain ya saya tidak berdaya…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Ketika ditanya apakah ada penolakan dari orang

mengetahui anak korban pedofilia, hampir keseluruhan

informan mengatakan tidak ada penolakan dari masyarakat

disekitar mereka. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:
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“tadak ade si, die yak yang tadak maok, maksudnye
kurang lah nak keluar ngumpul same orang “
Informan kunci BO : 46 tahun

“…sekarang si dah tadak dah. Die dah bise gak
begaol dengan kawannye”
Informan kunci ST : 35 tahun

“tadak ade, itu yang saye takutkan. Tapi tadak ade
pulak. Orang sinik sih tadak nolak die lah…”
Informan kunci RF : 37 tahun

“tadak, tadak ade. Orang sinik dah pade tau dah die
pernah kasus. Tapi orang sinik tadak masalahkan
itu…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

Menurut informan kunci prasangka buruk itu

penyebab adanya penolakan dari teman-temannya, yang

membuat anak korban pedofilia tidak mudah bergaul adalah

karena mereka membatasi diri mereka dari pergaulan,

perubahan sikap dan perubahan perilaku karena menarik diri

itulah yang membuat orang disekitar mereka tidak nyaman.

Hal ini seperti penuturan informan pada hasil wawancara

berikut:

“penolakan si sebenarnya diawali dengan… diawali
dari dia yang membatasi diri dari pergaulan, atau
perubahan sikapnya, perubahan perilakunya
misalnya lebih mudah tersinggung, tentu akan
membuat orang lain juga a tidak nyaman gitu..."
Informan kunci JR : 35 tahun

Informan kunci ke empat mengatakan jika sikap anak

korban pedofilia ada yang hanya dirumah saja dan tidak ada
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yang mau berteman dengannya. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“…disinik ni tadak ade yang maok bekawan.
Kawan-kawan karatenye jak semue pade nda ade
yang berani keluar. Jadi dirumah jak die
biasenye…”
Informan kunci ST : 35 tahun

Pada hasil wawancara didapatkan bahwa anak korban

pedofilia sudah menerima diri mereka sebagai korban dan

hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

2. Sudah menerima diri

Anak Korban Pedofilia mengatakan bahwa mereka

tidak mempermasalahkan kasus ini lagi dan

mengganggapnya biasa saja. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut ini:

“saye dengan kawan saye biase-biase yak sih,
bekawan macam biase. Ngumpol-ngumpol gituk
biase di warong depan…”
Informan utama DN : 17 tahun

“tadak gimane-gimane bang, yang tau yak tadak
gimane-gimane ape agik yang tak tau”
Informan utama SL : 18 tahun

“saye tadak ambek pusing dah bang, dah lama gak
kasus itu budak pun dah pade lupa gak kali”
Informan utama ZR : 17 tahun

“teman saye biase-biase yak macam yang saye
bilangkan tadik tu”
Informan utama AP : 17 tahun
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Sikap yang ditunjukkan anak korban pedofilia

berbeda dengan penuturan informan kunci yang mengatakan

mereka terhadap teman-temannya biasanya adalah menarik

diri dan adanya gejolak emosional yang menyebabkan timbul

perilaku yang tidak menyenangkan dari si korban sehingga

membuat tidaknyaman orang disekitarnya untuk bergaul. Hal

ini seperti diungkapkan oleh informan pada hasil wawancara

berikut:

“a biasanya itu umumnya, a menarik diri, kemudian
juga karna ada apa gejolak emosional didalam
dirinya itu kadang orang melihat dirinya misalnya
dia jadi pemarah nah karna kalo misalnya kita
bergaul ada teman yang suka marah-marahkan
tentu membuat kita merasa tidak nyaman gitu...”
Informan Kunci JR : 35 tahun

Hal ini mirip seperti yang diutarakan informan kunci

kedua yang mengatakan bahwa anaknya dulunya marah

ketika tidak dipercaya apa yang dibicarakan anaknya. Hal ini

seperti yang tertuang dalam hasil wawancara informan

berikut:

“dulu die si marah ye same orang tuenye, emosi
gituk lah soalnye kan nda pecayak dengan ape yang
die omongkan…”
Informan kunci PQ : 39 tahun
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Hasil wawancara yang didapatkan bahwa hubungan

sosial anak korban pedofilia sudah baik hal ini diuraikan

pada uraian berikut ini.

3. Hubungan sosial yang baik

Anak korban pedofilia memiliki hubungan sosial

yang baik dengan teman mereka dan merasa bergaul menurut

mereka dengan teman yang mereka percaya, seperti

ngumpul, santai, jalan-jalan, tertawa, dan nongkrong dengan

teman mereka. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“bergaul tu macam kite same kite ngumpul, nyantai,
ketawa-ketawa. Biasenye saye nongkrong-
nongkrong d café gituk”
Informan utama AP : 17 tahun

“begaol tu kite santai dengan kawan kite, ngumpul,
ha ngumpul gitu bang, ade pun biase kite jalan-jalan
sinik-sinik yak”
Informan utama DN : 17 tahun

“begaol tu kaya kite biase ngumpol-ngumpol same
kawan gitu bang, cerite-cerite”
Informan utama SL : 18 tahun

“Ngumpul-ngumpol same kawan, bagaol same
orang-orang sini. Same kawan ngumpul yak paling,
biase saye ke Pontianak jalan-jalan same kawan”
Informan utama ZR : 17 tahun

Ketika ditanya apakah anak yang menjadi korban

pedofilia akan lebih mudah bergaul atau sebaliknya, menurut

informan kunci anak korban pedofilia akan sulit dalam
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bergaul. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“hem sebaliknya…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hal ini bertentangan dengan informan kunci yang

mengatakan jika anak korban pedofilia biasanya ngumpul

dengan temannya, jalan-jalan, dan main layangan bersama

temannya. Hal ini seperti yang diungkapkan informan dalam

hasil wawancara berikut ini:

“kegiatan die akher-akher ini yang saye liat die
biase ke warung depan main wiffi, ha abis itu biase
ikut kawannye main kelayang, ngumpul kalo malam
same kawannye”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“ngumpul kadang. Kadang ade gak die pergi, tak
tau kemane. Die tadak bilang gak. Ya kite cume liat
jak die pergi pakai motor biase. Biase kawannye
datang ngagak die ngajak keluar”
Informan kunci ST : 35 tahun

Hubungan sosial anak korban pedofilia sudah baik

namun mereka selektif dalam memilih teman, hal ini akan

diuraikan pada hasil wawancara berikut ini.

4. Selektif dalam berteman

Anak korban pedofilia ketika ditanya dengan siapa

saja mereka bergaul, hampir semua informan mengatakan
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lebih senang bergaul dengan temannya. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“macam kawan saye biase, macam abang, macam
dengan orang-orang sinik gituk lah”
Informan utama AP : 17 tahun

“saye senang e begaol same kawan saye yak bang”
Informan utama DN : 17 tahun

“same kawan bang, karne kawan kite lebih tau kite
ni macam mane”
Informan utama SL : 18 tahun

“begaol same orang sini, same kawan. Kawan lah
yang sering e”
Informan utama ZR : 17 tahun

Pernyataan diatas dibenarkan oleh informan kunci

yang mengatakan jika anak korban pedofilia lebih senang

bergaul dengan temannya saja. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“saye liat die senangnye same kawan die yak, kalo
same yang lain kurang nampak nye. ape agik same
pelaku, tadak maok benar nampak nye die”
Informan kunci BO : 46 tahun

“…senang die begaol. Ape agik same kawannye.
Senang die bagaol”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“…die saye liat senangnye same kawan-kawan die
jak”
Informan kunci RF : 37 tahun

“paling die same kawannye jak. Kawan die
biasenye. Kawan sekolah nampaknye”
Informan kunci ST : 35 tahun
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Anak korban pedofilia akan lebih elektif dalam

memilih temannya, mereka khawatir akan dibicarakan

sehingga membuat mereka tidak nyaman. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut ini:

“…dia mungkin akan lebih selektif, jadi dia merasa
tidak nyaman kalo misalnya ada orang tau… dia
khawatir karna akan dibicarakan. Trus dia juga
akan merasa tidak nyaman…”
Informan Kunci JR : 35 tahun

Hasil selanjutnya yang didapatkan bahwa anak

korban pedofilia belum terbuka dengan orang lain hal ini

diuraikan pada hasil wawancara dibawah ini.

5. Belum terbuka

Hubungan sosial anak korban pedofilia belum terbuka

untuk bergaul dengan orang baru. Hal ini seperti yang

tertuang pada hasil wawancara informan utama berikut:

“kalau orang baru saye kurang bang, orang yang
saye kenal yak agak kurang”
Informan utama AP : 17 tahun

“Dulu saye dengan orang baru senang yak,
sekarang tak terlalu, soal e dah malas bang kite nak
terlalu gimane-gimane susah”
Informan utama DN : 17 tahun

“Tergantung gak sih, tergantung orang e. tapi agak
payah gak bang kalo same orang baru”
Informan utama SL : 18 tahun

“saye tak mudah bergaul dengan orang baru, saye
tak berani dengan orang yang tak saye kenal”
Informan utama ZR : 17 tahun
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Hal ini dibenarkan oleh informan kunci bahwa anak

korban pedofilia akan sulit untuk berhadapan dengan orang

baru. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“sulit, karna dia udah punya prasangka”
Informan kunci JR : 17 tahun

Menurut informan kunci kedua bahwa anak korban

pedofilia kurang terbuka dan cenderung berteman dengan

orang yang sama. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“orang baru saye rase die ni agak susah tebuka
nampaknye, karna dari yang saye liat die ni
bekawan dengan orang-orang itu jak die, nda maok
terbuka”
Informan kunci PQ : 39 tahun

Anak korban pedofilia takut dan malu ketika

berhadapan dan berkumpul dengan orang lain. Uraian hasil

wawancara dibawah ini akan menjelaskan takut dan malu

yang dihadapi anak korban pedofilia.

6. Takut dan malu

Saat ditanya apakah ada perasaan takut atau minder

untuk berkumpul dengan orang lain informan utama merasa
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takut dan malu ketika harus ikut berkumpul dengan orang

lain karena pernah kasus. Hal ini seperti yang tertuang pada

hasil wawancara berikut:

“Takut e orang mikir jelek same saye yak. Takot yak
kite kan di kire same macam budak itu (pelaku)”
Informan utama DN : 17 tahun

“takut kadang ade lah bang, tak nyaman yak. Takot
orang mandang jelek kite bah”
Informan utama SL : 18 tahun

Sebagian informan utama yang mengatakan jika

mereka malu untuk bekumpul dengan orang lain: hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“takut si tak ade malu yak kadang ade, malu karne
gituk lah, karne takut orang tak suke dengan kite,
ape agik kite pernah kasus yang kaya ginik”
Informan utama AP : 17 tahun

“kalo same kawan si tadak lah, kalo same orang
yang tadak kenal malu bang”
Informan utama ZR  : 17 tahun

Hal ini dibenarkan oleh informan kunci ketika ditanya

kemungkinan perasaan takut dan informan mengatakan ada

perasaan takut pada anak korban pedofilia ketika berkumpul

atau diajak berbicara dikarenakan anak yang menjadi korban

pedofilia takut untuk ditanya tentang peristiwa yang

menimpa mereka. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:
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“ada, ada kearah itu ya… Karna bagi dia ketika dia
berbicara itu dia akan teringat peristiwanya
kemudian juga akan membuat perasaanya tidak
nyaman”
Informan kunci JR : 35 tahun

Dari penuturan informan kunci juga mengatakan jika

anak korban pedofilia merasa takut ketika berkumpul dan

berbicara dengan orang lain. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“kalo takut ade lah kali, mane gak kite tau, dari
yang saye liat si takut die nak ngomong ni…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“…Mungkin karne kasus itu gak kali lah die ni jadi
kurang nak ngmpul dengan orang lain”
Informan kunci RF : 37 tahun

“saye rase die ni ade takotnye lah, nda terlalu nak
ngomong gimane gak die ni anaknye”
Informan kunci ST : 35 tahun

Hasil berikutnya yang didapatkan dari hasil

wawancara pada anak korban pedofilia adalah menjadi

pendiam. Hal ini paparkan pada uraian dibawah ini.

7. Menjadi pendiam

Anak korban pedofilia cenderung akan berbicara saat

ditanya oleh keluarga mereka. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“…ade keluarge yang nanya-nanya saye, gimane
saye,  saye jawab-jawab yak sih ape yang die
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tanyakan e. tadak terlalu gimane-gimane lah bang,
saye rase biase yak”
Informan utama AP : 17 tahun

“kite ajak ngomong lah bang. Tak nyaman lah die
ade dekat kite tapi kite tak hiraukan die”
Informan utama DN : 17 tahun

“…pas di rumah ade acara, saye bukan nye tadak
maok keluar kamar, malu sebenar e bang, malu
dengan takot ditanya tentang masalah kasus itu
tu…”
Informan utama SL : 18 tahun

“diam yak bang, saye pun tadak tau nak ngape. Die
tanya kite jawab gitu yak bang”
Infrorman utama ZR : 17 tahun

Anak korban pedofilia cenderung menjadi pendiam

saat ada keluarga mereka datang. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“…Cuman agak pendiam yak die sekarang, dulunye
kalo ade acara ramai-ramai gitu die bekawan
dengan keluarge yang seumuran same die biase nye.
Sekarang dah agak kurang nampakye die ni”
Informan kunci BO : 46 tahun

“…die banyak diam jak. Kurang nak begabong kalo
ade keluarge, soalnye, tak, tak tau gak gimane.
Takot ditanya-tanya kali die…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“…Jadi pendiam jak. Dulu die same keluarge, kan
ade yang seumuran dengan die tu biase diajaknye
maen…”
Informan kunci RF : 37 tahun

“…die sekarang suke diam. Hmmm, jadi sering
keluar tak tau kemane same kawannye…”
Informan kunci ST : 35 tahun
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Menurut informan kunci JR perilaku yang

ditunjukkan oleh anak korban pedofilia tergantung dari

struktur keluarga yang memberikan pola asuh sehingga

membuat anak yang menjadi korban ini nyaman. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“ini kan kembali lagi ke struktur keluarganya.
Apakah struktur keluarganya itu memang
memberikan pola asuh yang membuat dia itu merasa
diakui, nyaman kaya gitu…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hasil berikutnya yang didapatkan adalah anak korban

pedofilia mudah menyapa orang disekitarnya dan hasil

wawancara ini diuraikan pada uraian dibawah ini.

8. Mudah menyapa

Sikap ramah menurut anak korban pedofilia dari

pernyataan informan utama ketiga yang mengatakan sering

menyapa orang yang ada disekitarnya terutama teman. Hal

ini seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“sering bang, kalo kawan-kawan di warung kadang
saye pekek kan, biase ade tetangga gak main k
rumah biase kawan saye gak…”
Informan utama SL : 18 tahun

Sikap ramah yang ditunjukkan informan utama

pertama saat ditanya apakah pernah menyapa orang yang ada

disekitarnya, informan mengatakan kadang-kadang menyapa
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tetangganya. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“…kadang-kadang sih. Paling tetangga sinik yak…”
Informan utama AP : 17 tahun

Informan kedua dan informan keempat mengatakan

jika mereka biasa menyapa orang disekitarnya. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“nyapa sih biase bang, tentangga saye kalo biase
main ke rumah. Kawan si biase lah negor e di jalan,
di warung biase”
Informa utama DN : 17 tahun

“…Paling same kawan yak, biase lah manggil
kawan kite”
Informan utama ZR : 17 tahun

Namun ketika ditanya sikap menyapa orang

disekitarnya, informan kunci mengatakan jika itu adalah

etika pergaulan, dan saat menjadi tidak nyaman maka dia

akan menghindar dari orang lain. Hal ini seperti penuturan

informan berikut:

“itu si termasuk dalam etika pergaulan ya, gimana
kita menegur duluan kaya gitu, mungkin kalo a,
mungkin dia akan bisa seperti itu, tapi tidak selalu,
maksudnya tidak selalu menunjukkan perilaku itu”
Informan kunci JR : 35 tahun

Dari pernyataan informan kunci JR tersebut juga

dikatakan oleh informan kunci lain jika anak korban
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pedofilia memang biasa dalam menyapa orang disekitar

mereka terutama orang yang dekat dengan mereka. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“pernahlah, biase die negur tetangga-tetangga
sinik…”
Informan kunci BO : 46 tahun

“sering, kalo nyapa die biase nyapa orang-orang
sinik…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“biase tetangga dekat sinik. Die negur biasenye…”
Informan kunci RF : 37 tahun

“biase gak, kawan-kawan die, biase gak
tetangga…”
Informan kunci ST : 35 tahun

Menurut informan kunci dari segi psikologis anak

korban pedofilia akan cenderung tidak ramah dan akan

menajadi pendiam. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“hmm. Cenderung yang saya temuin sih nda, nda
ramah ya. Kalopun dia biasanya karakternya ramah
ya biasanya jadi pendiam…”
Inforan kunci JR : 35 tahun

Setelah menguraikan hasil perilaku dalam hubungan sosial

selanjutnya adalah hasil dari perilaku peran yang digambarkan pada

hasil wawancara yang didapatkan pada anak korban pedofilia

dibawah ini.
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IV.4.3. Perilaku ekspresif

Gambaran dan informasi perilaku ekspresif anak korban

pedofilia dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui hasil wawancara

yang didapat mengenai perilaku ekspresif anak korban pedofilia

bahwa seluruh informan kurang percaya diri dalam persaingan.

Perilaku mereka menjadi pemarah dan cenderung tidak menerima

Perilaku ekspresif

Suka dan tidak
suka bersaing

Agresif dan
tidak agresif

Kalem atau
tenang secara

sosial

Suka pamer atau
menonjolkan

diri

- Kurang
percaya diri

- Tidak
menerima

- Pemarah

- Merasa
berbeda

- Malu dan
minder

- Tidak
mencari
pengakuan

Gambar 5 Perilaku Ekspresif Anak
Korban Pedofilia
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jika diganggu karena mereka merasa berbeda sehingga mereka malu

dan minder dalam bergaul, mereka tidak mencari pengakuan dari

orang lain dan cenderung tertutup. Hasil wawancara ini diuraikan

dibawah ini tentang kurang percaya diri anak korban pedofilia.

1. Kurang percaya diri

Anak korban pedofilia kuarang percaya diri dalam

meraih prestasi, ketika ditanya apakah mereka ingin menjadi

juara seperti teman dikelasnya mereka menjawab mau namun

seketika itu juga merasa tidak mampu. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“…Ade bang, tapi tadak nyangke gak kalok kawan
bise juare tu, sekarang ni susah saye nak jadi juare
bang. Tapi kalo mau jadi juare pasti lah bang kite
maok jadi yang terbaek ape agik kalok kite dengan
kawan kan”
Informan utama AP : 17 tahun

“tadak gak sih, cuman ade lah. Soal e kalo juare tu
hebat yak rase e bise ngalahkan kawan yang lain”
Informan utama DN : 17 tahun

“…Juare tu, hmm. Bangge lah pokok e kalo juare,
cuman sekarang susah nampaknye bang saye nak
jadi juare”
Informan utama SL : 18 tahun

“tadak, tadak saye ngarap e bang. Juare tak juare
same yak”
Informan utama ZR : 17 tahun

Menurut infoman kunci anak korban pedofilia justru

lebih fokus kepada luka batinnya dan tidak fokus kepada
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prestasi. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“aa justru ketika seseorang menjadi korban dia
hanya fokus kepada luka batinnya… Nah tentu dia
tidak akan fokus ke prestasi, jadi dia hanya fokus
pada lukanya… jadi dia tidak punya keinginan untuk
menunjukkan prestasinya gitu. Malah dia udah
merasa gagal sebelum bersaing dengan teman-
temannya”
Informan kunci JR : 35 tahun

Pada saat ditanya apakah anak korban pedofilia

pernah menginginkan seseuatu seperti milik temannya,

menurut informan kunci anak korban pedofilia ini tidak ingin

mempunyai sesuatu yang sama dengan temannya. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“…Tadak ade nampaknye. die ni tadak pernah
minta anak nye…”
Informan kunci BO : 46 tahun

“tadak, die tadak pernah minta ape-ape. Ya, ngerti
lah die anaknye…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

Ada faktor yang menghambat anak korban pedofilia

ketika ingin menjadi yang terbaik dalam prestasi, faktor yang

paling banyak adalah kurang prcaya diri dan merasa tidak

mampu. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“tefikirkan ade bang, cuman kalo nak jadi yang
terbaek ni saye pun bingung nak jadi terbaek dalam
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hal ape. Kendalanye paling kalo saye dah tak bise
melakukannye, itu jak”
Informan utama AP : 17 tahun

“pernah. Kendala e paling karne kite malas yak sih
bang”
Informan utama DN : 17 tahun

Berbeda dengan informan keempat yang mengatakan

tidak memiliki niat untuk menjadi yang terbaik dan hanya

melakukan dengan usaha yang dia bisa. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“saye si berusaha yak bang. Kalo tak terbaek pun
nda pe ngape yang penting kite dah berusahe dah”
Informan utama SL : 18 tahun

“tadak bang, nak terbaik ape gak. Saye biase-biase
yak bang. Kendala si tak ade lah menurut saye”
Informan utama ZR : 17 tahun

Menurut informan kunci yang membuat anak korban

pedofilia tidak mampu untuk menjadi yang terbaik adalah

karena faktor dalam diri mereka sendiri, karena faktor malas.

Hal ini seperti tertuang dalam hasil wawancara informan

berikut:

“…Ade niat die maok juare dulu tu, cuman sekarang
lah die ni dah nda terlalu gimane dengan sekolah
die. Tak tau karne ape gak, malas lah yang
pastinye”
Informan kunci BO : 46 tahun

“…Die nak nyaingi kawanye. Kalo kendala die ni
malas jak anaknye”
Informan kunci PQ : 39 tahun
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“jadi yang terbaek di kelas nye paling die, kendala
die kalo belajar ni kadang maok kadang tadak”
Informan kunci RF : 37 tahun

Akan ada hambatan dalam bekerja sama dan tidak

akan total dalam melakukannya juga akan sulit dalam

menjalin hubungan yang intens dengan orang lain dan lebih

mudah untuk melakukan semua hal sendirian. Hal ini seperti

yang tertuang pada hasil wawancara berikut:

“...Ada hambatan dalam diri dia untuk menjalin
hubungan yang intens dengan orang. apalagi
bekerja sama dengan orang. kalo misalnya dia bisa
lakukan sendiri yaudah saya lakukan sendiri..”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hasil wawancara berikutnya adalah anak korban

pedofilia tidak menerima dan menjadi pemarah. Hasil

wawancara ini diuraikan pada hasil dibawah ini.

2. Tidak menerima dan  pemarah

Perilaku ekspresif anak korban pedofilia saat ditanya

jika mereka difitnah melakukan sesuatu adalah mereka marah

jika difitnah. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“marah, marah saye bang. Ginik yak bang, kite ni
dah tadak melakukan perbuatan itu kite difitnah agik
kan”
Informan utama AP : 17 tahun
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“saye paling ngagak budak yang fitnah, saye tanya
ape maok die. Tak ade bukti nak fitnah”
Informan utama DN : 17 tahun

Informan utama lainnya mengatakan jika mereka

tidak terima ketika difitnah. hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“tadak terima pasti e. ha, kite jelaskan bang, kalo
saye tadak ngelakukan e. kalo masih tak pecayak
saye minta buktinye lah yang pasti e, gitu yak”
Informan utama SL : 18 tahun

“difitnah saye tak terima bang, tak tau lah saye kalo
sampai kenak fitnah…”
Informan utama ZR : 17 tahun

Perasaan tidak nyaman dan akan menunjukkan

perilaku ekspresif seperti marah dan tidak ekspresif seperti

diam yang akan membuat anak korban pedofilia menjauh

dari orang yang membuat mereka tidak nyaman. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“…yang pertama dia pasti merasa tidak nyaman.
Nah kembali lagi kepada karakteristik orang yang
bersangkutan… mungkin dia menunjukkan perilaku
bahwa dia marah. Atau misalnya pada orang-orang
yang tidak ekspresif, dia lebih ke diam aja. Semakin
menjauh dari orang yang mengungkit… Itu yang
membuat dia tidaknyaman juga…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Perasaan tidak terima muncul pada anak korban

pedofilia jika ada orang yang mengungkit kasus pedofilia.
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Hal ini seperti penuturan informan pada hasil wawancara

berikut:

“kalo ngungkit kasus yang dah lamak macam ginik
saye si ngarapnye jangan sampai tejadi lah. Soalnye
payah urusannye. Tak kuase nak cerite-cerite
agik...”
Informan utama AP : 17 tahun

“saye si kalo ade yang ngungkit-ngungkit kasus
kaya gini tak terima saye bang, soal e kan dah lama
gak kasus ini…”
Informan utama DN : 17 tahun

“Bukan gak die yang merase bah. Saye pun bukan
gak maok kaya gini. Kalo die maok ngungkit agik si
tak tau lah saye bang ape maok e. tapi nda terima
lah kite…”
Informan utama SL : 18 tahun

“saye kalo die nda nganok saye si tak masalah lah,
tapi kalo die ngomong macam-macam, jelek-
jelekkan saye. Saye tak terimak, dah lama kasus e
baru nak di ungkit agek”
Informan utama ZR :17 tahun

Ketika masih merasa diri sebagai korban, perubahan

perilaku dan reaksi-reaksi agresif yang akan ditunjukkan

anak korban pedofilia ketika masalah yang dihadapinya

belum tertangani. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“selama dia masih merasa dirinya korban dan
belum tertangani dia akan, itu tadi yang saya
katakan ada konflik emosional didalam dirinya
ketika dia belum selesai dengan konfliknya itu ya
beberapa menunjukkan reaksi yang agresif-
agresif…”
Informan kunci JR : 35 tahun
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Informan kunci kedua mengatakan jika anak korban

pedofilia sikapnya menjadi pemarah ketika diungkit

kasusnya kembali. Hal ini seperti penuturan informan pada

hasil wawancara berikut:

“marah die kalo ade yang masalahkan tentang ini,
soalnye bukan ape die nda terima…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

Hal ini dikuatkan oleh informan kunci yang

mengatakan reaksi agresif ada bermacam-macam seperti

agresif oral yang menyerang dengan kata-kata, dan agresif

motoric yang lebih senang menyerang fisik. Bisa juga

memiliki pemikiran untuk mencelakai orang lain didalam

pikirannya. Hal ini seperti penuturan informan pada hasil

wawancara berikut:

“…agresif itukan ada macam-macam. Ada yang
agresif oral jadi dia suka marah-marah, ada agresif
motorik jadi dia suka banting kah, dia suka apa kah
kaya gitu, agresif atau misalnya a bukan,
maksudnya belum tercetus dalam perilaku, tapi
dalam ininya dia dalam pikirannya dia. Niatannya
kaya gitu… Akan ada ide-ide untuk mencelakai kaya
gitu”
Informan kunci JR : 35 tahun

Anak korban pedofilia merasa berbeda dengan

temannya hal ini seperti hasil wawancara yang akan

diuraikan dibawah ini.
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3. Merasa berbeda

Ketika ditanya apakah merasa berbeda dengan orang

lain, anak korban pedofilia mengatakn jika mereka merasa

berbeda dengan orang disekitarnya. Hal ini seperti penuturan

informan pada hasil wawancara berikut:

“ade kadang saye ngerase gitu, saye sih nda nak
terlalu gimane yak bang. Malu kadang ade gak
kalok orang tau kite ni pernah kasus yang macam
gini”
Informan utama AP : 17 tahun

“ade, ha ade bang. Soal e gini bang. Karne kasus ini
saye jadi takot nak terlalu gimane”
Informan utama DN : 17 tahun

“…cuman saye tak kuase yak kalo ngomongkan
kasus ini. Tak kuase karne kite ni korban…”
Informan utama SL : 18 tahun

“merase bang, tapi tadak saye ambek pusing
bang…”
Informan utama ZR : 17 tahun

Perubahan anak korban pedofilia setelah menjadi

korban, mereka cenderung menjadi pendiam. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“…die tadak agik maok nak ikut kegiatan diluar
sekolah, ikut-ikut ekstrakulikuler gituk lah dah tadak
agik maok… kalo perubahan yang nampak die
sekarang jadi pendiam. Itu jak sih die ni”
Informan kunci BO : 46 tahun

“…kalo pas kasus ni die jadi pendiam, suke nak
sorang-sorang, suke nak marah-marah biase nye.
Ape agik kalo ade yang ngomongkan kasus ini…”
Informan kunci PQ : 39 tahun
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“semenjak kasus tu lah die jadi pendiam…”
Informan kunci RF : 37 tahun

“sekarang die banyak diam, abis itu die senang
pergi same kawannye. ade ape die diam jak…”
Informan kunci ST : 35 tahun

Karena keseharian yang nyaman dan apa adanya

ketika ada kasus pedofilia ini membuat anak yang menjadi

korban merasa berdosa. Hal ini seperti penuturan informan

berikut:

“...Karna kan yang daily yang aktifitas rutin gitukan
dia nyaman, apa adanyalah kaya gitu, trus ada
peristiwa ini, dia merasa berdosa iya, karna dia
merasa ini suatu yang asusila lah gitukan, merasa
tidak berdaya iya... apalagi misalnya korban ini
memang diusia remaja, perasaan menyalahkan
dirinya itu sangat besar sekali”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hasil wawancara berikutnya yang didapatkan adalah

mereka malu dan minder. Hasil wawancara dengan anak

korban pedofilia ini diuraikan pada uraian dibawah ini.

4. Malu dan minder

Ada perasaan malu, minder dan ragu ketika anak

korban pedofilia bergaul dengan orang lain. Hal ini seperti

penuturan informan pada hasil wawancara berikut:
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“pernah sekali, cuman kalo dipikir untuk ape gak
malu kan…”
Informan utama AP : 17 tahun

“kadang ade bang, malu sih biasenye, ragu gak kalo
ngumpul. Takut kena sakat budak. Cari aman yak”
Informan utama DN : 17 tahun

“dulu ade bang, baru-baru dulu kasus ini ni. Malu
karne takut gimane ye. Orang sini bilang e nular
bah…”
Informan utama SL : 18 tahun

“Malu ade karne saye ni kan kasus gak dulu e…”
Informan utama ZR : 17 tahun

Ketika didepan umum anak korban pedofilia akan

merasa malu sehingga terjadi penurunan prestasi dan sulit

untuk tampil didepan umum karena sudah tidak fokus dan

mudah berprasangka. Hal ini seperti penuturan informan

pada hasil wawancara berikut:

“…Ada penurunan prestasi karenakan dia fokusnya
bukan pada prestasi…ada hambatan dalam apa,
bukan kapasitas, ada hambatan dalam performa
untuk melihatkan akademisinya kaya gitu. Jadi
ketika dia di depan umum bisa jadinya dia mungkin
jadinya malu dia untuk berbicara…”
Informan kunci JR : 35 tahun

Hal ini dibenarkan oleh informan kunci yang

mengatakan bahwa anak   korban pedofilia malu dan minder

ketika bergaul dengan orang lain. Hal ini seperti hasil

wawancara berikut:

“kalo dari yang saye liat sih die ni bukan takot nak
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begaul same orang, ape agik orang-orang baru,
malu iye die ni…”
Informan kunci BO : 46 tahun

“kalo saye rase sih malu die ni anaknye, tak tau
karne malu atau takot lah die ni nda berani kalo ade
orang datang gitu…”
Informan kunci PQ : 39 tahun

“die si malu nampaknye kalok dengan orang yang
tadak die kenal”
Informan kunci RF : 37 tahun

“ya saye rase die macam gituk. Malu die…”
Informan kunci ST : 35 tahun

Hasil wawancara yang didapatkan pada anak korban

pedofilia adalah mereka tidak mencari pengakuan. Untuk

lebih lengkapnya dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5. Tidak mencari pengakuan

Anak korban pedofilia merasa tidak diperhatikan

namun tanggapan mereka biasa saja akan hal tersebut. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“tadak di perhatikan pernah, tadak di pedulikan
gituk pernah. Saye pas manggel kawan saye…”
Informan utama AP : 17 tahun

“saye merase nda di perhatikan tu pas saye lapor
same orang rumah ni bang…”
Informan utama DN : 17 tahun

“ade kadang bang, cume ya biar yak. Saye si biase-
biase yak bang”
Informan utama SL : 18 tahun
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“kalo tak di perhatikan si sering dah bang, same
keluarge saye lah…”
Informan utama ZR : 17 tahun

Ketika tidak diperhatikan anak korban pedofilia akan

berperilaku berlebihan dan intensitasnya akan semakin

membesar. Berawal dari menarik diri dari pergaulan dan

lebih senang mengurung diri dirumah. Hal ini timbul ketika

mereka tidak ada dukungan dari orang disekitarnya. Hal ini

seperti penuturan informan pada hasil wawancara berikut:

“perilaku berlebihan itu ya, apa, intensitasnya
semakin membesar. Misalnya kaya, a tadinya dia
membatasi dirinya dalam pergaulan, hanya pada
teman tertentu. Jika tidak ada penanganan misalnya
kaya gitu, apa lagi dukungan dari sekitarnya…”
Informan Kunci JR : 35 tahun

Hal ini dibenarkan oleh informan kunci yang

mengatakan bahwa anak korban pedofilia senang mengurung

diri dikamar. Hal ini seperti penuturan informan dalam hasil

wawancara berikut:

“kalok tadak diperhatikan itu die paling masok
kamar, kunci pintu. Selebihnye nda ade sih”
Informan kunci RF : 37 tahun

Setelah mengetahui hasil wawancara yang dilakukan

pada anak korban pedofilia senlanjutnya dibawah ini adalah

pembahasan mengenai perilaku sosial anak korban pedofilia.
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IV.5 Pembahasan

IV.5.1. Gambaran dan informasi perilaku peran anak korban Pedofilia di

Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap

Berdasarkan hasil wawancara mendalam (in-depth interview)

di Desa Punggur Kecil didapatkan gambaran secara sosial anak

korban pedofilia sudah melakukan perbuatan sesuai norma di

masyarakat, namun mereka tidak terima dan marah karena masih

kurang berani dalam mempertahankan hak. Mereka senang

berkelompok dengan temannya dan takut apabila dipermasalahkan

latar belakang mereka sebagai korban. Mereka ingin menjadi

pemimpin namun kurang tegas dalam bertindak, kurangnya inisiatif

dan cenderung ikut-ikutan sehingga mereka berusaha mandiri dalam

merencanakan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Sifat yang

muncul merupakan dampak dari pedofilia.

Pedofilia menyebabkan trauma sehingga informan kurang

berani dalam mempertahankan hak, tidak berani berbicara dan

perbuatan sudah sesuai norma. Dampak dari trauma tersebut ketika

diberi kekuasaan mereka kurang tegas dalam bertindak. Pedofilia

mempengaruhi perilaku peran anak yang menyebabkan kurang

inisiatif secara sosial, cenderung menarik diri dan selektif dalam

berteman, takut tidak diterima, takut tidak punya teman dan takut

menjadi masalah.mandiri dalam hal memasak dan mencuci pakaian

sendiri, senang menyelesaikan pekerjaan sendiri yang merupakan
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pengaruh dari tindak kekerasan pada anak. Tindak kekerasan akan

menyebabkan banyak masalah pada anak.

Tindak kekerasan pada anak akan menyebabkan masalah

emosional dan tingkah laku pada anak. Misalnya rasa minder untuk

berinteraksi dengan masyarakat, kurang percaya diri, terlalu

menyalahkan diri sendiri dan lebih mudah melakukan kekerasan

pada teman sebayanya dan merusak barang-barang ketika marah.

Kekerasan pada anak menyebabkan trauma. Traumatis ini muncul

karena rasa takut yang berlebihan dan kondisi terancam yang dialami

anak. Kekerasan pada anak dalam masa pertumbuhan menyebabkan

perubahan pada pegorganisasian fungsi otak, sehingga dimasa

depannya anak akan lebih mudah mengalami stres. Kekerasan pada

anak mempengaruhi kemampuan anak untuk berpikir dan

menyelesaikan masalah. Keadaan ini akan melekat secara permanen

hingga anak dewasa (Suradi, 2013)

Anak laki-laki korban pedofil hampir dipastikan

perkembangan jiwanya akan terganggu. Pengalaman yang terekam

dibawah pikiran sadarnya akan terbawa terus sampai ia dewasa. Ia

akan menjadi sangat ketakutan karena harus menghadapi

pengalaman yang tidak pernah ia dengar atau lihat sebelumnya.

Kejadian yang dialaminya bisa merusak nilai-nilai moral yang

dipahami. Anak-anak yang sejak dini tumbuh dalam suasana dan

gaya hidup seksual yang menyimpang, niscaya pemahaman mereka

tentang hubungan seksual akan menyimpang pula. Lebih
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mengerikan lagi, akan lahir pedofil-pedofil baru. "Jika tidak

ditangani dengan baik, traumatik pada anak akan lebih lama dan

berpengaruh pada hubungan dengan pasangannya kelak (Wardhani,

2016)

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini

bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak

mendukung perkembangan kedewasaannya dan kedua bisa juga

karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang

dewasa. (Dirgantara, 2017)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara salah satu faktor

penyebab anak korban pedofilia takut dalam mempertahankan hak

adalah trauma. Dampak dari trauma tersebut mereka menjadi kurang

tegas dalam bertindak dan cenderung menarik diri dari orang lain.

Pengaruh kekerasan seksual ini yang menyebabkan ketakutan untuk

menjalin hubungan dengan orang disekitarnya. Kekerasan seksual

pada anak ini mempengaruhi psikis anak.

Kekerasan seksual pada anak tersebut lebih mengutamakan

trauma psikis daripada trauma fisik, karena dapat menimbulkan

gangguan jiwa yang disebut sebagai stress pascatrauma.

(Dara,2015). Frekuensi dan durasi terjadinya pelecehan seksual dan

tindak kekerasan juga berpengaruh terhadap dampak yang

ditimbulkan seiring pertumbuhan anak. Semakin sering frekuensinya
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atau semakin lama durasinya maka trauma yang ditimbulkan pada

anak juga semakin besar. (Justicia, 2016)

Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual adalah

korban dapat berubah kepribadiannya, dari yang sebelumnya periang

menjadi pemurung, lesu dan kehilangan semangat hidup. Pada

beberapa kasus, korban bahkan menjadi apatis dan menarik diri,

melakukan perilaku agresif, liar dan sulit diatur (Rizki, 2017)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan

anak korban pedofilia menjadi trauma saat membahas kasus yang

pernah terjadi pada diri mereka takut sehingga cenderung acuh tak

acuh dan menarik diri pada kehidupan sosialnya.

Menurut teori  yang dikemukakan oleh Baron dan Byne

(2005) berpendapat bahwa faktor pembentuk perilaku sosial adalah

proses kognitif, ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan

dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang

akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya (Prasetianto, 2016)

Pernyataan didukung oleh (Liyanto,2017), dalam

penelitiannya anak yang mengalami kekerasan akan mengalami

dampak seperti mudah marah, tempramental, stres yang

dilampiaskan ke tindakan kasar, trauma, merasa cemas yang

berkelanjutan, depresi, pendiam, sensitif, cenderung menarik diri

kehidupan sosial.
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Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa anak korban

pedofilia cenderung pendiam dan lebih senang menyelesaikan

tugasnya sendiri. Perasaan takut ketika ditanya sebagai korban

pedofilia membuat mereka menarik diri dari orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dampak pedofilia tampak

dalam hubungan perilaku peran yang dalam tahap ini masih kurang

berani dalam mempertahankan hak mereka sebagai korban dan

kurang tegas dalam bertindak. Takut akan dipermasalahkan latar

belakang mereka sebagai korban membuat mereka tidak terima dan

marah. Trauma membuat mereka menarik diri dari orang lain,

senang berkelompok dengan teman-temannya dan cenderung ikut-

ikutan. Mereka memilih menjadi mandiri merupakan suatu proses

menarik diri yang disebabkan ketakutan mereka akan

dipermasalahkan kembali kasus pedofilia ini.

IV.5.2. Gambaran dan informasi perilaku dalam hubungan sosial anak

korban Pedofilia di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap

Gambaran perilaku dalam hubungan sosial anak korban

pedofilia dari hasil wawancara didapatkan bahwa anak korban

pedofilia di Desa Punggur Kecil mudah beprasangka, mereka takut

orang akan berfikiran buruk terhadap mereka. Anak korban pedofilia

dalam hubungan sosial mereka baik mudah menyapa orang, namun

masih selektif dalam bergaul dan senang bergaul dengan teman

akrab saja mereka belum terbuka dikarenakan takut dan malu jika
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orang lain mengetahui latar belakang mereka sebagai korban dan

cenderung menjadi pendiam dalam pergaulan yang mempengaruhi

anak korban pedofilia.

Pedofilia menyebabkan perilaku dalam hubungan sosial anak

belum bisa menerima diri sebagai korban, mereka merasa tidak

nyaman ketika berada didekat orang lain, takut akan diungkit

kembali kasus mereka dan takut orang akan berfikiran buruk

terhadap mereka. Dampak pedofilia mempengaruhi bergaul anak

yang menjadi korban, mereka lebih senang bergaul dengan teman

mereka saja, anak korban pedofilia cenderung selektif dalam

berteman, mereka hanya berteman dengan orang yang mereka

percaya dan kegiatan mereka bersama temanya adalah ngumpul,

nyantai dan jalan-jalan. Mereka sulit dalam berkomunikasi, tidak

terbuka dan malu, namun mereka sangat ramah jika menyapa orang

disekitarnya. Korban perkosaan pada anak yang akan berdampak

pada psikologis anak.

Anak akan kehilangan batas-batas ruang personal,

kepercayaan dan identitas dirinya. Ia akan membentuk perilaku

dependen, tidak memiliki otonomi, sehingga identitas dirinya yang

positif akan sulit tercapai. Dampak psikologisnya mereka akan

merasa ketakutan karena harus melakukan tindakan yang belum

pernah ia lihat ataupun ia dengar, dapat juga berupa merasa tidak

lagi berharga dimata masyarakat akibat kehilangan keperawanan

(kesucian), merasa minder, takut yang berlebihan, perkembangan
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jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan

mental, kegelisahan,kehilangan rasa (Kurniawan, 2017)

Kebanyakan korban perkosaan atau pelecehan seksual

mengalami psychological disorder yang disebut post-traumatic stress

disorder (PTSD) dengan gejala berupa ketakutan yang intens,

kecemasan yang tinggi, dan emosi yang tidak stabil pasca

peristiwa.Akibatnya anak jadi tidak percaya diri, merasa tidak

berdaya, malu akan dirinya sendiri, dan merasa bersalah atas

kejadian yang dialaminya3. Kerugian psikologis yang diterima oleh

anak ini akan berdampak negatif juga dengan kehidupan sosialnya.

(Auliarachmah, 2017)

Korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang

mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu atapun takut

kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat

kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika

mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual (Probosiwi, 2015)

Hubungan sosial adalah hubungan saling percaya dengan

orang lain. Seperti hasil wawancara mendalam yang didapat bahwa

anak korban pedofilia akrab hanya dengan teman-teman yang

mereka percaya. Perasaan tidak nyaman ketika berada didekat orang

lain menyebabkan mereka tidak terbuka dengan orang lain. Mereka

takut orang lain akan tahu tentang kasus mereka dan takut orang

berfikiran buruk terhadap mereka sehingga mereka memilih
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mengurangi interaksi yang intens dengan orang lain sehingga

mempengaruhi perilaku sosial anak.

Perilaku sosial anak merupakan kemampuan anak dalam

menjalin hubungan yang baik dengan sesama teman, guru, maupun

orang tua. Selain itu perilaku sosial anak dapat difahami juga sebagai

cara bergaul anak yang menimbulkan hubungan baik dengan orang

lain. (Minartin,2014)

Kegiatan yang berhubungan dengan orang lain dan

bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar

memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh orang lain.

(Simanjuntak,2014)

Perilaku individu yang dapat diterima orang lain akan

ditampilkan apabila berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini

individu akan mengembangkan pola respon tertentu yang sifatnya

cenderung konsisten dan stabil sehingga dapat ditampilkan dalam

situasi sosial yang berbeda-beda. (Dwiranti,2014)

Situasi sosial yang berbeda pada korban pedofilia

menyebabkan kecenderungan menarik diri yang merupakan gejala

penyimpangan sosial yang tidak asertif lagi bagi remaja dalam

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kecenderungan menarik

diri ditandai dengan perilaku anak yang melarikan diri dari

kelompok, penyendiri, suka mengasingkan diri, pendiam dan

cenderung introvert. (Amilin, 2014)
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan

adanya kecenderungan mereka bergaul hanya dengan teman yang

menerima mereka dan tidak terbuka dengan orang lain karena takut

jika latar belakang pernah menjadi korban pedofilia terungkap dan

orang akan berfikiran buruk terhadap mereka. Masih perlunya

dukungan dari orang terdekat dan orang-orang yang mereka percaya

untuk lebih menerima diri mereka dan terbuka dengan orang lain

yang sejalan dengan teori berikut.

Menurut Hurlock dalam Sutiani (2013) berpendapat pola

perilaku sosial pada anak yaitu perlunya dukungan orang-orang

dewasa (dukungan sosial) dan bentuk akrab yang diperlihatkan anak

(perilaku akrab).

Menurut Regina, (2016). Mengemukakan hasil penelitiannya

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

interaksi sosial teman sebaya dengan perilaku sosial anak.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa dampak

pedofilia terhadap perilaku dalam hubungan sosial membuat mereka

mudah berprasangka dan merasa tidak nyaman ketika berada didekat

orang lain, mereka sangat selektif dalam berteman karena takut akan

diungkit kembali kasus mereka dan takut orang akan berfikiran

buruk terhadap mereka dan cenderung menjadi pendiam. Belum

terbuka dan kurangnya kemampuan sosialisasi sehingga anak korban

pedofilia masih perlu mendapat dukungan sosial dari teman sebaya
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dan dukungan dari orang terdekatnya seperti keluarga agar dapat

membantu mereka untuk menerima diri mereka dan lebih terbuka

dengan orang lain.

IV.5.3. Gambaran dan informasi perilaku ekspresif anak korban Pedofilia di

Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap

Gambaran perilaku ekspresif yang ditunjukkan anak korban

pedofilia di Desa Punggur Kecil dari hasil wawancara didapatkan

bahwa sikap ekspresif mereka kurang percaya diri dalam bersaing

dan cenderung tidak menerima keaadaan sehingga membuat mereka

menjadi pemarah jika membahas hal-hal yang sensitif. Mereka

merasa berbeda dengan orang lain, perasaan itu menyebabkan

mereka malu dan minder dengan orang disekitarnya. Anak korban

pedofilia tidak mencari pengakuan dari orang lain dan cenderung

menghindar. Beberapa reaksi inilah yang ditunjukkan anak korban

pedofilia pada perilaku ekspresif.

Perilaku ekspresif dari pelecehan seksual ini tidak hanya

berakibat trauma fisik melainkan trauma psikis yang hanya bisa

disembuhkan dalam waktu lama. Dampak yang ditimbulkan

berbeda-beda tergantung perlakuan pelaku terhadap korban.

(Suryaningsih, 2016)

Perlakuan pelaku terhadap korban akibat dari kekerasan

seksual pada anak tersebut menyebabkan rasa malu, tersinggung,
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terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan

sebagainya pada orang yang menjadi korban  (Humaira, 2015)

Korban kasus pedofilia akan menderita trauma psikis antara

lain: mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah

tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari

pergaulan teman sebaya. Hal tersebut menunjukkan perlunya

program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan

seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk

pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki

(Setiawan, 2016)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan

perilaku anak korban pedofilia kurang suka bersaing dan merasa

tidak nyaman sehingga mereka menjadi pendiam ketika berada

didekat orang lain, karena kurangnya bimbingan dari orang

disekitarnya sehingga membuat anak menjadi pemarah jika

membahas hal-hal sensitive mengenai kasus mereka. Masih perlu

dukungan dan penanganan yang tepat untuk anak korban pedofilia

ini agar lebih menerima diri mereka dan terbuka dengan orang lain

pada masa remaja mereka.

Masa   remaja   adalah   dimana   masa   anak-anak   menuju

dewasa yang belum  sempurna dan  melalui  hari-hari  yang labil

untuk   menentukan   dewasa   yang   akan   dia   lalui setelah  nya.

Dimasa  itu  mereka  juga  memiliki  emosi-emosi   yang   labil,
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yang   belum   sesuai   seperti   ukuran jasmaninya. (Hidayatullah,

2018)

Emosi yang labil dan belum sesuai jasmani anak selama

berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, diharapkan anak selalu

berperilaku yang baik serta patuh terhadap norma-norma yang

berlaku di masyarakat dengan perilaku yang lazim dilakukan anak-

anak seusianya. (Wijayati,2015)

Perilaku yang lazim dilakukan anak seharusnya masih

tanggung jawab dari orang tua atas pergaulan anaknya seringkali

memiliki    kesibukan    dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan

kurangnya   perhatian   bagi   remaja   yang mengakibatkan

pergaulan   remaja   tidak dapat    diawasi.    Remaja    yang    kurang

mendapatkan  perhatian  dari  orang  tuanya berusaha untuk mencari-

cari perhatian dari teman sebayanya  yang seringkali berujung pada

pergaulan yang tidak sehat. (Xavera,2017)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan

bahwa anak korban pedofilia cenderung menjadi pendiam sehingga

mereka lebih memilih bersama temannya. Bimbingan dan

pendampingan dari orang tua yang kurang sehingga mereka belum

mampu menerima diri mereka sebagai korban.

Teori Bandura dalam Astarini (2017) bahwa perilaku

manusia adalah  hasil  dari  interaksi  timbal  balik  yang  terus

menerus  antara  foktor-faktor  penentu internal dan eksternal. Wujud
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dari faktor internal adalah berupa kognisi, persepsi, dan faktor lain

yang  dapat  mempengaruhi  kegiatan  manusia.

Pernyataan ini didukung oleh (Prasetianto, 2016), dalam

penelitiannya terdapat 4 faktor pembentuk perilaku sosial antara lain

perilaku dan karakteristik orang lain, proses kognitif, faktor

lingkungan dan tatar budaya.

Faktor dari lingkungan anak yang menjadi korban kekerasan

seksual akan sangat mempengaruhi seperti mengalami stress,

depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan

diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan

kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual dan ketakutan.

Dampak yang ditimbulkan pada anak yang mendapat kekerasan

seksual, akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang

berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya

akan berdampak pada kesehatan. (Noviana, 2015)

Berdasarkan penjelasan di atas, dampak dari pedofilia dalam

tahap ini mempengaruhi perilaku ekspresif anak korban pedofilia

yang membuat mereka menjadi pemarah dan tidak terima ketika ada

orang yang mengungkit kasus yang telah menimpa mereka. Faktor

trauma yang menyebabkan mereka merasa berbeda sehingga mereka

malu dan minder ketika berada didekat orang lain, untuk

mengungkapkan masalah mereka masih kurang percaya diri

sehingga masih memerlukan pendampingan dan dukungan tidak
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hanya dari teman sebaya mereka tetapi juga dari orang tua dan

dukungan dari sekolah mereka dalam penyesuaian diri dan

penerimaan diri mereka sebagai korban pedofilia. Karena

pendampingan dan dukungan dapat membantu mengurangi dampak

trauma akibat pedofilia yang akan mempengaruhi kesehatan anak

korban pedofilia.

IV.6. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini dilakukan di bulan Juli 2018. Penelitian ini

telah banyak menambah wawasan peneliti. Adapun keterbatasan

dalam penelitian adalah peneliti menemukan anak korban pedofilia

yang namanya tidak tertera dalam data sekunder. Anak korban

pedofilia yang ditemukan peneliti adalah yang tidak melapor dan

tidak mendapatkan konseling dari pihak puskesmas. Anak tersebut

sulit untuk dimintai kesediaannya menjadi korban.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Desa Punggur Kecil

mengenai Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia dari bulan juli

2018, maka peneliti menyimpulkan :

1. Dampak pedofilia tampak dalam hubungan perilaku peran yang

dalam tahap ini masih kurang berani dalam mempertahankan hak

mereka sebagai korban dan kurang tegas dalam bertindak. Takut

akan dipermasalahkan latar belakang mereka sebagai korban

membuat mereka tidak terima dan marah. Trauma membuat

mereka menarik diri dari orang lain, senang berkelompok dengan

teman-temannya dan cenderung ikut-ikutan. Mereka memilih

menjadi mandiri merupakan suatu proses menarik diri yang

disebabkan ketakutan mereka akan dipermasalahkan kembali

kasus pedofilia ini.

2. Dampak pedofilia terhadap perilaku dalam hubungan sosial

membuat mereka mudah berprasangka dan merasa tidak nyaman

ketika berada didekat orang lain, mereka sangat selektif dalam

berteman karena takut akan diungkit kembali kasus mereka dan

takut orang akan berfikiran buruk terhadap mereka dan

cenderung menjadi pendiam. Belum terbuka dan kurangnya

kemampuan sosialisasi sehingga anak korban pedofilia masih
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perlu mendapat dukungan sosial dari teman sebaya dan

dukungan dari orang terdekatnya seperti keluarga agar dapat

membantu mereka untuk menerima diri mereka dan lebih

terbuka dengan orang lain.

3. Dampak dari pedofilia dalam tahap ini mempengaruhi perilaku

ekspresif anak korban pedofilia yang membuat mereka menjadi

pemarah dan tidak terima ketika ada orang yang mengungkit

kasus yang telah menimpa mereka. Faktor trauma yang

menyebabkan mereka merasa berbeda sehingga mereka malu dan

minder ketika berada didekat orang lain, untuk mengungkapkan

masalah mereka masih kurang percaya diri sehingga masih

memerlukan pendampingan dan dukungan tidak hanya dari

teman sebaya mereka tetapi juga dari orang tua dan dukungan

dari sekolah mereka dalam penyesuaian diri dan penerimaan diri

mereka sebagai korban pedofilia. Karena pendampingan dan

dukungan dapat membantu mengurangi dampak trauma akibat

pedofilia yang akan mempengaruhi kesehatan anak korban

pedofilia.
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V.2. Saran

V.2.1. Anak Korban Pedofilia

1. Harus mulai menerima diri dan harus lebih berani dalam

membela hak

2. Harus mampu untuk bangkit dan jangan takut dalam

bersosialisasi

3. Harus belajar menyesuaikan diri dan mulai membangun kembali

kepercayaan pada orang lain

V.2.2. Orang tua Anak Korban Pedofilia

1. Orang tua harus memperhatikan setiap perkembangan anak

korban pedofilia

2. Perlu pendampingan dari orang tua untuk mengarahkan dan

membimbing anak korban Pedofilia.

3. Perlu komunikasi yang intens antara orang tua dan anak korban

Pedofilia

V.2.3 Bagi Dinas Kesehatan

1. Perlunya program pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja

untuk mencegah korban pedofilia baru

2. Perlu konseling lanjutan pada anak yang menjadi korban untuk

mencegah munculnya pedofilia baru
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V.2.4 Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu untuk

melanjutkan penelitian dalam menggali informasi terkait kasus

pedofilia terutama pada anak korban pedofilia yang tidak

melapor dan yang tidak mendapat konseling dari pihak

puskesmas punggur.
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Informan Utama
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 15 Juli 2018

Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Utama

Nama : AP

Umur : 17 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : -

Pendidikan orangtua

Ayah : SMP

Ibu : SD

Pekerjaan orangtua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

Perilaku Peran

TM : Apa yang anda ingin lakukan pada saat menjadi korban pedofilia?

AP : hak kite sebagai korban paling bang, soalnye waktu itu kite ni sebagai
korban sampai ditanya-tanya, d rumah ni ramai polisi bang. 2 hari di
rumah ini ni saking nak nyarik informasi same kite ni. Sampai saye di
bawa ke polsek pas balk sekolah, tapi alhamdulilah pulak tadak sampai
gimane-gimane, ade budak tu sampai berak darah dah bang. Tapi die tadak
mau ngaku same polisi, dan tadak mau lapor gak same orang tue he.

TM : Menurut anda seperti apa perbuatan yang sesuai dengan norma di
masyarakat? Apakah perbuatan anda sudah sesuai?



AP : perbuatan yang sesuai norma tu, perbuatan kite same masyarakat.
Misalnye ni macam, emm, itu bang kite tadak mencuri, tadak jahat same
orang, pokok e yang sesuai dengan masyarakat sinik lah die, nda buat
masyarakat marah. Saye udah seuai normal ah dah.

TM : Apakah anda lebih senang menyuruh orang lain atau lebih senang bekerja
sendiri?

AP : senangnye saye kerje sorang, sendiri gituk bang. Kalo kerje sendiri kan
lebih nyaman.

TM : Jika anda diberikan pilihan lebih senang menjadi pemimpin atau bekerja
dibawah pimpinan? Coba anda jelaskan pilihan anda

AP :jadi pemimpin lah, karena menjadi pemimpin itu keren.

TM : Apa ada dalam pikiran anda bahwa orang-orang akan mempersoalkan
latar belakang anda sebagai korban pedofilia? Bagaimana sikap anda?

AP :ade sih bang, kite takutnye kan nda di terima oleh orang, takutnye gak
nanti kite ni dikire nda betul. Gitu lah die kire-kire

TM : Setelah menjadi korban pedofilia apakah anda dalam bergaul lebih
senang memberi masukan dan saran-saran atau malah lebih memilih diam?
Mengapa?

AP :setelah menjadi korban ini ye bang, kasus ini kan? Saye rase sih tadak ade
lah, same kawan biase-biase yak. Cuman jage sikap yak yang pastinye.

TM : Menurut anda mandiri itu seperti apa? Apakah anda orang yang mandiri?

AP :mandiri menurut saye itu bantu orang tue kerje, nyuci pakaian sorang, pun
nak makan masak sorang. Saye mandiri bang. Dah besak gak bang. Jadi
tau-tau lah. Semuenye nda gak bise ngarapkan orang tue.

TM : Dalam merencanakan sesuatu apakah anda lebih senang
merencanakannya sendiri atau meminta saran dari orang lain? Mengapa
anda lebih senang begitu?

AP : merencanakan, paling saye kadang rencane nak kemane malam nanti,
gitu-gitu yak bang. Rencanekan sorang.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Bagaimana sikap teman-teman anda ketika mereka mengetahui anda
adalah anak korban pedofilia?

AP :sekarang sih budak biase yak, dulu yak semue takot bekawan same saye.



TM : Bagaimana sikap anda terhadap teman-teman anda baik yang mengetahui
dan tidak mengetahui?

AP :teman saye biase-biase yak macam yang saye bilangkan tadik tu.

TM : Bergaul menurut anda seperti apa? Kegiatan apa yang biasa anda lakukan
dengan teman anda?

AP :bergaul tu macam kite same kite ngumpul, nyantai, ketawa-ketawa.
Biasenye saye nongkrong-nongkrong d café gituk.

TM : Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru? Apakah
anda mudah bergaul dengan orang baru?

AP : kalau orang baru saye kurang bang, orang yang saye kenal yak agak
kurang. Maksudnye orang dekat-dekat sinik. Karne orang sini kaya tak
peduli gituk. Ade budak yang dulu korban gak pindah sekarang ke sambas.
Gare-gare malu die nak tinggal disinik agik.

TM : Apakah ada perasaan takut atau minder untuk berkumpul dengan orang
lain? Coba anda jelaskan

AP : takut si tak ade malu yak kadang ade, malu karne gituk lah, karne takut
orang tak suke dengan kite, ape agik kite pernah kasus yang kaya ginik.

TM : Pernahkah anda menyapa orang disekitar anda? Bagaimana cara anda
menyapa mereka?

AP : menyapa kaya manggel gituk kan, kadang-kadang sih. Paling tetangga
sinik yak. Manggel macam bias yak.

Perilaku ekspresif

TM : Pernahkah terfikirkan oleh anda untuk sekarang ini bahwa anda bisa
menjadi yang terbaik dalam segala hal? Apakah ada kendala untuk
menjadi yang terbaik?

AP :tefikirkan ade bang, cuman kalo nak jadi yang terbaek ni saye pun
bingung nak jadi terbaek dalam hal ape. Kendalanye paling kalo saye dah
tak bise melakukannye, itu jak.

TM : Bagaimana sikap anda jika ada teman atau orang lain yang mengungkit
kasus pedofilia ini?

AP : kalo ngungkit kasus yang dah lamak macam ginik saye si ngarapnye
jangan sampai tejadi lah. Soalnye payah urusannye. Tak kuase nak cerite-
cerite agik, ape agik sampai ramai-rami disinik.



TM : Pernahkah anda merasa jika anda tidak pantas atau malu dalam bergaul?
Mengapa anda merasa demikian?

AP : pernah sekali, cuman kalo dipikir untuk ape gak malu kan. Kasus ini dah
lah, dah lama gak. Orang pun takot gak nak gimane-gimane ape agik
pelakunye dah nikah dah sekarang. Jadi orang tadak agik ambek pusing
dah.

TM : Apakah anda pernah merasa tidak diperhatikan? Bagaimana cara anda
mendapatkan perhatian orang lain?

AP : tadak di perhatikan pernah, tadak di pedulikan gituk pernah. Saye pas
manggel kawan saye. Tapi die tadak dengar jadi saye pekekkan die.



Perilaku Peran

TM : Ketika anda dituduh melakukan hal yang tidak anda lakukan, apa yang
biasanya anda lakukan?

AP : dituduh, dituduh gituk si tak ade pulak bang, tapi kalo saye kenak tuduh,
gimane ye. Tak terima lah pasti e, kan bukan gak kite ni ngelakukan e.

TM : Pernahkah anda diberi kesempatan menjadi ketua kelas?

AP : ketua kelas gituk tak ade pulak bang, paling ape namenye tu, ketua,
ketua yang biase ngatur barisan di upacara tu bang, ha itu jak saye biase e. Paling
nyuruh budak-budak baris rapi-rapi yak.

TM : Apa yang anda lakukan dalam kepemimpinan anda?

AP : saye mimpin barisan, mimpin macam budak biase mimpin gitu bang, ha
biase lah. Macam kite ngasi budak perintah, istirahat ditempat, macam gituk lah
pokok e.

TM : Dalam memilih kelompok/teman apakah ada kriteria orang yang harus
masuk kedalam kelompok anda?

AP : kalo milih kelompok si saye pasti e dengan kawan saye lah, kawan-
kawan saye yang biase, kan biase mang gituk. Kadang ade gak kelompok tu guru
yang pilehkan. Saye kalo di kelompok ikut jak bang. Tadak terlalu gimane benar.

TM : Bagaimana cara anda mengatur kelompok atau cara anda ikut berperan
serta dalam kelompok tersebut?

AP : saye ngikot yak bang, ha ngikot yak biase e.

TM : Apa yang biasa anda lakukan ketika berada dirumah?

AP : dirumah biase lah bang, tidok biase e kalo balek sekolah. Leteh bang.

TM : Tentang pekerjaan rumah yang biasa anda kerjakan?

AP : gimane ni maksud e bang, macam kite biase kalo kerje, biase saye nyapu
ade gak, nyuci baju gituk kan, baju kite sorang biase dah. Masak biase gak saye
kalo nak makan, masak-masak mie gitu lah yang mudah. Saye ngelakukan e karne
saye ngerase dah besak yak.

TM : Apakah karna perintah orang tua?

AP : tadak si karne perintah, karne kite sorang lah biase e.

TM : Apakah biasanya memerlukan nasehat dari orang tua?

AP : nasehat pasti perlu lah bang, kite takot nanti salah ape kan. Perlu lah
nasehat orang tue tu.



Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apa yang ada dalam pikiran anda tentang mereka yang mengetahui jika
anda adalah anak korban pedofilia?

AP : dengan orang sini saye biase yak bang, orang sini pun tadak gimane
dengan kasus ni, masyarakat sini pun dah tau dah kejadian itu.

TM : Apakah ada perasaan tidak nyaman?

AP : ade, ade perasaan tak nyaman pasti ade lah. Takut orang jadikan masalah
agik tu yang buat tak kuase.

TM : Dengan siapa saja anda senang bergaul?

AP : saye senang e begaol dengan semue orang bang.

TM : Siapa saja semua orang yang anda maksud?

AP : macam kawan saye biase, macam abang, macam dengan orang-orang
sinik gituk lah.

TM : Apa kegiatan anda bersama mereka?

AP : biase kite ngumpul yak, saye dengan kawan saye, kadang ade gak biase
nyantai.

TM : Bagaimana sikap anda terhadap mereka?

AP : saye biase-biase yak, begaol macam biase.

TM : Ketika anda didekati oleh keluarga anda namun anda belum akrab
bagaimana cara anda menanggapi mereka?

AP : kalo keluarge jaoh ade bang, ade keluarge yang nanya-nanya saye,
gimane saye,  saye jawab-jawab yak sih ape yang die tanyakan e. tadak terlalu
gimane-gimane lah bang, saye rase biase yak.

TM : Pernahkah anda berbicara lebih dahulu dengan mereka?

AP : kalo saye ngomong same orang e dulu, saye tak pernah bang, takut ade
gak, malu ade gak.

TM : Apa yang biasa anda lakukan?

AP : tadak ade si, diam yak saye.



Perilaku ekspresif

TM : Jika ada teman anda yang sering juara dikelas, apakah pernah anda ingin
mengalahkan ataupun ingin menjadi seperti teman anda tersebut?

AP : kalo kawan juare, juare ye. Ade bang, tapi tadak nyangke gak kalok
kawan bise juare tu, sekarang ni susah saye nak jadi juare bang. Tapi kalo mau
jadi juare pasti lah bang kite maok jadi yang terbaek ape agik kalok kite dengan
kawan kan.

TM : bagaimana caranya?

AP : Belajar lah bang pasti e biar bise juare. Kalok tadak belajar mane gak

TM : Jika anda difitnah akan sesuatu yang tidak anda lakukan apa tindakan
anda?

AP : marah, marah saye bang. Ginik yak bang, kite ni dah tadak melakukan
perbuatan itu kite difitnah agik kan,

TM : Apakah anda merasa berbeda dengan orang karena kasus pedofilia ini?

AP : ade kadang saye ngerase gitu, saye sih nda nak terlalu gimane yak bang.
Malu kadang ade gak kalok orang tau kite ni pernah kasus yang macam gini.

TM : Mengapa anda merasa seperti itu?

AP : tak nyaman yak sebenar e, takut gak kalo nanti dikate-katekan orang.



Informan Utama
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 13 Juli 2018

Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Utama

Nama : DN

Umur : 17 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan :

Pendidikan orangtua

Ayah :SMP

Ibu :SMP

Pekerjaan orangtua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

Perilaku Peran

TM : Apa yang anda ingin lakukan pada saat menjadi korban pedofilia?

DN :hak ye bang, paling saye maok adil yak kali bang. Jadi tadak agi ade
kasus mcm gni, leteh gak bang kasus ginik. Waktu itu saye kena bawa ke
polsek kakap, kaya di amankan gituk lah di sanak. Saye tak tau tibe-tibe
ade polisi bawa saye ke sana.

TM : Menurut anda seperti apa perbuatan yang sesuai dengan norma di
masyarakat? Apakah perbuatan anda sudah sesuai?

DN : kalo macam kasus ini tak normal lah pasti e, yang sesuai tu cam kite
begaol same kawan kite, baek same orang. kalo saye si dah sesuai dah.
Cuman saye nda nyangka yak dulu tu orang bise gitu ye.



TM : Apakah anda lebih senang menyuruh orang lain atau lebih senang bekerja
sendiri?

DN :saye kerje sorang biase gak, nyuruh biase gak bang.

TM : Jika anda diberikan pilihan lebih senang menjadi pemimpin atau bekerja
dibawah pimpinan? Coba anda jelaskan pilihan anda

DN : pemimpin, iye pemimpin gituk lah. Karne jadi pemimpin ni kite punye
anak buah jadi banyak duet gak bang. Hehe (tersenyum)

TM : Apa ada dalam pikiran anda bahwa orang-orang akan mempersoalkan
latar belakang anda sebagai korban pedofilia? Bagaimana sikap anda?

DN : ade bang, saye takut yak kawan-kawan saye jadi tak maok agik bekawan
same saye gare-gare kasus ini. Karne orang tu pasti takut ini nular bang,
tebiat tu bise nular kate orang, ape agik yang macam ginik

TM : Setelah menjadi korban pedofilia apakah anda dalam bergaul lebih
senang memberi masukan dan saran-saran atau malah lebih memilih diam?
Mengapa?

DN : saye tadak gak banyak ngasi saran biasenye saye ngikut yak bang. Tapi
tadak gak diam-diam benar, biase lah kalo kite same kawan kite ngomong
gitu-gitu, ha gitu yak begurau, biase lah

TM : Menurut anda mandiri itu seperti apa? Apakah anda orang yang mandiri?

DN : mandiri tu kite dah bise masak untuk kite makan, nyuci baju sorang.
Mandiri. Mandiri dah saye bang. Karne kalo tadak gitu tak makan saye
kalau tak masak.

TM : Dalam merencanakan sesuatu apakah anda lebih senang
merencanakannya sendiri atau meminta saran dari orang lain? Mengapa
anda lebih senang begitu?

DN : rencane, rencane ye. Banyak e sih sorang lah bang. Karne kite sorang
yang nak pegi. Nak mnta saran siape gak nak pegi-pegi, dia ajak kawan
yak biase he.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Bagaimana sikap teman-teman anda ketika mereka mengetahui anda
adalah anak korban pedofilia?

DN : teman saye biase yak bang, kalo disini tak, tak ade yang berani nak bahas
kasus ini bang. Soal e bahaye.



TM : Bagaimana sikap anda terhadap teman-teman anda baik yang mengetahui
dan tidak mengetahui?

DN : saye dengan kawan saye biase-biase yak sih, bekawan macam biase.
Ngumpol-ngumpol gituk biase di warong depan. Biase sorang saye main
wifi.

TM : Bergaul menurut anda seperti apa? Kegiatan apa yang biasa anda lakukan
dengan teman anda?

DN : begaol tu kite santai dengan kawan kite, ngumpul, ha ngumpul gitu bang,
ade pun biase kite jalan-jalan sinik-sinik yak

TM : Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru? Apakah
anda mudah bergaul dengan orang baru?

DN :bergaul dengan orang baru, biase sih, cuman tadak lah gimane benar.
Dulu saye dengan orang baru senang yak, skrg tak terlalu, soal e dah malas
bang kite nak terlalu gimane-gimane susah.

TM : Apakah ada perasaan takut atau minder untuk berkumpul dengan orang
lain? Coba anda jelaskan

DN :orang lain kalo minder si ade bang, soal e kan kite ni nda terlalu berani
gak dengan orang lain. Takut e orang mikir jelek same saye yak. Takot yak
kite kan di kire same macam budak itu.

TM : Pernahkah anda menyapa orang disekitar anda? Bagaimana cara anda
menyapa mereka?

DN : nyapa sih biase bang, tentangga saye kalo biase main k rumah. Kawan si
biase lah negor e di jalan, di warung biase.

Perilaku ekspresif

TM : Pernahkah terfikirkan oleh anda untuk sekarang ini bahwa anda bisa
menjadi yang terbaik dalam segala hal? Apakah ada kendala untuk
menjadi yang terbaik?

DN :pernah. Kendala e paling karne kite malas yak sih bang.

TM : Bagaimana sikap anda jika ada teman atau orang lain yang mengungkit
kasus pedofilia ini?

DN : saye si kalo ade yang ngungkit-ngungkit kasus kaya gini tak terima saye
bang, soal e kan dah lama gak kasus ini. Orang sini tadak berani ngungkit
kasus ini.



TM : Pernahkah anda merasa jika anda tidak pantas atau malu dalam bergaul?
Mengapa anda merasa demikian?

DN : kadang ade bang, malu sih biasenye, ragu gak kalo ngumpul. Takut kena
sakat budak. Cari aman yak

TM : Apakah anda pernah merasa tidak diperhatikan? Bagaimana cara anda
mendapatkan perhatian orang lain?

DN : saye merase nda di perhatikan tu pas saye lapor same orang rumah ni
bang. Saye malah di suroh ikut, pdahal saye tu tak maok agik dah nak ikut.
Soal e kaya gitu bang. Kite di pakse he. Dah melawan orang tue saye bang,
dah tak kuase nak ikut itu kan, tapi orang tue ni negahkan jadi saye di
suroh ikut agik, mau nda maul ah.



Perilaku Peran

TM : Ketika anda dituduh melakukan hal yang tidak anda lakukan, apa yang
biasanya anda lakukan?

DN : saye kalo kena tuduh ke bang marahlah bang, saye agak budak yang
nuduh saye. Kite tadak ade salah die nuduh ape gak maok e.

TM : Pernahkah anda diberi kesempatan menjadi ketua kelas?

DN : tadak pernah pulak bang saye jadi ketua kelas, tak pernah jadi ketua saye.

TM : apakah pernah ingin menjadi ketua?

DN : jadi ketua pasti maok lah bang, bise mimpin orang, punye anak buah

TM : apa yang ingin anda lakukan dalam kepemimpinan anda?

DN : tak tau saye bang nak gimane, paling gitu-gitu yak lah. Nyuruh budak
ape kan. Gituk yak name gak pemimpin.

TM : Dalam memilih kelompok/teman apakah ada kriteria orang yang harus
masuk kedalam kelompok anda?

DN : kawan saye paling bang, sekelompok same kawan lah yang nyaman e
bang kalo kelompok.

TM : Bagaimana cara anda mengatur kelompok atau cara anda ikut berperan
serta dalam kelompok?

DN : saye kalo dikelompok biase e tadak ngape-ngape, budak yang ngerjekan
biase e. ade gak saye bantu budak yang saye tau yak, yang tak tau saye tadak
bantu.

TM : Apa yang biasa anda lakukan ketika berada dirumah?

DN : dirumah saye tadak ngape-ngape, tidok yak paling, nonton. Ade biase
bantu bapak.

TM : Bagaimana tentang pekerjaan dirumah yang biasa anda kerjakan?

DN : kalo pekerjaan rumah saye biase e nyuci piring same masak yak bang,
masak untuk makan sorang biase, biase bang.

TM : Dalam melakukannya apakah karena perintah orang tua?

DN : tadak bang, dulu yak saye disuruh gitu. Sekarang dah tadak dah. Soal e
payah dah bang, tadak masak tadak makan. Biase saye kalo malas saye makan
diluar.



TM : apakah anda masih memerlukan nasehat orang tua saat melakukan
pekerjaan rumah?

DN : saye rase dah tadak agik perlu dah bang, soal e kite harus mandiri lah.
Dah besak gak.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apa yang ada dalam pikiran anda tentang mereka yang mengetahui jika
anda adalah anak korban pedofilia?

DN : hmm, kalo masalah kasus ini ni saye takot yak orang-orang mikir burok
dengan saye bang. Soal e sedang gak masalah ini ni.

TM : Apakah ada perasaan tidak nyaman?

DN : ade bang, tak nyaman kalo orang luar sampai tau yak. Tak nyaman yak,
takut orang tak suke lah, takot gak orang kenal saye malah jadi tak baek karne
kasus ini.

TM : Dengan siapa saja anda senang bergaul?

DN : saye senang e begaol same kawan saye yak bang.

TM : Apa kegiatan anda bersama mereka?

DN : biase ngumpul yak sih, jalan biase gak.

TM : Bagaimana sikap anda terhadap mereka?

DN : saye dengan budak biase-biase yak sih, budak pun biase-biase yak.

TM : Ketika anda didekati oleh keluarga anda namun anda belum akrab
bagaimana cara anda menanggapi mereka?

DN : kite ajak ngomong lah bang. Tak nyaman lah die ade dekat kite tapi kite
tak hiraukan die.

TM : Pernahkah anda menyapa dan berbicara lebih dahulu kepada mereka?

DN : kalo nyapa pernah, cuman kalo ngomong saye tak tau nak ngomong ape,
jadi cume gitu yak biase e.

TM : Apa yang biasa anda lakukan?

DN : saye tadak ngape-ngape biase e, diam yak. Die ngajak ngomong baru kite
ngomong. Gitu yak si biase e.



Perilaku ekspresif

TM : Jika ada teman anda yang sering juara dikelas, apakah pernah anda ingin
mengalahkan ataupun ingin menjadi seperti teman anda tersebut?

DN : tadak gak sih, cuman ade lah. Soal e kalo juare tu hebat yak rase e bise
ngalahkan kawan yang lain.

TM : Bagaimana cara anda mencapainya?

DN : carenye belajar bang, ha iye belajar, tapi kalo name belajar ni saye agak
malas sih bang.

TM : Jika anda difitnah akan sesuatu yang tidak anda lakukan apa tindakan
anda?

DN : saye paling ngagak budak yang fitnah, saye tanya ape maok die. Tak ade
bukti nak fitnah.

TM : Apakah anda merasa berbeda dengan orang karena kasus pedofilia ini?

DN : ade, ha ade bang. Soal e gini bang. Karne kasus ini saye jadi takot nak
terlalu gimane.

TM : Mengapa anda merasa seperti itu?

DN : takot orang masalahakan kasus ini agik lah, takot dikire tak, tak baek
gitu.



Informan Utama
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 11 juli 2018

Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Utama

Nama : SL

Umur : 18 tahun

Pendidikan terakhir : SMK

Pekerjaan : Siswa

Pendidikan orangtua

Ayah : SMP

Ibu : SMP

Pekerjaan orangtua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : IRT

Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

Perilaku Peran

TM : Apa yang anda ingin lakukan pada saat menjadi korban
pedofilia?

SL :Saye si waktu itu bang langsung ngomong same bapak saye, kan
tak wajar bang. Kite nak latihan karate lalu die mcm gt same kite.
Die awal e gini bang, waktu itu die mintak berkas, KK, akte, gitu-
gitu lah bang. Abis itu die ngajak saye k rumah e, di suroh e
masok kamar die, nah disitu kate e nak cek fisik gak, takut ade
sakit atau ade ape lah gitu kate die. Cek fisik di suruh e buka baju
dengan celane. Saye tak, tak tau tu die moto. Nah dari situ lah
mule e bang. Saye merase risih digitukan bang. Die ngancam kalo
saye tak maok nanti die sebarkan foto saye bang di fb. Jadi saye



langsung lapor lah ke bapak saye. Bapak saye langsung lapor k
sekolah, lalu ke RT abes itu lapor k polisi.

TM :Menurut anda seperti apa perbuatan yang sesuai dengan norma di
masyarakat? Apakah perbuatan anda sudah sesuai?

SL :tak wajar lah bang, yang cam gitu dah tak wajar. Yang sesuai tu
kite hrus e baek-baek lah same orang kan, tak usah jahat same
orang. kalo saye si dah pasti sesuai, sesuai lah bang.

TM :Apakah anda lebih senang menyuruh orang lain atau lebih senang
bekerja sendiri?

SL :kalo saye sih bang senang e kerje sorang-sorang, kadang gak
nyuroh kawan saye. Kalo tak kuase nak ngerjekannye kadang saye
suroh adek saye, hehe (tertawa).

TM :Jika anda diberikan pilihan lebih senang menjadi pemimpin atau
bekerja dibawah pimpinan? Coba anda jelaskan pilihan anda

SL :jadi pemimpin lah bang, tak kan saye nak jadi anak buah. Kalo
kite bise jadi pemimpin kan sedap gak bang.

TM : Apa ada dalam pikiran anda bahwa orang-orang akan
mempersoalkan latar belakang anda sebagai korban pedofilia?
Bagaimana sikap anda?

SL :gimane ye bang ye, di bilang tepikir nda gak, nda tepikir abang
nanya gini jadi tepikir gak saye bang. Tapi saye biase ajak sih
bang. Saye gak yang jalanek e.

TM :Setelah menjadi korban pedofilia apakah anda dalam bergaul
lebih senang memberi masukan dan saran-saran atau malah lebih
memilih diam? Mengapa?

SL :saye sih orangnye santai jak bang, jadi kalo ade budak ngasi
saran saye dengar, tak ade saye tadak gak nak ngomong. Yang
pasti saye ngikot yak bang bise e.

TM :Menurut anda mandiri itu seperti apa? Apakah anda orang yang
mandiri?

SL :mandiri tu kaya kite ape-ape sorang gituk ke bang? Kalo saye
bang bise maok makan saye masak sorang bang. Mandiri lah bang
saye.



TM :Dalam merencanakan sesuatu apakah anda lebih senang
merencanakannya sendiri atau meminta saran dari orang lain?
Mengapa anda lebih senang begitu?

SL :rencane ye bang, kaya pergi kemane-mane gitu kan bang. Biase si
saye diajak kawan saye bang kalo nak kemane-mane. Saye senang
gitu karne saye biase tak tau nak kemane bang.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM :Bagaimana sikap teman-teman anda ketika mereka mengetahui
anda adalah anak korban pedofilia?

SL :biase-biase yak sih budak bang, tadak gimane-gimane. Budak tau
gak bang bahaye kasus ini.

TM :Bagaimana sikap anda terhadap teman-teman anda baik yang
mengetahui dan tidak mengetahui?

SL :tadak gimane-gimane bang, yang tau yak tadak gimane-gimane
ape agik yang tak tau.

TM :Bergaul menurut anda seperti apa? Kegiatan apa yang biasa anda
lakukan dengan teman anda?

SL :begaol tu kaya kite biase ngumol-ngumpol same kawan gitu
bang, cerite-cerite.

TM :Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru?
Apakah anda mudah bergaul dengan orang baru?

SL :same orang baru ke? Tergantung gak sih, tergantung orang e. tapi
agak payah gak bang kalo same orang baru. Tak nyaman kite nak
begurau. Tapi bise lah.

TM :Apakah ada perasaan takut atau minder untuk berkumpul dengan
orang lain? Coba anda jelaskan

SL :takut kadang ade lah bang, tak nyaman yak. Takot orang
mandang jelek kite bah.

TM :Pernahkah anda menyapa orang disekitar anda? Bagaimana cara
anda menyapa mereka?

SL :sering bang, kalo kawan-kawan di warung kadang saye pekek
kan, biase ade tetangga gak main k rumah biase kawan saye gak.
Biase lah bang.



Perilaku ekspresif

TM :Pernahkah terfikirkan oleh anda untuk sekarang ini bahwa anda
bisa menjadi yang terbaik dalam segala hal? Apakah ada kendala
untuk menjadi yang terbaik?

SL :maksudnye gimane ye bang, terbaek di kelas gitu k? saye si
berusaha yak bang. Kalo tak terbaek pun nda pe ngape yang
penting kite dah berusahe dah.

TM :Bagaimana sikap anda jika ada teman atau orang lain yang
mengungkit kasus pedofilia ini?

SL :hmmm, gimane ye bang. Kalo yang kaya gini udah lah. Tak usah
di ungkit agik. Bukan gak die yang merase bah. Saye pun bukan
gak maok kaya gini. Kalo die maok ngungkit agik si tak tau lah
saye bang ape maok e. tp nda terima lah kite.

TM :Pernahkah anda merasa jika anda tidak pantas atau malu dalam
bergaul? Mengapa anda merasa demikian?

SL :dulu ade bang, baru-baru dulu kasus ini ni. Malu krn takut
gimane ye. Orang sini bilang e nular bah. Takut tebiat itu nular,
orang tue saye yak bilang ke saye baek-baek yak same orang. kite
jangan nak betebiat. Gitu yak bang

TM :Apakah anda pernah merasa tidak diperhatikan? Bagaimana cara
anda mendapatkan perhatian orang lain?

SL :ade kadang bang, cume ya biar yak. Saye si biase-biase yak bang.



Perilaku Peran

TM : Ketika anda dituduh melakukan hal yang tidak anda lakukan, apa yang
biasanya anda lakukan?

SL : saye kalo misalnye dituduh pasti marah bang, macam kasus ini yak ni
saye tak kuase sebenar e bang. Disangke tak baek kite kena e, padahal kite sebagai
korban.

TM : Pernahkah anda diberi kesempatan menjadi ketua kelas?

SL : ade, ketua kelas ade dulu bang. Sekarang si tadak dah. Ikut paskibra
pernah gak saye dulu e.

TM : Apa yang anda lakukan dalam kepemimpinan anda?

SL : dalam kepemimpinan saye ye bang, biase yak si. Misal e disuruh
ngumpulkan tugas gitu, saye ngumpulkanne, biase baris-baris gak saye yang jadi
pemimpin e. macam gitu yak biase e.

TM : Dalam memilih kelompok/teman apakah ada kriteria orang yang harus
masuk kedalam kelompok anda?

SL : tadak ade bang, kalo kelompok ni kadang saye same kawan, kadang ade
gak same budak lain. Cuman kalo same kawan yang lain ni saye agak susah bang.
Kite tak tau nak ngape kalo sekelompok same mereke.

TM : bagaimana cara anda mengatur kelompok atau cara anda ikut berperan
dalam kelompok?

SL : Saye, saye kalo same kawan saye lah bagi tugas biase e, jadi semue kerje.
Biase tugas kelompok ni gak buat pening bang, soal e ade yang maok tugas ini,
tugas yang mudah yak die maok. Itu ngape saye tak kuase kalo dengan yang lain
tu bang.

TM : Apa yang biasa anda lakukan ketika berada dirumah?

SL : saye dirumah biase e nonton, kalo tak ade yang nak dikerjekan saye biase
tidok yak bang.

TM : tentang pekerjaan rumah yang biasa anda lakukan seperti apa?

SL : kalo dirumah biase e nyapu, nyuci pakaian, masak gitu yak.

TM : apakah melakukanya karna perintah orang tua?

SL : kalo nyapu disuruh bang. Kalo masak biase kite sorang, masak yang
maok dimakan yak biase e, macam goring telok gitu kan.



TM : dalam melakukannya apakah masih memerlukan nasihat dari orang tua?

SL : dulu masih bang, sekarang tadak kalo misal e nak nyuci ape kan. Biase
saye nanya kalo tak tau tu. Baru-baru dulu lah saye yang banyak e mnta nasehat
orang tue. Karne kite maok tau care e macam mane.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apa yang ada dalam pikiran anda tentang mereka yang mengetahui jika
anda adalah anak korban pedofilia?

SL : yang saye pikerkan pas orang tau saye ni korban kasus itu takot bang.
Takot orang mikir ape-ape. Orang sinik tadak terlalu gimane benar dengan kasus
ini, cuman kite ni takot.

TM : apakah ada perasaan tidak nyaman?

SL : ade lah bang, tak nyaman pasti ade. Karne tak maok diungkit agik kasus
nilah pasti e.

TM : Dengan siapa saja anda senang bergaul?

SL : same kawan bang, karne kawan kite lebih tau kite ni macam mane.

TM : apa kegiatan yang biasa anda lakukan bersama mereka?

SL : biase e kite ngumpul, kalo disekolah cerite-cerite yak biase e. nyantai
gituk lah.

TM : bagaimana sikap anda terhadap mereka?

SL : saye biase, biase yak bang. Kite cerite biase same kawan gitu, biase gak
kite ni ngumpol.

TM : Ketika anda didekati oleh keluarga anda namun anda belum akrab
bagaimana cara anda menanggapi mereka?

SL : dulu ade pas d rumah ade acara, saye bukan nye tadak maok keluar
kamar, malu sebenar e bang, malu dengan takot ditanya tentang masalah kasus itu
tu. Bapak saye malar yak ngagak saye kan, jadi saye tak enak lah. Maok tak maok
saye tu bang. Tak kuase nak cerite agik bah. Keluarge akrab yak malu bang kalo
ditanya masalah itu.

TM : pernahkah anda lebih dahulu berbicara dengan mereka?

SL : tadak pernah bang, malu bang kalo kite ni ditanya kasus itu, ape agik
ditanya ngape bise macam gitu.



TM : apa yang biasa anda lakukan saat ada keluarga anda?

SL : tadak ade biase e, kalo datang kite manggel yak. Kalo datang biase lah
mereke disini paling nak ketemu bapak.

Perilaku ekspresif

TM : Jika ada teman anda yang sering juara dikelas, apakah pernah anda ingin
mengalahkan ataupun ingin menjadi seperti teman anda tersebut?

SL : ingin, ingin bang. Juare tu, hmm. Bangge lah pokok e kalo juare, cuman
sekarang susah nampaknye bang saye nak jadi juare.

TM : bagaimana cara anda mencapainya?

SL : saye pasti e belajar bang, tadak mungkin bise juare kalo tadak belajar.
Ape agik nyontek, iye nda bang.

TM : Jika anda difitnah akan sesuatu yang tidak anda lakukan apa tindakan
anda?

SL : tadak terima pasti e. ha, kite jelaskan bang, kalo saye tadak ngelakukan e.
kalo masih tak pecayak saye minta buktinye lah yang pasti e, gitu yak.

TM : Apakah anda merasa berbeda dengan orang karena kasus pedofilia ini?

SL : saye tadak ade merase bede bang, cuman saye tak kuase yak kalo
ngomongkan kasus ini. Tak kuase karne kite ni korban, bukan gak kite maok
kasus macam ginik.

TM : mengapa anda merasa seperti itu?

SL : takot di masalahkan agik bang, tak kuase nak cerite, ape agik nak ngingat
hal itu.



Informan Utama
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 14 Juli 2018

Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Utama

Nama : ZR

Umur : 17 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : -

Pendidikan orangtua

Ayah : SMP

Ibu : SMP

Pekerjaan orangtua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

Perilaku Peran

TM : Apa yang anda ingin lakukan pada saat menjadi korban pedofilia?

ZR :yang saya lakukan ye bang, tadak bse bang. Soal e waktu itu dah tak bise
dah saye bang. Saye di ancam bang, dahlama gak kejadian e tu dah banyak
lupak dah saye. Pkok e gitu lah bang. Budak yang lain yang parah bang.

TM : Menurut anda seperti apa perbuatan yang sesuai dengan norma di
masyarakat? Apakah perbuatan anda sudah sesuai?

ZR : menurut saye yang sesuai norma itu yang tak melanggar aturan di
masyarakat kan bang, misal e kite berbuat baek same orang, same kawan
same masyarakat. Udah sesuai lah bang.



TM : Apakah anda lebih senang menyuruh orang lain atau lebih senang bekerja
sendiri?

ZR : saye senang e kerje sorang-sorang yak.

TM : Jika anda diberikan pilihan lebih senang menjadi pemimpin atau bekerja
dibawah pimpinan? Coba anda jelaskan pilihan anda

ZR : pemimpin, tapi kalo pemimpin tadak saye ngarap bang, saye jadi ape pun
bse lah. Asal yang saye mampu, kalo tak mampu saye tak bse.

TM : Apa ada dalam pikiran anda bahwa orang-orang akan mempersoalkan
latar belakang anda sebagai korban pedofilia? Bagaimana sikap anda?

ZR : kadang ade sih, cuman tadak trllu saye pikerkan dah itu. Tapi ade gak
takut e, takut d jadikan masalah agik bah. Bukan ape tak kuase yak bang
nak berurusan yang macam gtuk agik

TM : Setelah menjadi korban pedofilia apakah anda dalam bergaul lebih
senang memberi masukan dan saran-saran atau malah lebih memilih diam?
Mengapa?

ZR :saran-saran ye, biase sih ade gak saye sarankan kawan saye tu biar die
tadak degel agik gt.

TM : Menurut anda mandiri itu seperti apa? Apakah anda orang yang mandiri?

ZR : mandiri tu kaya ape-ape sorang gitu, makan masak sorang, nyuci baju
sorang. Udah dah, mandiri lah saye.

TM : Dalam merencanakan sesuatu apakah anda lebih senang
merencanakannya sendiri atau meminta saran dari orang lain? Mengapa
anda lebih senang begitu?

ZR :rencane dulu si ade saye berencane nda nak sekolah bang, tapi ditegahkan
same orang tue. Soal e malas dah bang. Saye nak kerje yak. Saye nak
sekolah pun ape hal gak nanti pun kerje gak gitu bah.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Bagaimana sikap teman-teman anda ketika mereka mengetahui anda
adalah anak korban pedofilia?

ZR : tadak si biase-biase yak. Kalo budak sini dah tau dah. Kawan saye
banyak di Pontianak sekarang bang. Banyak sekolah sanak. Jadi saye
kadang ke Pontianak ngagak budak. Kalo disinik sepi bang. Paling budak-
budak kecik yak yang ade. Nda ade yang same dengan saye.



TM : Bagaimana sikap anda terhadap teman-teman anda baik yang mengetahui
dan tidak mengetahui?

ZR : saye tadak ambek pusing dah bang, dah lama gak kasus itu budak pun
dah pade lupa gak kali

TM : Bergaul menurut anda seperti apa? Kegiatan apa yang biasa anda lakukan
dengan teman anda?

ZR :. Ngumpul-ngumpol same kawan, bagaol same orang-orang sini. Same
kawan ngumpul yak paling, biase saye ke Pontianak jalan-jalan same
kawan.

TM : Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru? Apakah
anda mudah bergaul dengan orang baru?

ZR :saye tak mudah bergaul dengan orang baru, saye tak berani dengan orang
yang tak saye kenal.

TM : Apakah ada perasaan takut atau minder untuk berkumpul dengan orang
lain? Coba anda jelaskan

ZR : kalo same kawan si tadak lah, kalo same orang yang tadak kenal malu
bang

TM : Pernahkah anda menyapa orang disekitar anda? Bagaimana cara anda
menyapa mereka?

ZR :tadak terlalu, saye dirumah yak biasenye. Paling same kawan yak, biase
lah manggil kawan kite

Perilaku ekspresif

TM : Pernahkah terfikirkan oleh anda untuk sekarang ini bahwa anda bisa
menjadi yang terbaik dalam segala hal? Apakah ada kendala untuk
menjadi yang terbaik?

ZR : tadak bang, nak terbaik ape gak. Saye biase-biase yak bang. Kendala si
tak ade lah menurut saye

TM : Bagaimana sikap anda jika ada teman atau orang lain yang mengungkit
kasus pedofilia ini?

ZR : saye kalo die nda nganok saye si tak masalah lah, tapi kalo die ngomong
macam-macam, jelek-jelekkan saye. Saye tak terimak, dah lama kasus e
baru nak di ungkit agek.



TM : Pernahkah anda merasa jika anda tidak pantas atau malu dalam bergaul?
Mengapa anda merasa demikian?

ZR : Malu ade karne saye ni kan kasus gak dulu e, tapi bukan gak kite ni maok
kan. Paling kawan-kawan saye yak yang biase yak.

TM : Apakah anda pernah merasa tidak diperhatikan? Bagaimana cara anda
mendapatkan perhatian orang lain?

ZR : kalo tak di perhatikan si sering dah bang, same keluarge saye lah. Karne
saya kan tadak terlalu nak ngomong tentang masalah ini. Jadi saye diam
yak kalo dah bahas-bahas kasus tu.



Perilaku Peran

TM : Ketika anda dituduh melakukan hal yang tidak anda lakukan, apa yang
biasanya anda lakukan?

ZR : saye tak tau lah bang, tak tau nak ngape. Dituduh yang tak saye lakukan,
saye nanya buktinye yak. Dituduh ape, buktinye ape, gitu yak. Tak terima lah kite
pasti e.

TM : Pernahkah anda diberi kesempatan menjadi ketua kelas?

ZR : tadak pernah bang, tadak pernah saye jadi ketua kelas.

TM : pernahkah anda berkeinginan menjadi ketua kelas atau menjadi
pemimpin lainnya?

ZR : pernah bang, saye maok jadi ketua kelas. Cuman saye tadak gimane gak.
Saye pun tadak gak ngarap e.

TM : apa yang akan anda lakukan dalam kepemimpinan anda?

ZR : kalo saye jadi pemimpin tadak tau gak bang saye nak ngape, paling saye
nyuroh budak jak biar rapi, bilangkan budak tadak degel agik.

TM : Dalam memilih kelompok/teman apakah ada kriteria orang yang harus
masuk kedalam kelompok anda?

ZR : tadak ade saye mileh kalo kelompok, tapi bagus e kalo bse yang tau saye
yak. Tak kuase yak nak bekelompok same kawan yang tadak tau kite bang.

TM : bagaimana cara anda mengatur atau ikut berperan serta dalam kelompok
tersebut?

ZR : saye kalo dikelompok ngikut yak biase e, jadi ape kate budak saye
kerjekan.

TM : Apa yang biasa anda lakukan ketika berada dirumah?

ZR : tadak ade, saye jarang gak dirumah bang. Saye biase keluar same kawan.
Dirumah paling tidok, nonton yak biase e.

TM : tentang pekerjaan rumah yang biasa anda lakukan?

ZR : ooo yang biase saye lakukan tu, masak. Masak untuk kite makan, biase
mak saye tadak sempat masak, jadi saye masak sorang lah kalo mau makan. Nyuci
baju biases orang, biase gak mak saye.

TM : Apakah karena perintah?

ZR : tadak ade, karne kite sorang yak biase e.



TM : apakah anda memerlukan nasihat dari orang tua dalam melakukan
sesuatu?

ZR : tadak, tadak gak perlu, orang tue pun dah tau, biase die nasehati saye kalo
saye salah yak..

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apa yang ada dalam pikiran anda tentang mereka yang mengetahui jika
anda adalah anak korban pedofilia?

ZR : saye takot budak ngungkit masalah itu yak bang, kasus ini ni. Saye dah
tak agik mikirkannye lah. Tapi bagos e tadak usah ade yang ngungkit agik.

TM : apakah ada perasaan tidak nyaman?

ZR : tak nyaman lah bang, ingat kasus itu tu…. Tak kuase yak. Tak kuase nak
cerite.

TM : Dengan siapa saja anda senang bergaul?

ZR : begaol same orang sini, same kawan. Kawan lah yang sering e.

TM : apa kegiatan anda bersama mereka?

ZR : ngumpul, nyantai yak paling. Kadang nongkrong d café. Gituk yak biase
e

TM : bagaimana sikap anda terhadap mereka?

ZR : biase-biase yak sih saye same budak. Tadak gimane benar, budak pun
dah tau saye bang.

TM : Ketika anda didekati oleh keluarga anda namun anda belum akrab
bagaimana cara anda menanggapi mereka?

ZR : diam yak bang, saye pun tadak tau nak ngape. Die tanya kite jawab gitu
yak bang.

TM : apakah anda pernah lebih dahulu berbicara dengan mereka?

ZR : tadak pernah bang saye ngomong same orang dulu, same kawan yak
biase e. kalo same keluarge kurang saye. Tak kuase.

TM : apa yang biasa anda lakukan dengan keluarga anda?

ZR : biase e, negor die yak. Salam ape kan.



Perilaku ekspresif

TM : Jika ada teman anda yang sering juara dikelas, apakah pernah anda ingin
mengalahkan ataupun ingin menjadi seperti teman anda tersebut?

ZR : tadak, tadak saye ngarap e bang. Juare tak juare same yak.

TM : Bagaimana cara anda mecapainya?

ZR : tadak gimane-gimane bang, biase-biase yak saye.

TM : Jika anda difitnah akan sesuatu yang tidak anda lakukan apa tindakan
anda?

ZR : difitnah saye tak terima bang, tak tau lah saye kalo sampai kenak fitnah.
Kasus ini yak kalo ade budak ngungkit e saye tak terima ape agik difitnah.

TM : Apakah anda merasa berbeda dengan orang karena kasus pedofilia ini?

ZR : merase bang, tapi tadak saye ambek pusing bang. Dah lewat gak. Budak
pun dah pada lupa gak kali.

TM : mengapa anda merasa seperti itu?

ZR : merase kite ni tak benar yak, takot kalo nanti ade yang ngungkit agik
masalah ini, budak pun banyak gak yang tak maok cerite tu. Krn tak kuase bang.



MATRIKS WAWANCARA MENDALAM
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

DI DESA PUNGGUR KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO URAIAN INFORMAN 1 INFORMAN 2 INFORMAN 3 INFORMAN 4 KESIMPULAN

1 Apa yang anda
ingin lakukan
pada saat menjadi
korban pedofilia?

Hak sebagai
korban

Hak keadialan Berbicara dengan
orang tua

Tidak bisa
melakukan apa-
apa

Yang dilakukan
saat menjadi korban
pedofilia mereka
berbicara dengan
orang tua mereka,
untuk meminta hak
mereka sebagai
korban, hak
keadilan da nada
juga yang tidak bisa
berbuat apa-apa.

2 Menurut anda
seperti apa
perbuatan yang
sesuai dengan
norma di
masyarakat?

-Tidak mencuri

-baik dengan
orang lain

-bergaul dengan
teman

-baik dengan orang
lain

-baik dengan orang
lain

-sudah sesuai
norma

-baik dengan
orang lain

-baik dengan
teman

Dari pernyataan
keseluruhan
informan bahwa
perbuatan mereka
sudah sesuai



Apakah perbuatan
anda sudah
sesuai?

-tidak membuat
masyarakat marah

-sudah sesuai
norma

-sudah sesuai
norma

-baik dengan
masyarakat

-sudah sesuai
norma

dengan norma
dimasyarakat.

Menurut mereka
baik kepada orang
lain adalah
perbuatan yang
sesuai dengan
norma

3 Apakah anda
lebih senang
menyuruh orang
lain atau lebih
senang bekerja
sendiri?

-bekerja sendiri -bekerja sendiri

-menyuruh orang
lain

-bekerja sendiri

-menyuruh orang
lain

-bekerja sendiri Dari keseluruhan
pernyataan
informan dapat
disimpulkan bahwa
mereka lebih
senang bekerja
sendiri daripada
memerintah. Ada
beberapa informan
uga senang
memerintah.

4 Jika anda
diberikan pilihan
lebih senang
menjadi
pemimpin atau
bekerja dibawah

-pemimpin

-keren

-pemimpin

-punya bawahan

-banyak uang

-pemimpin

-enak

-pemimpin

-tidak terlalu
berharap

Semua informan
mengatakan ingin
menjadi pemimpin.



pimpinan? Coba
anda jelaskan
pilihan anda

Dengan kriteria
pemimpin yang
mereka bayangkan.

5 Apa ada dalam
pikiran anda
bahwa orang-
orang akan
mempersoalkan
latar belakang
anda sebagai
korban pedofilia?
Bagaimana sikap
anda?

-ada

-takut dikira tidak
benar

-ada

-takut tidak ada
yang mau
berteman

-ada

-dijalani saja

-ada

-takut ada
masalah

Ada perasaan
bahwa akan
dipermasalahkan
latar belakangnya
sebagai korban
pedofilia sehingga
mereka merasa
takut jika terungkit
kembali.

6 Setelah menjadi
korban pedofilia
apakah anda
dalam bergaul
lebih senang
memberi
masukan dan
saran-saran atau
malah lebih

.-biasa saja -biasa saja -biasa saja -biasa saja Dalam bergaul
informan rata-rata
menjawab biasa
saja, tidak terlalu
memberi masukan
dan juga tidak
terlalu diam



memilih diam?
Mengapa?

7 Menurut anda
mandiri itu seperti
apa? Apakah anda
orang yang
mandiri?

-membantu orang
tua

-mencuci pakaian
sendiri

-masak sendiri

-mandiri

-masak sendiri

-mencuci pakaian
sendiri

-mandiri

-masak sendiri

-mandiri

-masak sendiri

-mencuci baju
sendiri

-mandiri

Informan sudah
merasa mandiri
dalam melakukan
kegiatan sehari-
hari. Kemandirian
berupa sudah bisa
memasak dan
mencuci pakaian.

8 Dalam
merencanakan
sesuatu apakah
anda lebih senang
merencanakannya
sendiri atau
meminta saran
dari orang lain?
Mengapa anda
lebih senang
begitu?

-merencanakan
sendiri

-merencanakan
sendiri

-merencanakan
sendiri

-merencanakan
sendiri

Perencanaan dalam
pernyataan
informan lebih
banyak
merencanakan
untuk berkumpul
dengan teman-
temannya.secara
emosional lebih
bergantung kepada
teman-temannya.

1 Bagaimana sikap
teman-teman
anda ketika

-biasa saja -biasa saja -biasa saja -biasa saja Sikap teman-teman
informan
kebanyakan



mereka
mengetahui anda
adalah anak
korban pedofilia?

menanggapi kasus
pedofilia adalah hal
biasa saja, dan
informan tidak
berprasangka buruk
terhadap temannya.

2 Bagaimana sikap
anda terhadap
teman-teman
anda baik yang
mengetahui dan
tidak
mengetahui?

-biasa saja -biasa saja -biasa saja -biasa saja Informan tidak
mempermasalahkan
kasus pedofilia ini
dan sudah
menerima bahwa
pernah menjadi
korban pedofilia
dan mengganggap
semua sudah
berlalu.

3 Bergaul menurut
anda seperti apa?
Kegiatan apa
yang biasa anda
lakukan dengan
teman anda?

-ngumpul

-santai

-ketawa-ketawa

-nongkrong-
nongkrong

-ngumpul

-santai

Jalan-jalan

-ngumpul -ngumpul

-jalan-jalan

Bergaul menurut
informan adalah
ngumpul-ngumpul
bersama teman-
temannya.

4 Bagaimana
pendapat anda
tentang bergaul

-kurang bisa
bergaul

-kurang bisa
bergaul

-tergantung -tidak mudah
bergaul

Hubungan sosial
informan dengan
orang disekitarnya



dengan orang
baru? Apakah
anda mudah
bergaul dengan
orang baru?

anya sebatas
dengan teman, tidak
dengan orang baru
karena ada perasaan
malu dan sulit
menyesuaikan diri
dengan orang baru.

5 Apakah ada
perasaan takut
atau minder untuk
berkumpul
dengan orang
lain? Coba anda
jelaskan

-takut

-malu

-minder -takut -malu Informan merasa
takut apabila
berkumpul dengan
orang lain karena
malu, takut dan
tidak berani
dikarenakan merasa
pernah menjadi
anak yang terjerat
kasus.

6 Pernahkah anda
menyapa orang
disekitar anda?
Bagaimana cara
anda menyapa
mereka?

-kadang-kadang -sudah biasa -sering -sudah biasa Sikap ramah di
tunjukkan informan
dalam menyapa
orang disekitarnya
baik itu dengan
teman maupun
tetangganya.



1 Pernahkah
terfikirkan oleh
anda untuk
sekarang ini
bahwa anda bisa
menjadi yang
terbaik dalam
segala hal?
Apakah ada
kendala untuk
menjadi yang
terbaik?

-pernah terfikirkan

-tidak bisa
melakukannya

-pernah terfikirkan

-malas

-pernah terfikirkan

-yang penting
sudah usaha

-tidak pernah
terfikirkan

-tidak ada
kendala

Sikap kompetitif
sudah ada dalam
diri informan,
hanya saja untuk
menjadi yang
terbaik banyak
kendala seperti
malas, merasa tidak
bisa, tidak mampu
dan pesimis.

2 Bagaimana sikap
anda jika ada
teman atau orang
lain yang
mengungkit kasus
pedofilia ini?

-tidak terima -tidak terima -tidak terima -tidak terima Informan merasa
tidak terima jika
kasusnya kembali
diungkit dan
diungkapkan
kembali. Informan
merasa sudah
melupakan
pengalaman pahit
menjadi korban
pedofilia

3 Pernahkah anda
merasa jika anda

-pernah -pernah -pernah -pernah Informan merasa
malu, takut dan



tidak pantas atau
malu dalam
bergaul?
Mengapa anda
merasa demikian?

-karena kasus
pedofilia

-takut dicemooh
teman

-takut dibilang
perilaku menular
oleh masyarakat

-karena kasus
pedofilia

ragu untuk bergaul
karena pernah
terlibat kasus
pedofilia.

4 Apakah anda
pernah merasa
tidak
diperhatikan?
Bagaimana cara
anda
mendapatkan
perhatian orang
lain?

-pernah merasa
tidak diperhatikan

-pernah merasa
tidak diperhatikan

-pernah merasa
tidak diperhatikan

-sering merasa
tidak
diperhatikan

Untuk mencari
pengakuan
informan
melakukan hal-hal
seperti meneriaki,
dan melawan orang
tua. beberapa
informan memilih
untuk diam saja dan
tidak melekukan
apapun untuk
diperhatikan.



MATRIKS WAWANCARA MENDALAM
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

DI DESA PUNGGUR KECAMATAN SUNGAI KAKAP

N
O

URAIAN INFORMAN 1 INFORMAN 2 INFORMAN 3 INFORMAN 4 KESIMPULAN

1 Ketika anda
dituduh
melakukan hal
yang tidak anda
lakukan, apa
yang biasanya
anda lakukan?

Tidak terima marah marah Tidak terima Anak korban
pedofilia tidak
terima jika
dituduh
melakukan
sesautu yang
tidak mereka
lakukan dan
ada yang
marah ketika
dituduh

2 Pernahkah anda
diberi
kesempatan
menjadi ketua
kelas?

- Tidak
pernah
menjadi
ketua kelas

- Pernah
menjadi
pemimpin
barisan

- Tidak pernah
menjadi ketua
kelas

- Pernah
- Sekarang ikut

paskibra

- Tidak
pernah
menjadi
ketua kelas

Hampir semua
informan
mengatakan
jika mereka
tidak pernah
menjadi ketua
kelas

apa yang anda
lakukan dalam
kepemimpinan
anda?

- memberi
perintah
langsung

- tiadak tahu
- menyuruh saja

- biasa saja -tidak tahu Dalam
kepemimpina
n anak korban
pedofilia
masih bingung
untuk
memimpin.



Hampir semua
mengatakan
tidak tahu
ingin
memimpin
seperti apa
dan beberapa
memimpin
dengan cara
menyuruh

3 Dalam memilih
kelompok/tema
n apakah ada
kriteria orang
yang harus
masuk kedalam
kelompok anda?

- dengan
teman yang
dikenal

- dengan teman - enak dengan
teman

- tidak
memilih

- lebih enak
dengan
teman

Anak korban
pedofilia lebih
cenderung
memilih
teman yang
sudah mereka
kenal dalam
kelompok

Bagaimana cara
anda mengatur
kelompok atau
cara anda ikut
berperan serta
dalam
kelompok
tersebut?

- Ikut saja - Tidak berbuat
apa-apa

- Ikut saja

- bagi tugas - ikut apa
yang teman
katakan

Dalam
kelompok
anak korban
pedofilia lebih
senang
mengikuti
teman mereka
dan kurang
aktif dalam
kelompok

4 Apa yang biasa
anda lakukan
ketika berada
dirumah?

- tidur - tidur
- nonton

- tidur
- nonton

- nonton Hampir semua
anak korban
pedofilia
menjawab
tidur dan
nonton ketika



ditanya hal
yang biasa
dilakukan
dirumah

tentang
pekerjaan
dirumah yang
biasa anda
kerjakan

- nyapu
- nyuci

pakaian
sendiri

- masak

- nyuci piring
- masak

- nyapu
- mencuci pakaian

sendiri
- masak

- masak
- mencuci

pakaian
sendiri

Dari
pernyataan
informan
tentang
pekerjaan
rumah yang
biasa mereka
kerjakan
kebanyakan
mampu masak
dan mencuci
pakaian
sendiri

Apakah karena
perintah orang
tua?

- bukan
karena
perintah

- Bukan karena
perintah

- Bukan karena
perintah

- karena diri
sendiri

Hampir
seluruh
informan
mengatakan
mengerjakan
sendiri
pekerjaan
rumah bukan
karena
perintah dari
orang tua

Dalam
melakukannya
apakah
memerlukan
nasihat dari
orang lain?

- Masih
memerlukan
nasehat

- Tidak
memerlukan
nasehat

- Tidak lagi
memerlukan
nasehat

- Tidak
memerluka
n nasehat

Informan
mengatakan
dalam
melakukan
perkerjaan
rumah mereka



tidak lagi
memerlukan
nasihat dari
orang tua

1 Apa yang ada
dalam pikiran
anda tentang
mereka yang
mengetahui jika
anda adalah
anak korban
pedofilia?

- Biasa saja - Takut orang
berfikiran buruk

- Takut orang
berfikiran buruk

- Takut
diungkit
kembali

Informan
takut ketika
orang
mengetahui
mereka adalah
anak korban
pedofilia,
mereka takut
orang akan
berfikiran
jelek terhadap
mereka dan
takut diungkit
kembali.

apakah ada
perasaan tidak
nyaman?

- ada
perasaan
tidak
nyaman

- ada perasaan
tidak nyaman

- ada perasaan
tidak nyaman

- ada
perasaan
tidak
nyaman

Perasaan tidak
nyaman
dirasakan
kerika orang
lain
mengetahui
bahwa mereka
anak korban
pedofilia

2 Dengan siapa
saja anda
senang bergaul?

- Dengan
teman

- Dengan teman - Dengan teman - Dengan
teman

Anak korban
pedofilia
senang
bergaul
dengan
teman-teman
mereka



apa kegiatan
anda bersama
mereka?

- Ngumpul
- Nyantai

- Ngumpul
- Jalan-jalan

- Ngumpul
- Cerita-cerita
- Nyantai

- Ngumpul
- Nongkrong

di cafe

Kegiatan yang
biasa mereka
lakukan
dengan teman
mereka adalah
ngumpul dan
bersantai

Bagaimana
sikap anda
terhadap
mereka?

- bergaul
seperti
biasa

- biasa saja - biasa saja - Biasa saja Anak korban
pedofilia
bersikap biasa
saja apabila
dengan
teman-teman
yang
mengetahui
bahwa mereka
pernah
menjadi
korban kasus
pedofilia

3 Ketika anda
didekati oleh
keluarga anda
namun anda
belum akrab
bagaimana cara
anda
menanggapi
mereka?

- tidak terlalu
menanggap
i

- bicara
seperlunya

- diajak berbicara - malu
- takut ditanya

- diam
- bebicara

seperlunya

Anak korban
pedofilia
mengaku
pernah
didekati
keluarganya,
namun merek
tidak terlalu
nyaman ketika
ditanya-tanya
dan
cenderung
hanya
berbicara



seperlunya
saja

pernahkah anda
lebih dahulu
bebicara dengan
mereka?

- Tidak
pernah
berbicara
lebih dahulu

- Menyapa - Tidak pernah
berbicara lebih
dahulu

- malu

- tidak
pernah
berbicara
lebih
dahulu

Anak korban
pedofilia tidak
pernah
memulai
pembicaraan
dengan
keluarga
mereka.

apa yang biasa
anda lakukan?

- Diam - Diam - Hanya menyapa - Negur
- salaman

Tidak ada
apapun yang
biasa
dilakukan
anak korban
pedofilia
dengan
keluarganya
mereka hanya
diam dan
bereaksi
seadanya
seperti
menyapa dan
bersalaman

1 Jika ada teman
anda yang
sering juara
dikelas, apakah
pernah anda
ingin
mengalahkan
ataupun ingin
menjadi seperti

- Mau seperti
teman
tersebut

- Tidak terlalu
ingin

- Ingin seperti
teman yang
juara

- Nuntuk
sekarang belum
bisa

- Tidak
berharap

anak korban
pedofilia ingin
bersaing
dengan
temannya
yang menjadi
juara namun
dari
penuturan



teman anda
tersebut?

hampir
keseluruhan
informan
pesimis untuk
menjadi juara

bagaimana
caranya?

- Belajar - Belajar - Belajar - Biasa saja Hampir semua
informan
mengatakan
belajar adalah
cara untuk
mendapatkan
juara.

2 Jika anda
difitnah akan
sesuatu yang
tidak anda
lakukan apa
tindakan anda?

- Marah - Marah
- Ingin menemui

orang yang
memfitnah

- tidak terima - tidak terima Sikap yang
muncul ketika
mereka
difitnah
adalah mereka
akan marah
dan tidak
terima.

3 Apakah anda
merasa berbeda
dengan orang
karena kasus
pedofilia ini?

- Kadang
merasa
berbeda

- Malu karena
kasus ini

- Ada perasaan
berbeda

- Takut untuk
bertindak

- tidak merasa
berbeda

- Tidak senang
jika diungkit
kembali
kasusnya

- Merasa
berbeda

Anak korban
pedofilia
merasa
berbeda
dengan orang
yang ada
disekitarnya
karena kasus
yang menimpa
mereka

mengapa anda
merasa seperti
itu?

- Tidak
nyaman

- Takut
menjadi

- Takut
dipermasalahka
n lagi

- Takut
dipermasalahka
n lagi

- Merasa
bersalah

Kasus
pedofilia ini
membuat
hampir semua



pembicaraa
n orang

- Takut orang
berfikiran jelek

- Tidak sanggup
untuk
menceritakan
kembali

- Takut
diungkit
kembali

anak korban
pedofilia
merasa takut



Informan pendukung

PERILAKU ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 11 Juli 2018

A. Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Triangulasi
1. Nama : BO
2. Umur : 46 tahun
3. Pendidikan terakhir: SD
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

B. Pertanyaan

Perilaku Peran

TM :Apa yang anak anda lakukan jika menyangkut haknya sebagai korban
pedofilia?

BO : hak die ni ya die ngomong same kite sebagai orang tuenye, kalo die tak
ngomong mane kite tau. Ade saye tanya die tu dulu, ngape kau kan
macam gituk kite tanya. Takutnye ape lah, takutnye die nyuri ape gituk
kan. Rupenye karne guru karatenye, sampai nangis-nangis guru karatenye
tu mnta maaf minta ampun same saye karne nak dilaporkan polisi. Kalo
nda saye gitukan die ni nda maok tebuka die, nda maok ngomong maslah
yang macam ginik. Akhernye maok gak die ngomong, ha gituk lah.

TM :Apakah perbuatan anak anda yang sesuai dengan norma di masyarakat?
Apakah ada perubahan perilaku sebelum dan setelah menjadi korban?

BO :Sudah dah, ape pulak tak sesuai dengan norma masyarakat. Kalok untuk
perubahannye si a tak ade lah, a biase-biase jak, macam biase. Cuman die
lebih senangnye di rumah, waktu itu ade acara die tadak maok keluar kan,
a lamak-kelamaan maok ga die keluar, mane gak namenye kite ade acara
kan, biase si. Nda terlalu gimane benar lah.

TM : Apakah ada perilaku suka memerintah atau malah lebih senang bekerja
sendiri?



BO : kalok saye liat die ni ye, orangnye lebih senangnye kerje sorang. A
semenjak kejadian itu lah tu, die suke sorang-sorang. Ade gak biasenye
ngomong same orang tue, biase gak itu.

TM : Dari yang anda lihat apakah menjadi anak anda lebih senang memimpin
atau lebih senang diperintah?

BO : yang saye liat Nampak e sih jiwa die ni pemimpin, kalok saye nyuroh
die tu kadang suke nak marah same kite, padahal kite ni orang tuenye.
Tapi biase lah kan anak mudak.

TM :Jika ada orang yang mempersoalkan kasus pedofilia, menurut anda
apakah akan ada perubahan perilaku pada anak anda? Perubahan seperti
apa?

BO : malah orang nda maok ngomong, soal e masalah ini bahaye, a orang
sinik tak berani nak mempermasalahkannye. Kalo perubahan, maklumlah
namenye trauma kan. Paling die mekap dirumah jak kan gituk, biase lah
itu.

TM : Setelah menjadi korban pedofilia apa sikap yang ditunjukan anak anda
kepada teman-temannya? Apakah aktif berbicara atau pendiam?

BO : untuk sekarang sih nda ade perubahan yang saye liat, karne kawan-
kawan die pun dah tau, jadi biase-biase jak die ni sekarang. Kalo die ni
saye rase banyak diam kalo same kawannye. Yang saye liat lah a biase
gak kawannye main k rumah, die nda gak gimane-gimane ngomong ngan
kawan die. Biase lah.

TM : Menurut anda apakah anak anda seorang yang mandiri? Seperti apa?

BO :mandiri, yang saye liat die mandiri. Cuman ade yang die masih malas,
pakaian sekolah die biase main letak-letak jak. Ade si biasenye die nyuci
baju die sorang. Cume itu jak die tu, kalo makan si kadang biase die
masak sorang.

TM : Dalam merencanakan dan menyelesaikan suatu tugas apakah lebih
bergantung atau malah mampu melakukan tugasnya dengan caranya
sendiri?

BO : rencane sih dulu die ade ngomong kalo die tadak maok agik nak
sekolah. Cuman saye tegahkan, ape lah kan, kite sebagai orang tue ni
mikir masa depan die. Nanti nak krje ape kalo tadak sekolah, bise lah
bantu saye kerje tapi same gak jadinye kan. Kalo tugas-tugas die biase die
kerjekan sorang, macam PR ape tu kan.



Perilaku dalam hubungan sosial

TM :Bagaimana sikap teman-temannya ketika mereka mengetahui bahwa
anak anda menjadi korban pedofilia?

BO : sikap kawan-kawan die ni biase jak yang saye liat, ade si satu-dua orang
yang suke nak ngolok die dulu pas di sekolah, tapi sekarang anaknye dah
pindah dah. Kite harap maklum jak.

TM :Bagaimana sikap yang ditunjukkan anak anda terhadap teman-teman dan
orang di sekitarnya?

BO : die saye liat-liat ye kalo dulunye ni suke diam semenjak masalah die
same guru karate die tu. Karna kan masalah ini kalo nda saye yang
ngungkap, mungkin belarut-larut. Karne die ni maok ngomong jak
makenye kasus ni terungkap. Makenye saye langsung laporkan ke
sekolah, abis dari sekolah tu saye langsung ke RTnye die, nah abis lapor
ke RT tu saye lapor k polisi gak.

TM :Kegiatan apa yang biasa anak anda lakukan dalam bergaul?

BO : yang sering sayeliat die pergi ngan kawan-kawan die la, biase namenye
gak anak mudak kan. Paling die ngumpul-ngumpul, cuman kadang saye
tegahkan pulang jauh malam. Bukan ape, kite ni orang tue kan, takut die
ni terjerumus hal-hal yang nda benar. Tapi alhamdullilah pulak die nda
pernah macam-macam

TM :Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru? Apakah
terdapat perubahan cara bergaul anak anda?

BO : malah baguslah kalok saye piker, biar tebuka pikiran die kan, a biar die
begaul gak same orang baru, nda same orang-orang itu teros. Gitu la.
Kalo perubahan si alhamdullilah tak ade lah selama ini, yang saye liat
nampaknye tadak ade perubahan.

TM :Apakah ada perasaan takut untuk berkumpul ataupun berbicara dengan
orang lain?

BO :ha, ade. Dulu pas ade acara di rumah tu, die tadak maok keluar dari
kamarnye. Tak tau ngape, tapi lamak-lamak maok gak die akhirnye.
Mane gak kan kite ade acara di rumah die malah dikamar tadak keluar
kamarnye. Biase die ngomong same orang-orang sinik.

TM :Pernahkah anak anda menyapa orang disekitarnya? Perubahan apa yang
paling menonjol?

BO : pernahlah, biase die negur tetangga-tetangga sinik. Cuman tetangga
sinik ni kurang dah jiwa sosialnye, kadang maok ditegur kadang ndak,



jaman udah berubah dah gak ye kali. Dah nda macam duluk agik orang
sekarang ni.

Perilaku ekspresif

TM : Apakah anak anda pernah ingin menjadi yang terbaik? Dalam hal apa?
Apakah ada kendala yang anda ketahui ketika anak anda ingin menjadi
yang terbaik?

BO :ade jaman die SMP dulu lah, die maok juare 1 kate nye. Ade niat die
maok juare dulu tu, cuman sekarang lah die ni dah nda terlalu gimane
dengan sekolah die. Tak tau karne ape gak, malas lah yang pastinye.

TM :Bagaimana sikapnya jika ada teman atau orang lain yang mengungkit
kasus pedofilia ini?

BO : saye rase paling die diam jak, tapi orang sinik tak ade yang berani
ngungkit masalah ini, macam yang saye bilang tadik, bahaye masalah ini
orang sinik jak dah tau dah bahaye masalah ini.

TM : Dari pandangan anda pernahkah anda melihat anak anda minder atau
takut ketika bergaul dengan orang?

BO : kalo dari yang saye liat sih die ni bukan takot nak begaul same orang,
ape agik orang-orang baru, malu iye die ni. Cuman itu tadik die nda bse
nak ngomongkannye. Maklom lah kan, biase lah.

TM :Apakah anak anda pernah berperilaku berlebihan jika tidak di
perhatiakan?

BO : berlebihan sih tak ade lah, die ni kalo minta ape-ape ngerti gak die, ade
kite ya ade lah kan, nda mungkin gak kite nda ngasi ape maoknye die.
Ngerti lah die ni anaknye.



Perilaku Peran

TM : Bagaimana sikap anak anda ketika dituduh melakukan hal yang tidak
dilakukannya?

BO : marah nampak nye die, marah die kalo ade yang nuduh, biase lah. Kite
pun marah gak kan kalo dituduh gitu, biase.

TM : Dari yang anda ketahui apakah anak anda pernah diberikan tanggung
jawab untuk menjadi ketua dikelasnya?

BO : ade dulu, ade, die cerite, die jadi ketua kelas gitu. Tak taulah dipileh
kawannye sekelas kali gak. Jadi die sebok. Ape-ape die yang pertame disuruh
same guru nye. name gak ketue tanggung jawab nye gituk lah.

TM : dari yang anda lihat apakah anak anda senang memerintah?

BO : tadak, die tadak suke nak merentah-merentah anaknye. Alhamdullilah die
nurut same orang tue.

TM : apakah anak anda patuh saat dirumah?

BO : patuh die di rumah, biase kan saye nasehatek die biar tadak terlalu sering
keluar, bukan ape takut gak kite kan. Ape agik kasus dulu nye tu buat kite ni
sawan gak. Takot, bukan gak kite maok, takot terulang agik jak. Masalah nye
waktu itu udah lumayan repot gak kite di sinik, padahal kite sebagai korban.

TM : Dalam bergaul apakah anak anda memilih-milih dalam berteman?

BO : tadak, die tadak mileh-mileh kawan, biase saye liat die same kawan-
kawannye sinik. Begaol die dengan budak-budak sinik, tadak die mileh bekawan.

TM : senangnya bergaul dengan siapa saja?

BO : same kawannye nampak nye die ni senangnye, yang saye liat, yang saye
liat lah die senangnye begaol same kawanye jak.

TM : apa yang biasa anak anda lakukan dengan mereka?

BO : die biase nye ngumpul, jalan, same kawannye. Biase main tak tau
kemane die. Tadak gak kite terlalu ngawasek die ni.

TM : Apakah anak anda lebih sering ditegur untuk melakukan pekerjaan
dirumah?

BO : tadak gak sih, die ni kadang yak saye tegor. Pakaian die suke sembarang
narok nye. pakaian die sekolah tu. Balek sekolah main lempar jak biase nye. Kalo
kotor bise langsong masokkan ke mesen kan, saye bilang die. Itu yak biase nye.



TM : pekerjaan rumah seperti apa yang biasa anak anda lakukan?

BO : die alhamdullilah pandai masak untuk dirik die sorang, nyuci baju
kadang mak nye. kadang saye suruh die gak nyuci sorang, kan tadak payah agik
nyuci tinggal mesin yang mutar nye. tadak agik repot sekarang. Benar nda.

TM : apakah karena perintah anda?

BO : kadang ade karne saye suroh, kadang die tau sorang. Banyaknye si
disuroh lah die.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apakah ada penolakan dari mereka yang mengetahui bahwa anak anda
adalah korban pedofilia?

BO : tadak ade si, die yak yang tadak maok, mksdnye kurang lah nak keluar
ngumpul same orang. macam ade acara duluk nye tu die mane maok keluar, kalo
tadak saye nyurh keluar die masih mekap dalam kamar, tak tau gak karne ape.
Malu atau takut kite tak tau gak. Die berubah karne pas kasus itu lah tu. Soalnye
tak tau gak kite ntah die trauma atau tak maok ditanya-tanya gitu.

TM : Dari yang anda lihat dengan siapa anak anda senang bergaul?

BO : saye liat die senang nye same kawan die yak, kalo same yang lain kurang
nampak nye. ape agik same pelaku, tadak maok benar nampak nye die.

TM : Bagaimana hubungan anak anda dengan keluarga lainnya?

BO : tadak gimane-gimane, biase yak die. Cuman agak pendiam yak die
sekarang, dulunye kalo ade acara ramai-ramai gitu die bekawan dengan keluarge
yang seumuran same die biase nye. Sekarang dah agak kurang nampakye die ni.

TM : apakah ada perubahan?

BO : perubahan setelah kasus itu saye liat die jadi pendiam yak, tapi same saye
alhamdulllilah die maseh maok ngomong, bukan ape takotnye kite die ade
masalah tu. Kalo tadak ngomong kite tak tau masalah die. Makenye saye biase
nnya die kalo dah die diam.



Perilaku ekspresif

TM : Pernahkah anak anda menginginkan sesuatu yang sama dengan
kepunyaan temannya?

BO : hmm, tadak. Tadak ade nampaknye. die ni tadak pernah minta anak nye,
tapi kalo kite ade kadang kite kasi. Cuman die tadak nuntut lah. Ade mungkin die
maok ape punya kawan die, cuman tadak berani kali die nak ngomong.

TM : sikap apa yang ditunjukkannya?

BO : kalo die minta biasenye, biasenye lah ni. Die nannya barang yang die
maok ke saye, die nanya bagus ke tadak. Dari situ kite dah tau dah kalo die maok
punye barang itu.

TM : Bagaimana perilaku anak anda sebelum menjadi korban pedofilia?

BO : hmmm, die ni, die anaknye dulu senang kemane-mane, suke ikut
kegiatan ektrakulikuler. Ape-ape die maok ikut. Sekarang agak susah die nak ikut-
ikut gitu agik. Suke tadak maok disuroh.

TM : Perubahan seperti apa saja setelah menjadi korban?

BO : perubahan die ni, die tadak agik maok nak ikut kegiatan diluar sekolah,
ikut-ikut ekstrakulikuler gituk lah dah tadak agik maok, banyak dirumahnye,
nunggu ade kawan baru die maok keluar, kalo perubahan yang nampak die
sekarang jadi pendiam. Itu jak sih die ni.

TM : Apakah kebiasaan yang berubah dari anak anda setelah menjadi korban
pedofilia?

BO : tadak ade sih, die sekarang lebih banyak dirumah jak. Kalo dulu suke nak
keluar kemane-mane. Sekarang die ni tadak suke nak keluar agik. Same kalok
balek sekolah die langsung balek, istrht dirumah. Gitu jak biasenye.
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4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

B. Pertanyaan

Perilaku Peran

TM :Apa yang anak anda lakukan jika menyangkut haknya sebagai korban
pedofilia?

PQ : biase-biase ajak. Mengungkapkan kasus ini die biase-biase ajak.

TM :Apakah perbuatan anak anda yang sesuai dengan norma di masyarakat?
Apakah ada perubahan perilaku sebelum dan setelah menjadi korban?

PQ : sudah la, die saye liat orangnye semangat, semangat die. Cuman kalo
kite mulai bahas masalah yang lamak itu tu die kadang sedih. Karne dulu
pernah nda didengarkan ape kate die. Die pernah marah-marah gegare
disuruh ikut karate. Rupenye karne masalah itu, saye jak ndak nyangkak.
Sampai saye bilang ke die nak ngape gak orang tu nak nganokkan kau.
Karne kalok kite piker tak masok akal emang.

TM : Apakah ada perilaku suka memerintah atau malah lebih senang bekerja
sendiri?

PQ :selamak ini si alhamdullilah die ni tadak suke nak merintah-merintah.
nurut ape kate orang tue, ape-apenye biase die kerjekan sorang tadak agik
yang nak kite suroh baru nak d kerjekan. Pandai dah die ngerjekan tugas
die sorang.



TM : Dari yang anda lihat apakah menjadi anak anda lebih senang memimpin
atau lebih senang diperintah?

PQ : saye liat-liat die ni senang jadi pemimpin, die dah pandai mimpin dirik
die sorang kan, kadang ade gak saye ajak kekebun. Banyak karne die
tegerak sorang biasenye kalo kerje, biar die ade kegiatan gak, sekalian
bantu-bantu saye.

TM :Jika ada orang yang mempersoalkan kasus pedofilia, menurut anda
apakah akan ada perubahan perilaku pada anak anda? Perubahan seperti
apa?

PQ : die ni sih tak tau lah gak saye kan, tapi bise jadi die berubah, bise jadi.
Soalnye kan mungkin die trauma atau gimane, saye rase si die diam jak
orangnye, nda maok nak ngomong terlalu gimane.

TM :Setelah menjadi korban pedofilia apa sikap yang ditunjukan anak anda
kepada teman-temannya? Apakah aktif berbicara atau pendiam?

PQ : selamak yang saye liat alhamdullilah pulak tadak diam-diam benar.
Biase-biase jak die same kawannye, akrab gitu lah, biase main wiifi gak
didepan. Die same pelaku itu jak biase betegor, kan pelakunye dah keluar,
dah nikah dah sekarang die. Itu lah saye ngomonge die tu, banyak-
banyaklah betobat, keluar dari sinik kau cepat-cepat lah nikah, gituk saye
ngomongkannye. Biar die merasekan barang itu, dari pade lubang dubur.
Hahaha (tertawa)

TM : Menurut anda apakah anak anda seorang yang mandiri? Seperti apa?

PQ : mandiri, die biase nyuci bajuk die sorang, masak sorang kalok die maok
makan, ya kite dah nda agik ngurus bajuk-bajuk die lah die dah pandai
ngurusnye sorang.

TM : Dalam merencanakan dan menyelesaikan suatu tugas apakah lebih
bergantung atau malah mampu melakukan tugasnya dengan caranya
sendiri?

PQ : mampu dah die nyelesaikannye sorang. Sebab ape nyuci, masak die dah
bise dah. Saye yakin die mampu lah nyelesaikan tugas die sorang. Kalo
rencane saye tak tau pulak tu rencane ape die ni, paling pegi same kawan
die jak biasenye.



Perilaku dalam hubungan sosial

TM :Bagaimana sikap teman-temannya ketika mereka mengetahui bahwa
anak anda menjadi korban pedofilia?

PQ : kawan-kawan die sekarang sih biase ajak, orang dah pade tau dah
tentang masalah arik ini jadi mereke biase-biase jak.

TM :Bagaimana sikap yang ditunjukkan anak anda terhadap teman-teman dan
orang di sekitarnya?

PQ : dulu die si marah ye same orang tuenye, emosi gituk lah soalnye kan
nda pecayak dengan ape yang die omongkan, nda maok nak kemane-
mane lah duluknye, ntah malu kali die ni dengan kawannye. Jadi die
kadang wiffi same adeknye didepan situk jak. Ndak terlalu gimane-
gimane lah die sekarang.

TM :Kegiatan apa yang biasa anak anda lakukan dalam bergaul?

PQ : kegiatan die akher-akher ini yang saye liat die bias eke warung depan
main wiffi, ha abis itu biase ikut kawannye main kelayang, ngumpul kalo
malam same kawannye.

TM :Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru? Apakah
terdapat perubahan cara bergaul anak anda?

PQ : orang baru saye rase die ni agak susah tebuka nampaknye, karna dari
yang saye liat die ni bekawan dengan orang-orang itu jak die, nda maok
terbuka. Mungkin die ni takot kalo ade kawannye yang ngolok-ngolok die
nampaknye, padahal orang nda gak nak gimane-gimane, karna trauma
gak kali die ni pernah kena masalah macam gituk tu.

TM :Apakah ada perasaan takut untuk berkumpul ataupun berbicara dengan
orang lain?

PQ : kalo takut ade lah kali, mane gak kite tau, dari yang saye liat si takut die
nak ngomong ni, sebab ape, duluk die ngomong tadak saye dengarkan.
Marah-marah die nda maok ikut karate, tapi saye ni ngarahkan die biar
die tebuka pikirannye. Kite nyuruh die ikut itu kan untuk dirik die gak.

TM :Pernahkah anak anda menyapa orang disekitarnya? Perubahan apa yang
paling menonjol?

PQ : sering, kalo nyapa die biase nyapa orang-orang sinik, cuman same orang
yang itu same sekali ndak maok nampaknye. Ade perasaan nda terima lah
kali gituk.



Perilaku ekspresif

TM : Apakah anak anda pernah ingin menjadi yang terbaik? Dalam hal apa?
Apakah ada kendala yang anda ketahui ketika anak anda ingin menjadi
yang terbaik?

PQ : ade dulu pernah die buat kelayang, besak kelayang tu die buat. Di
gambarnye kate die biar bagos. Die nak nyaingi kawanye. Kalo kendala
die ni malas jak anaknye.

TM :Bagaimana sikapnya jika ada teman atau orang lain yang mengungkit
kasus pedofilia ini?

PQ : marah die kalo ade yang masalahkan tentang ini, soalnye bukan ape die
nda terima. Kite jak orang tuenye biase dimarahkannye gak karne nda
dengar die ngomong tadik.

TM : Dari pandangan anda pernahkah anda melihat anak anda minder atau
takut ketika bergaul dengan orang?

PQ : kalo saye rase sih malu die ni anaknye, tak tau karne malu atau takot lah
die ni nda berani kalo ade orang datang gitu. Maok kite yang nyuruh die
keluar baru die maok.

TM :Apakah anak anda pernah berperilaku berlebihan jika tidak di
perhatiakan?

PQ : ha itulah, marah-marah tadik tu. Karne omongan die nda di pecayak.
Mane gak kite nyangka. Orangnye baek, pendidikan tinggi, akhlaknye
bagus. Karne dah kasus giniklah kite ni baru tau ade kasus yang macam
ginik.



Perilaku Peran

TM : Bagaimana sikap anak anda ketika dituduh melakukan hal yang tidak
dilakukannya?

PQ : tak terima die, tak terima. Die mengungkap kasus ini jak same saye die
marah-marah. Tak terima die kalo dituduh. Saye rase die bise marah-marah kalo
dituduh.

TM : Dari yang anda ketahui apakah anak anda pernah diberikan tanggung
jawab untuk menjadi ketua dikelasnya?

PQ : tadak, tadak pernah pulak saye rase. Dari dulu die ni tadak pernah jadi
ketua kelas. Tak maok kali die jadi ketua kelas. Dari jaman die SMP tak pernah
saye dengar dari gurunye die jadi ketua kelas. Tapi tak tau gak lah kite die jadi ape
disekolah nye, ketua ape kite tak tau.

TM : dari yang anda lihat apakah anak anda senang memerintah?

PQ : tadak, tadak senang memerintah die. Die anaknye tadak suke merintah-
merintah, die same orang tue nurut anaknye, banyak diamnye die.

TM : apakah anak anda patuh saat dirumah?

PQ : patuh, patuh die dirumah. Saye ajak kekebon die maok, nyuci, nyapu ape
bantu maknye. Saye rase patuh lah die.

TM : Dalam bergaul apakah anak anda memilih-milih dalam berteman?

PQ : tadak, die tadak milih-milih kawan. Biase die bekawan. Same kawan-
kawan die biase. Kawan-kawan die disini.

TM : senangnya bergaul dengan siapa saja?

PQ : dengan kawan die biasenye, kawan-kawan akrab die gitu lah. Biase mang
die ni bekawan. Ha gituk.

TM : apa yang biasa anak anda lakukan dengan mereka?

PQ : paling die ngumpul same kawannye, nyantai, jalan-jalan biasenye. Tak
tau gak kite die ngape jak. Yang biase die bilang, ngumpol yak sih die dengan
maok nyantai same kawannye biase.

TM : Apakah anak anda lebih sering ditegur untuk melakukan pekerjaan
dirumah?

PQ : tadak, kalo kerjaan rumah die jarang ditegor. Soalnye die dah besak gak
dah paham. Takotnye ditegor nanti die marah. Ade kadang saye negor die kalo
salah. Cuman ya tadak gimane benar. Die kalo marah suke nak banting-banting
pintu, kadang saye tegor. Kalo kerje yang laen si die alhamdullilah pulak die
kerjekan sorang, macam masak dengan nyuci. Tadak agik perlu ditegor lah.



TM : pekerjaan rumah seperti apa yang biasa anak anda lakukan?

PQ : biase die nyuci, masak. Nyuci pakaian die sorang, pakaian sekolah ape
kan. Masak kalo die maok makan, biase die masak kalo dirumah.

TM : apakah karena perintah anda?

PQ : tadak, tadak pernah saye perentah die nyuci ape, die sorang yang tegerak.
Ade kadang-kadang gak saye nyuruh die, pas kekebun jak saye nyuruh die tu
ngikut saye. Kalo kerje dirumah udah ape kate die lah.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apakah ada penolakan dari mereka yang mengetahui bahwa anak anda
adalah korban pedofilia?

PQ : tadak, tadak ade. Orang sinik dah pade tau dah die pernah kasus. Tapi
orang sinik tadak masalahkan itu. Die pun tadak terlalu gimane gak, same kawan-
kawan die jak paling kalo nak kemane-mane, keluar nyantai ape. Biase gak die
nyantai di wiffi depan same adeknye. Biase jak die.

TM : Dari yang anda lihat dengan siapa anak anda senang bergaul?

PQ : oo senang, senang die begaol. Ape agik same kawannye. Senang die
bagaol.

TM : Bagaimana hubungan anak anda dengan keluarga lainnya?

PQ : baek, die same keluarge baek jak.

TM : apakah ada perubahan sikap terhadap keluarga?

PQ : kalo perubahan say erase die banyak diam jak. Kurang nak begabong
kalo ade keluarge, soalnye, tak, tak tau gak gimane. Takot ditanya-tanya kali die.
Dulu same keluarge kalo ade maok die ngumpul, begabong ape kan. Sekarang tu
ade keluarge biase negor benatar jak, abis tu die nak pegi keluar nyantai same
kawannye.

Perilaku ekspresif

TM : Pernahkah anak anda menginginkan sesuatu yang sama dengan
kepunyaan temannya?

PQ : tadak, die tadak pernah minta ape-ape. Ya, ngerti lah die anaknye. Tadak
pernah nak minta ini itu. Ade pasti dikasi, tak ade ya tadak bse. Gitu jak. Tadak
pernah die nak minta.



TM : sikap apa yang ditunjukkannya saat menginginkan sesuatu?

PQ : kalo die maok barang itu biase nye die bilang same kite. Macam buku
ape kan untuk die sekolah tu, kalo die perlu die pasti minta same kite. Kite sebagai
orang tuenye kalo masalah untuk sekolah gitu kan pasti usaha kite nyarekkannye.
Gituk jak biase nye.

TM : Bagaimana perilaku anak anda sebelum menjadi korban pedofilia?

PQ : baek, begaol nyaman. Ngomong same orang tuenye nyaman.die anaknye
senang kalo ikut dibawa kemane-mane gituk.

TM : Perubahan seperti apa saja setelah menjadi korban?

PQ : ha, kalo pas kasus ni die jadi pendiam, suke nak sorang-sorang, suke nak
marah-marah biase nye. Ape agik kalo ade yang ngomongkan kasus ini, die diam
jak.

TM : Apakah kebiasaan yang berubah dari anak anda setelah menjadi korban
pedofilia?

PQ : die senangnye dikamar, same senang pergi. Pas kite ngumpul dirumah,
die paling keluar makan bentar jak. Abis tu masok kamar. Dulu nonton ape same-
same. Kalo pergi tu suke ke depan main wiffi, ha biase diajak nye gak adeknye tu.



Informan Pendukung

PERILAKU ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 14 Juli 2018

A. Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Triangulasi
1. Nama : RF
2. Umur : 37 tahun
3. Pendidikan terakhir: SMP
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

B. Pertanyaan

Perilaku Peran

TM :Apa yang anak anda lakukan jika menyangkut haknya sebagai korban
pedofilia?

RF :hmmm, biase jak. Die pokoknye tipenye pendiam lah.

TM :Apakah perbuatan anak anda yang sesuai dengan norma di masyarakat?
Apakah ada perubahan perilaku sebelum dan setelah menjadi korban?

RF : perbuatan alhamdulilah sesuai-sesuai jak, kalok untuk perubahannye si
jadi pendiam jak die.

TM : Apakah ada perilaku suka memerintah atau malah lebih senang bekerja
sendiri?

RF : die si anaknye pendiam. Jadi tadak terlalu suke nak nyuroh, paling die
kerjekan sorang.

TM : Dari yang anda lihat apakah menjadi anak anda lebih senang memimpin
atau lebih senang diperintah?

RF : die si anak nye maok jadi pemimpin, kawan die sering ke rumah jemput
die.



TM :Jika ada orang yang mempersoalkan kasus pedofilia, menurut anda
apakah akan ada perubahan perilaku pada anak anda? Perubahan seperti
apa?

RF : die nda gimane-gimane sih, die pendiam orangnye. Pas kasus itu jak
saye taunye pas dah jadi kasus, kane nda nyangka jak. Soalnye kan
tetangga gak die tu. Nda nyangkak lah pkoknye.

TM :Setelah menjadi korban pedofilia apa sikap yang ditunjukan anak anda
kepada teman-temannya? Apakah aktif berbicara atau pendiam?

RF : die saye liat budak nye santai jak sih tadak gimane benar. Kalok
pengomong dngn tadaknye sih die biase ajak saye rase dengan kawannye.

TM : Menurut anda apakah anak anda seorang yang mandiri? Seperti apa?

RF : die anaknye mandiri lah, kemarin tu die tes smbptn, die ngurus sorang
sih, tapi nda tau lah ini maseh maok k tadak agik die ikut tes ni. Soalnye
tadak lulus.

TM : Dalam merencanakan dan menyelesaikan suatu tugas apakah lebih
bergantung atau malah mampu melakukan tugasnya dengan caranya
sendiri?

RF : rencane die sorang biasenye, rencane nak ngerjekan tugas ngan kawan
die biasenye. Kalok tugas si banyak nye die kerjekan sorang.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM :Bagaimana sikap teman-temannya ketika mereka mengetahui bahwa
anak anda menjadi korban pedofilia?

RF : kalok kawan-kawan die si yang saye liat agak kurang dah sekarang,
karne mungkin die ni anaknye dirumah teros kali ye, nda pernah keluar.
Keluar pun paling same kawannye yg die akrab jak. Biase ke Pontianak.
Ini jak die semalam baru balik dari sanak. Ntah ngape ke.

TM :Bagaimana sikap yang ditunjukkan anak anda terhadap teman-teman dan
orang di sekitarnya?

RF : die si biase-biase jak sih, soalnye die nda terlalu gimane-gimane sih.

TM :Kegiatan apa yang biasa anak anda lakukan dalam bergaul?

RF : biase sih ade kawannye main ke sinik, abis itu pergi lah die ntah
kemane. Seringnye sih kawannye yang jemput die kesinik. Ade gak
biasenye die prg sorang cuman nda seringlah.



TM :Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru? Apakah
terdapat perubahan cara bergaul anak anda?

RF : kalok saye sih terserah die lah maok begaul. Perubahannye sih nda ade,
macam biase-biase jak. Die ni anaknye pendiam nda terlalu gimane-
gimane orangnye.

TM :Apakah ada perasaan takut untuk berkumpul ataupun berbicara dengan
orang lain?

RF : nda tau gak saye karne takut atau gimane die ni, tapi yang saye liat si die
ni anaknye memang kurang suke nak ngomong dengan orang-orang yang
baru yang tadak dikenalnye. Mungkin karne kasus itu gak kali lah die ni
jadi kurang nak ngmpul dengan orang lain.

TM :Pernahkah anak anda menyapa orang disekitarnya? Perubahan apa yang
paling menonjol?

RF : ade, biase tetangga dekat sinik. Die negur biasenye. Kalo perubahan sih
die ni anaknye nda banyak omong lah semenjak kejadian itu, jadi
pendiam gituk, hmm.

Perilaku ekspresif

TM : Apakah anak anda pernah ingin menjadi yang terbaik? Dalam hal apa?
Apakah ada kendala yang anda ketahui ketika anak anda ingin menjadi
yang terbaik?

RF : jadi yang terbaek di kelas nye paling die, kendala die kalo belajar ni
kadang maok kadang tadak.

TM :Bagaimana sikapnya jika ada teman atau orang lain yang mengungkit
kasus pedofilia ini?

RF : macam yang saye bilang tadi, die anaknye pendiam. Ape agik kalok ade
yang ngungkit-ngungkit, paling die dirumah jak main hape.

TM : Dari pandangan anda pernahkah anda melihat anak anda minder atau
takut ketika bergaul dengan orang?

RF :die si malu nampaknye kalok dengan orang yang tadak die kenal.

TM :Apakah anak anda pernah berperilaku berlebihan jika tidak di
perhatiakan?

RF : kalok tadak diperhatikan itu die paling masok kamar, kunci pintu.
Selebihnye nda ade sih.



Perilaku Peran

TM : Bagaimana sikap anak anda ketika dituduh melakukan hal yang tidak
dilakukannya?

RF : die anaknye tadak terlalu gimane ye, mungkin die tak terima jak kalo
dituduh. Ya kite sebagai orang tuenye paling nanyakan ngape die sampai dituduh
gitu, mane gak tau die ngelakukannye tapi tadak ngaku. Yang saye liaat die ni
paling diam jak kalo ape-ape.

TM : Dari yang anda ketahui apakah anak anda pernah diberikan tanggung
jawab untuk menjadi ketua dikelasnya?

RF : tadak, nampaknye tadak pernah tu. Tak tau gak kite die ni pernah jadi
ketua kelas k tadak, kalo yang saye liat si tadak terlalu nak ngurus yang macam
gitu. Tadak macam dulu die. Kalo dulu ape-ape die ikut. Tak tau sekarang ngape
macam gitu.

TM : dari yang anda lihat apakah anak anda senang memerintah?

RF : tadak pulak die merintah, die biase tidok jak di atas tu. Main same
adeknye biase. Kawanye biase datang gak, biase keluar same kawannye.

TM : apakah anak anda patuh saat dirumah?

RF : die ni si patuh la sam kite, cuman kalo disuruh ini itu die suke tadak
ngomong jak. Kite pun kadang bingung gak kan die ni maok ke tadak. Ade
bapaknye nanya die maok ngape abis sekolah nye ni, tadak dijawabnye.

TM : Dalam bergaul apakah anak anda memilih-milih dalam berteman?

RF : tak tau gak saye, die bekawan dengan kawan-kawan die jak biase nye.
Kawan-kawan die biase kerumah jemput die. Kadang die keluar nyantai gak same
kawannye tu.

TM : senangnya dengan siapa saja?

RF : dengan kawannye jak die ni nampaknye senangnye, adeknye biase gak.
Cuman kalo dirumah ni biasenye tidok jak die.

TM : apa yang biasa anak anda lakukan dengan mereka?

RF : ngumpul-ngumpul biase nye. Kalok kawanye kerumah tu cerite-cerite
nak kemane gitu biasenye dirumah ni, ha abis tu die pergi same kawannye.

TM : Apakah anak anda lebih sering ditegur untuk melakukan pekerjaan
dirumah?

RF : tadak, die tadak pernah ditegor. Pas die salah jak saye tegor die. Kalo
kerjaan rumah tadak pernah. Pas die maok jak biase nye.



TM : pekerjaan rumah seperti apa yang biasa anak anda lakukan?

RF : biasenye si die nyuci pakaian die sorang, masak pun biase gak. Untuk
dirik die sorang macam goreng telok kan. Die pandai ngurus diri die sorang lah.

TM : apakah karena perintah anda?

RF : tadak, pas die maok jak. Tadak pernah saye nyuruh die. Die anaknye
pandai ngurus diri die sorang.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apakah ada penolakan dari mereka yang mengetahui bahwa anak anda
adalah korban pedofilia?

RF : tadak ade, itu yang saye takutkan. Tapi tadak ade pulak. Orang sinik sih
tadak nolak die lah. Cuman kite takutnkan kalo masalah ini terungkap agik itu jak
yang nantinye orang-orang ngire die ni tadak baek. Alhamdullilah lah orang sinik
ni.

TM : Dari yang anda lihat dengan siapa anak anda senang bergaul?

RF : die, die saye liat senangnye same kawan-kawan die jak.

TM : Bagaimana hubungan anak anda dengan keluarga lainnya?

RF : baek jak die same keluarge. Tadak gimane dengan keluarge. Biase-biase
jak.

TM : apakah ada perubahan?

RF : dengan keluarge die ni, gimane ye. Hmm. Jadi pendiam jak. Dulu die
same keluarge kan ade yang seumuran dengan die tu biase diajaknye maen. Nah
sekarang ni padahal dulu die akrab dengan budak tu tapi die tadak hiraukan agik.
Kadang pergi tinggal pergi. Mungkin karne lamak tak ketemu kali ye die jadi
kurang begaol. Dengan kawan-kawanye jak paling die.

Perilaku ekspresif

TM : Pernahkah anak anda menginginkan sesuatu yang sama dengan
kepunyaan temannya?

RF : ade dulu, minta belikan hp. Jaman-jamanye hp yang layar sentoh tu. Die
bilang kawannye punye yg macam gituk. Die maok gak. Itu jak sih die.



TM : sikap apa yang ditunjukkannya?

RF : die minta biasenye same kite, die minta belikan. Kalo tadak dibelikan
tadak keluar kamar die. Gitu jak. Dulu gitu. Sekarang tadak agik die gitu, dah
ngerti lah die same kite.

TM : Bagaimana perilaku anak anda sebelum menjadi korban pedofilia?

RF : die baek jak anaknye, senang maen. Senang kalo ade acara. Die pasti ikut
kalo ade acara-acara gituk. Dulu jaman die smp tu sekolahnye ad acara ikut die
yang namenye 17an dulu tadak pernah tadak ikut d sekolah. Gitu gak karate.

TM : Perubahan seperti apa saja setelah menjadi korban?

RF : semenjak kasus tu lah die jadi pendiam. Saye jak tak tau die ngape dulu
tu. Pas kasus ini terungkap baru saye tau. Rupenye die tu kena gitukkan gak. Kite
tak nyangke jak, soalnye orang itu baek.

TM : Apakah kebiasaan yang berubah dari anak anda setelah menjadi korban
pedofilia?

RF : die jadi pendiam jak. Tadak ade agik sih perubahannye. Tadak suke nak
ngumpul same orang sinik jak die. Same kawan-kawan die jak biasenye.



Informan pendukung

PERILAKU ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 13 Juli 2018

A. Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Triangulasi
1. Nama : ST
2. Umur : 35 tahun
3. Pendidikan terakhir: SMP
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Agama : Islam

Pewawancara : Timotius Mailanus

B. Pertanyaan

Perilaku Peran

TM :Apa yang anak anda lakukan jika menyangkut haknya sebagai korban
pedofilia?

ST : anak saye k, die si budaknye nda terlalu gimane-gimane si saye liat die
kalo same kasus ini, dulunye sih iye lah die sampai di panggil ke polsek.
Gituk jak si.

TM :Apakah perbuatan anak anda yang sesuai dengan norma di masyarakat?
Apakah ada perubahan perilaku sebelum dan setelah menjadi korban?

ST : kalok kelakuan sih dah sesuai lah, soalnye kite kan selalu ngasi arahan
biar die nda salah jalan. Kalo perubahan die si nda terlalu gimane ye,
cuman agak jadi pendiam jak die suke nak sorang-sorang kadang.

TM : Apakah ada perilaku suka memerintah atau malah lebih senang bekerja
sendiri?

ST : anak saye ape-ape senangnye kerje sorang-sorang jak die.



TM : Dari yang anda lihat apakah menjadi anak anda lebih senang memimpin
atau lebih senang diperintah?

ST : die sih kalok disuruh baruk nak begerak, kalo tdak disuruh tadak
begerak die. Saye rase si senangnye di perintah gituk lah.

TM :Jika ada orang yang mempersoalkan kasus pedofilia, menurut anda
apakah akan ada perubahan perilaku pada anak anda? Perubahan seperti
apa?

ST : perubahan ke, adelah pastinye. Die ni trauma dah dengan hal yang
macam itu. Ape agik kalo ade yg ngungkit-ngungkit masalah itu tu yang
die same guru karatenye tu kan. Mungkin die nda terima lah, dulu jak
saye suruh karate tu die marah-marah, diam di rumah tadak ngape-ngape.

TM : Setelah menjadi korban pedofilia apa sikap yang ditunjukan anak anda
kepada teman-temannya? Apakah aktif berbicara atau pendiam?

ST : kalo anak saye si alhamdullilah pulak die ni dengan kawan-kawannye.
Ade kawannye degel biase tu di marahkannye. Tadak diam-diam benar,
tapi sx die ngomong pedas.

TM : Menurut anda apakah anak anda seorang yang mandiri? Seperti apa?

ST : mandiri, mandiri die. Selama ini pandai die ngurus diri die sorang, maok
makan ape kan, baju pandai die nyucinye sorang, nda susahlah die ni.

TM : Dalam merencanakan dan menyelesaikan suatu tugas apakah lebih
bergantung atau malah mampu melakukan tugasnya dengan caranya
sendiri?

ST : rencane malam minggu palingan die, nyantai same kawannye. tugas
tugas, kalo tugas die dirumah ade PR gituk sih die kerjekan sorang biase,
mane gak kite nak bantunye kan. Belum tentu tau, jadi pandai-pandai die
lah itu.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM :Bagaimana sikap teman-temannya ketika mereka mengetahui bahwa
anak anda menjadi korban pedofilia?

ST : dulu kawan-kawannye disinik ni tadak ade yang maok bekawan.
Kawan-kawan karatenye jak semue pade nda ade yang berani keluar. Jadi
dirumah jak die biasenye. Trauma gak masalah ini, takutnye di
permasalahkan agik.



TM :Bagaimana sikap yang ditunjukkan anak anda terhadap teman-teman dan
orang di sekitarnya?

ST : sikap die same kawannye cume gituk-gituk jak lah, biase-biase. Yang
maok bekawan same die bekawanlah biasenye. Cuman die nda terlalu nak
banyak omong sih anaknye.

TM :Kegiatan apa yang biasa anak anda lakukan dalam bergaul?

ST : ngumpul kadang. Kadang ade gak die pergi, tak tau kemane. Die tadak
bilang gak. Ya kite cume liat jak die pergi pakai motor biase. Bise
kawannye datang ngagak die ngajak keluar.

TM :Bagaimana pendapat anda tentang bergaul dengan orang baru? Apakah
terdapat perubahan cara bergaul anak anda?

ST : kalo dengan orang baru si saye kurang tau gak ye die ni, nampaknye
kurang lah. Kalo berubah si die nda terlalu nak bekawan dengan orang
yang tau dengan masalah die dulunye lah nampaknye.

TM :Apakah ada perasaan takut untuk berkumpul ataupun berbicara dengan
orang lain?

ST : saye rase die ni ade takotnye lah, nda terlalu nak ngomong gimane gak
die ni anaknye.

TM :Pernahkah anak anda menyapa orang disekitarnya? Perubahan apa yang
paling menonjol?

ST : biase gak, kawan-kawan die, biase gak tetangga. Perubahannye sih nda
ade lah, yang die kenal jak yang ditegurnye biase.

Perilaku ekspresif

TM : Apakah anak anda pernah ingin menjadi yang terbaik? Dalam hal apa?
Apakah ada kendala yang anda ketahui ketika anak anda ingin menjadi
yang terbaik?

ST : kurang tau gak saye ye, die ni saye rase tadak nak terlalu gimane-
gimane lah.

TM :Bagaimana sikapnya jika ada teman atau orang lain yang mengungkit
kasus pedofilia ini?

ST : die diam jak palingan, nda terlalu gimane-gimane. Biase-biase jak die.

TM : Dari pandangan anda pernahkah anda melihat anak anda minder atau
takut ketika bergaul dengan orang?

ST : ya saye rase die macam gituk. Malu die. Efek trauma kali ye die macam
gituk.



TM :Apakah anak anda pernah berperilaku berlebihan jika tidak di
perhatikan?

ST : berlebihan tak ade lah, die diam jak anaknye. Kalok kite si pasti
merhatikan die lah, karne sebagai orang tuenye kan.



Perilaku Peran

TM : Bagaimana sikap anak anda ketika dituduh melakukan hal yang tidak
dilakukannya?

ST : marah die, pasti marah. Soalnye die pas dulu kasus ini jak die marah
karne kawanye ngolok die. Ape agik dituduh hal yang tadak die lakukan.

TM : Dari yang anda ketahui apakah anak anda pernah diberikan tanggung
jawab untuk menjadi ketua dikelasnya?

ST : tak tau gak saye. Tadak pernah nampak nye. Tadak pernah jadi ketua
kelas die.

TM : dari yang anda lihat apakah anak anda senang memerintah?

ST : die saye liat-liat, tadak gak, tapi ade lah kadang. Die tak senang kalo kite
suruh-suruh jak. Bantu ngangkat buah ape ni tadak maok die nyuruh adeknye jak
biasenye. Malas die kalo saye suroh.

TM : apakah anak anda patuh saat dirumah?

ST : patuh gak lah die ni, kadang-kadang jak die tadak patuh. Bantu-bantu
saye jak die yang nda maok. Kadang die pergi ntah kemane padahal tau kite
panen.

TM : Dalam bergaul apakah anak anda memilih-milih dalam berteman?

ST : die anaknye tadak pemilih saye liat, kalo die bekawan, bekawan dengan
semue. Saye ade gak bilang die jangan nak mileh kawan.

TM : senangnya dengan siapa saja?

ST : saye liat die senangnye same kawan, kawan die biase ngumpul tu jak.
Tak tau gak saye budak mane kawan die. Biase jemput die, biase gak die pergi k
sanak ngagak kawannye.

TM : apa yang biasa anak anda lakukan dengan mereka?

ST : paling nyantai same ngumpul jak die dengan kawannye. kalo pergi-pergi
saye kurang tau. Itu dah urusan die lah. Yang biases aye liat die nyantai jak, abis
itu ngumpul di warung sanak tu yang ade wiffi.

TM : Apakah anak anda lebih sering ditegur untuk melakukan pekerjaan
dirumah?

ST : sering, sering dah saye negor die. Ape-ape sembarang. Baju die
sembarang. Keluar suke nak balek jaoh malam die ni. Tak kuase dah nak negor
die teros kadang tu.



TM : pekerjaan rumah seperti apa yang biasa anak anda lakukan?

ST : masak biase die, masak untuk die makan. Abis itu tidok. Ha, nanti die
dah keluar same kawannye sore-sore gituk.

TM : apakah karena perintah anda?

ST : kalo masak si tadak pulak pakai suroh agik. Yang maseh ni pakaian die
suke nak sembarang. Ape agik nak nyuruh die nyapu ape kan. Kalo nyuci baju si
die dah bse sorang lah, pakaian die jak suke nak betabor kemane-mane.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Apakah ada penolakan dari mereka yang mengetahui bahwa anak anda
adalah korban pedofilia?

ST : dulu ade, orang sinik tak senang jak. Ape agik budak-budak seumuran
die ni macam takot nak begaol same die. Alahamdullilah sekarang si dah tadak
dah. Die dah bse gak begaol dengan kawannye.

TM : Dari yang anda lihat dengan siapa anak anda senang bergaul?

ST : paling die same kawannye jak. Kawan die biasenye. Kawan sekolah
nampaknye.

TM : Bagaimana hubungan anak anda dengan keluarga lainnya?

ST : baek die same keluarge. Same orang tue baek. Misalnye ade keluarge
datang kerumah ni die banyak diam biasenye. Ditanya ape die Cuma jawab jak.
Biase tak tau pergi kemane, semenjak kasus itu lah die. Kalo kawannye tadak
ngungkap kasus ini mungkin saye tadak tau die ngape.

TM : apakah ada perubahan?

ST : ade perubahan die sekarang suke diam. Hmmm, jadi sering keluar tak tau
kemane same kawannye. Kalo disuruh suke nak marah tadak maok bantu gituk jak
biasenye.

Perilaku ekspresif

TM : Pernahkah anak anda menginginkan sesuatu yang sama dengan
kepunyaan temannya?

ST : ade die minta ganti alat motor die tu, die kan saye kasi motor sorang. Jadi
die maok ganti alat ape dimotornye tu. Kate die bagos biar same macam
kawannye. warne crome gituk katenye. Itu motornye dah dimodif die (menunjuk



motor). Ha gituk lah die same barang die. Bosan di tinggalkannye. Tadak
diurusnye sekarang.

TM : sikap apa yang ditunjukkannya jika meminta sesuatu?

ST : die si kalo minta biasenye, biasenye lah die pandai dekati kite. Biase die
lewat-lewat, pas kite tanya ngape die baru bilang. Itu pun susah die nak
ngomongkannye.

TM : Bagaimana perilaku anak anda sebelum menjadi korban pedofilia?

ST : die anaknye senang begaol, senang cerite. Kalo misalnye makan biase
same-same gituk die dulunye.

TM : Perubahan seperti apa saja setelah menjadi korban?

ST : sekarang die banyak diam, abis itu die senang pergi same kawannye. ade
ape die diam jak biasenye. Macam kasus ini kan die mane ade ngomong. Pas dah
ketahuan jak kite tanya die baru nak ngomong.

TM : Apakah kebiasaan yang berubah dari anak anda setelah menjadi korban
pedofilia?

ST : kurang suke nak dengar orang tue jak die. Jadi pendiam macam yang
saye bialgn tadik. Hmm… tadak suke nak ikut-ikut kegiatan same nak ikut-ikut
orang agik die. Same kawannye jak palig die yang tak tau kemane.



Perilaku Peran

TM : Sikap apa yang akan muncul ketika anak korban pedofilia dituduh
melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya?

JR :karna intinya itu kan, e.. anak-anak korban kekerasan seksual, korban
kejahatan seksual itu, dia lebih sensitive. Artinya tu sensitive juga itu
menyinggung perasaannya atau misalnya apalagi sampai menyinggung temanya.
Itu pasti akan membuat dia merasa tidak nyaman. Nah reaksi setiap orang itu akan
berbeda-beda, kalo dia konteksnya korban ya. Ada yang mungkin dia langsung
aktif langsung agresif marah-marah,tapi ada juga yang langsung menarik diri. Nah
kalo misalnya dalam kasus ini dia dituduh melakukan sesautu yang tidak
dilakukannya mungkin dia merasa tidak nyaman trus mungkin dia akan marah-
marah.

TM : Sikap apa yang ditunjukkan anak korban pedofilia ketika diberi suatu
tanggung jawab untuk memimpin?

JR : ketika dia diberi kesempatan untuk menunjukkan potensinya tentu dia
akan sangat senang sekali nah, karna dia misalnya dia masih ada, ada, ada luka
batinnya, misalnya kaya gitukan kita katakan. Karna ada luka batinnya ya tentu
masih walaupun diberikan kesempatan tapi tetap harus dibimbing, tetap harus
dimonitoring kaya gitu. Jangan sampai nanti begitu tidak sesuai misalnya,
dikoreksi mungkin dia akan marah. Namun tetap dalam konteks dia harus
digandeng juga.

TM : Kelompok seperti apa yang disenangi oleh anak korban pedofilia?

JR : intinya, orang-orang yang mengerti kondisinya. Bisa memahami, bisa
memberikan support, memberikan motivasi kepada dia. Intinya seperti, orang-
orang seperti itu yang dia senang gitu, tapi untuk masuk kedalam kelompok sosial
yang lebih besar biasanya memang anak-anak korban ini, butuh waktu, jadi nda
langsung yang korban, trus itu oo ada kelompok ini, oo ternyata memberikan
support langsung gabung dia, nda, tapi butuh waktu untuk menentramkan
lukanya, kaya gitu.

TM : Apakah anak korban pedofilia memiliki kriteria khusus dalam memilih
kelompok/ teman?

JR : nah ketika dia sudah, apalagi kasusnya ni apa ya, aa.. tentu tidak nyaman.
Biasanya tu. Menarik diri dalam pergaulan iya. Artinya dia jangan sampai ada
orang yang tau, begitu dia melihat si ini tau ni kasusnya dia. Dia akan menarik
diri. Nah ketika dia menjadi korban, apa, kekerasan seksual ini dalam mainset dia
sudah ada untuk lebih selektif dalam pergaulan, gitu.



Perilaku dalam hubungan sosial

TM : Menurut pendapat anda sebagai psikolog anak, bagaimana hubungan
anak korban pedofilia dengan orang yang mengetahui bahwa mereka adalah anak
korban pedofilia?

JR : maksudnya mereka adalah korban gitu kan ya, nah ketika dia. Itu yang
tadi saya sampaikan kan dia mungkin akan lebih selektif, jadi dia merasa tidak
nyaman kalo misalnya ada orang tau. Apa lagi kalo orang itu bukan keluarga. aa..
dia khawatir karna akan dibicarakan. Trus dia juga akan merasa tidak nyaman.
Disatu sisi misalnya perbuatannya itu termasuk dosa, tapi disisi lain ya saya tidak
berdaya. Jadi dia akan merasa, apa namanya. Tidak nyaman gituk. Jadi dia
seminimal mungkin agar tidak banyak orang yang tau.

TM : Dari pandangan anda bagaimana hubungan anak korban pedofilia dengan
keluarganya?

JR : ini kan kembali lagi ke struktur keluarganya. Apakah struktur
keluarganya itu memang memberikan pola asuh yang membuat dia itu merasa
diakui, nyaman kaya gitu. Nah pada anak-anak yang, aa istilahnya tidak
menguntungkan lah misalnya. Dukungan dari, apa namanya. Dari orang tuanya
suportnya sedikit. Nah tentu. Pada saat tidak menjadi korban aja dia merasa
dengan orang tua dia tidak dekat, apa lagi setelah menjadi korban, otomatis dia
akan ja, memiliki jarak semakin jauh dengan orang tua. Lain halnya misalnya
kaya, anak ini biasa ngomong dengan orang tua, misalnya dia, ada apa
pengalaman dia merasa baru trus dia ceritakan. Nah ketika dia menjadi korban
mungkin dia akan, walaupun dia malu, dia takut atau dia sungkan tapi pada
akhirnya dia akan ngomong kaya gitu. Karna dia yakin orang tuanya akan
memberikan support untuk dia.

Perilaku ekspresif

TM : Dalam hubungan sosial apakah anak korban pedofilia senang bersaing?

JR : aa justru ketika seseorang menjadi korban dia hanya fokus kepada luka
batinnya. Nah inikan kita bedakan lagi ni, kalo misalnya dia, masih, masih
istilahnya, masih terluka, dalam tanda kutip, kalo kita analogikan dalam luka fisik
gitukan, lukanya masih ada darahnya jadi luka itu baru aja. Nah tentu dia tidak
akan fokus ke prestasi, jadi dia hanya fokus pada lukanya. Aduh betapa
menyedihkannya saya betapa begini, aduh mengapa begitu, jadi dia tidak punya
keinginan untuk menunjukkan prestasinya gitu. Malah dia udah merasa gagal
sebelum bersaing dengan teman-temannya.



TM : Sikap apa yang mungkin muncul ketika diungkit kembali kasus pedofilia
ini?

JR : yang jelas, yang pertama dia pasti merasa tidak nyaman. Nah kembali
lagi kepada karakteristik orang yang bersangkutan. Apakah dia tipe orang yang
melepaskan, apa, ekspresif kaya gitu., a apakah dia orang yang lebih memendam
Kalo misalnya orang yang ekspresif gitu, dia akan ngomong. Saya marah
mungkin. Atau mungkin dia menunjukkan perilaku bahwa dia marah. Atau
misalnya pada orang-orang yang tidak ekspresif, dia lebih ke diam aja. Semakin
menjaduh dari orang yang mengungkit. Mengungkit itu kan sekedar cuman kenal,
klarifikasi itu aja udah mengungkit. Eh benarkah beritanya kaya gini. Itukan udah
mengungkit. Satu kalimat dari orang itu, yang ada dalam pikirannya adalah satu
adegan full kejadian atau peristiwanya. Itu yang membuat dia tidaknyaman juga.
Apalagi kalo statusnya kita katakana bahwa, dia korban yang belum pulih segara
psikis. Lain halnya kalo misalnya dia korban yang sudah pulih, sudah survive,
sudah jadi survivor. Dia akan bisa menceritakan, walaupun dia tidak merasakan
perasaan yang sama pada waktu itu

TM : perubahan yang mungkin terjadi sebelum dan sesudah dia menjadi
korban itu kira-kira bagaimana?

JR : aa, perubahan perilaku pasti iya. Perubahan sikap. Pasti iya. Karna kan
yang daily yang aktifitas rutin gitukan dia nyaman, apa adanyalah kaya gitu, trus
ada peristiwa ini, dia merasa berdosa iya, karna dia merasa ini suatu yang asusila
lah gitukan, merasa tidak berdaya iya. Kok aku tidak bisa melawan ya kaya gitu,
kok aku ga bisa ngomong. apalagi misalnya korban ini memang diusia remaja,
perasaan menyalahkan dirinya itu sangat besar sekali.



MATRIKS WAWANCARA MENDALAM
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

DI DESA PUNGGUR KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO URAIAN KUNCI 1 KUNCI 2 KUNCI 3 KUNCI 4 KESIMPULAN

1 Apa yang anak
anda lakukan
jika
menyangkut
haknya sebagai
korban
pedofilia?

-tidak mau
ngomong

-tidak terbuka

-biasa saja -biasa saja -tidak terlalu
gimana-gimana

Hampir
keseluruhan
informan
mengatakan jika
anaknya biasa-biasa
saja dalam
mempertahankan
haknya sebgai
korban.

2 apakah
perbuatan anak
anda yang
sesuai dengan
norma di
masyarakat?
Apakah ada
perubahan
perilaku
sebelum dan
setelah menjadi
korban?

-sudah sesuai
norma

-lebih senang
dirumah

-tidak mau keluar
ketika ada acara

-sudah sesuai norma

-marah-marah

-sesuai-sesuai saja

-jadi pendiam

-sudah sesuai
norma

-agak pendiam

Perbuatan yang
dinyatakan oleh
informan kunci
semuanya
mengatakan bahwa
anak mereka sudah
sesuai dengan
norma yang ada
dimasyarakat. Dan
anak mereka terjadi
perubahan menjadi
pendiam



3 Apakah ada
perilaku suka
memerintah
atau malah
lebih senang
bekerja sendiri?

-bekerja sendiri . –tidak suka
memerintah

-bekerja sendiri -bekerja sendiri Sebagian besar
informan
mengatakan bahwa
anaknya pendiam.

4 Dari yang anda
lihat apakah
menjadi anak
anda lebih
senang
memimpin atau
lebih senang
diperintah?

-memimpin -memimpin -memimpin -senang
diperintah

Tidak semua
mengatakan jika
anaknya bisa
menjadi pemimpin,
dan lebih banyak
yang senang
disuruh ketimbang
bertindak karena
inisiatif sendiri.

5 Jika ada orang
yang
mempersoalkan
kasus pedofilia,
menurut anda
apakah akan
ada perubahan
perilaku pada
anak anda?
Perubahan
seperti apa?

-tidak ada yang
berani
mempersoalkan
kasus pedofilia

-trauma

-berdiam diri di
rumah

-trauma

-diam

-diam -trauma

-marah-marah

-berdiam diri
dirumah

Informan
mengatakan jika
trauma penyebab
perubahan yang
terjadi pada anak
mereka sehingga
menjadi pendiam.



6 Setelah menjadi
korban
pedofilia apa
sikap yang
ditunjukan anak
anda kepada
teman-
temannya?
Apakah aktif
berbicara atau
pendiam?

-ada perubahan

-pendiam

-ada perubahan

-tidak terlalu
pendiam

-orangnya santai

-biasa-biasa saja

-memberikan
saran

Dari pernyataan
informan tidak
terdapat perubahan
pada anak mereka
karena memiliki
teman.

7 Menurut anda
apakah anak
anda seorang
yang mandiri?
Seperti apa?

-mandiri

-masak sendiri

-mencuci pakaian
sendiri

-mandiri

-mencuci pakaian
sendiri

-masak sendiri

-mandiri

-mengikuti tes
sendiri

-mandiri

-mencuci pakaian
sendiri

Masak sendiri

Menurut informan
semua anak mereka
sudah mandiri
dalam melakukan
tugas sehari-hari
dirumah.

8 Dalam
merencanakan
dan
menyelesaikan
suatu tugas
apakah lebih
bergantung atau
malah mampu
melakukan
tugasnya

-merencanakan
sendiri

-tugas dikerjakan
sendiri

-merencanakan
sendiri

-mampu
mengerjakan tugas
sendiri

-merencanakan
sendiri

-tugas dikerjakan
bersama teman

-merencanakan
sendiri

-tugas minta
bantuan teman

Beberapa informan
mengatakan jika
anaknya bisa
mengerjakan
tugasnya sendiri,
beberapa informan
juga mengatakan
bahwa anaknya
tidak mampu untuk
mengerjakannya
sendiri dan



dengan caranya
sendiri?

meminta bantuan
orang lain

1 Bagaimana
sikap teman-
temannya
ketika mereka
mengetahui
bahwa anak
anda menjadi
korban
pedofilia?

-biasa saja -biasa saja -biasa saja

-akrab

-dirumah saja

-tidak ada yang
mau berteman

Sikap teman-
temannya terhadap
anak korban
pedofilia ada yang
mengolok-olok, ada
yang anaknya
memilih untuk
hanya dengan
teman akrabnya
saja, dan ada pula
yang temannya
biasa-biasa saja.

2 Bagaimana
sikap yang
ditunjukkan
anak anda
terhadap
teman-teman
dan orang di
sekitarnya?

-diam -marah

-malu

-biasa saja -biasa saja Menurut informan,
sikap anak mereka
terhadap temannya
adalah lebih senang
diam, ada yang
emosi, ada yang
tidak terlalu
memperdulikan
masalah itu da nada
yang hanya biasa-
biasa saja.

3 Kegiatan apa
yang biasa anak
anda lakukan
dalam bergaul?

-ngumpul-ngumpul -main wiffi

-main layangan

-ngumpul

-jalan-jalan dengan
teman

-ngumpul dengan
teman

-jalan dengan
teman

Hampir semua
informan
mengatakan jika
anaknya bergaul



dengan teman-
teman sebayanya.

4 Bagaimana
pendapat anda
tentang bergaul
dengan orang
baru? Apakah
terdapat
perubahan cara
bergaul anak
anda?

-malah bagus

-tidak ada
perubahan

-susah terbuka

-berteman dengan
orang yang sama

-trauma

-terserah

-biasa saja

pendiam

-kurang bisa
bergaul

Kurang
keterbukaan dan
kurang dalam
hubungan sosial
pada anak korban
pedofilia dari
pernyataan
informan

5 Apakah ada
perasaan takut
untuk
berkumpul
ataupun
berbicara
dengan orang
lain?

-ada

-tidak mau keluar
dari kamar

-ada

-takut

-marah

-kurang tahu

-takut

-ada

-takut

Menurut informan
ada ketakutan
dalam diri anaknya
untuk bertemu
dengan orang lain.

6 Pernahkah anak
anda menyapa
orang
disekitarnya?
Perubahan apa
yang paling
menonjol?

-pernah

-tetangga

-sering

-orang sekitar

-ada

-tetangga dekat

-biasa

-kawan

-tetangga

Hampir semua
informan
mengatakan bahwa
anak mereka sangat
ramah dengan orang
disekitarnya dan
mudah untuk



menegur orang
yang dia kenal.

1 Apakah anak
anda pernah
ingin menjadi
yang terbaik?
Dalam hal apa?
Apakah ada
kendala yang
anda ketahui
ketika anak
anda ingin
menjadi yang
terbaik?

-pernah

-malas

-pernah

malas

-pernah

-malas

-kurang tau

-tidak ada kendala

Hampir semua
informan
mengatakan bahwa
anaknya pernah
ingin menjadi yang
terbaik namun
terkendala malas.

2 Bagaimana
sikapnya jika
ada teman atau
orang lain yang
mengungkit
kasus pedofilia
ini?

-diam -marah -diam -diam Kebanyakan anak
korban pedofilia ini
menurut informan
memilih diam
ketimbang
menyerang orang
lain karena
mengungkit kasus
pedofilia ini.

3 Dari pandangan
anda pernahkah
anda melihat
anak anda
minder atau
takut ketika

-malu -malu

-takut

-malu -malu malu merupakan
sifat yang
ditunjukkan saat
berhubungan
dengan orang lain
menurut pernyataan



bergaul dengan
orang?

hampir semua
informan.

4 Apakah anak
anda pernah
berperilaku
berlebihan jika
tidak di
perhatiakan?

-tidak ada -marah-marah -masuk kamar .-diam Dalam mencari
pengakuan dari
pernyataan
informan bahwa
anak mereka lebih
memilih untuk tidak
terlalu
mengungkapkannya
dan lebih memilih
diam.



MATRIKS WAWANCARA MENDALAM
PERILAKU SOSIAL ANAK KORBAN PEDOFILIA

DI DESA PUNGGUR KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO URAIAN KUNCI 1 KUNCI 2 KUNCI 3 KUNCI 4 KESIMPULAN
1 Bagaimana sikap

anak anda ketika
dituduh
melakukan hal
yang tidak
dilakukannya?

- Marah - Tidak
terima

- Marah

- Tidak
terima

- Diam

- marah Mhampir semua
informan kunci
mengatakan jika anak
korban pedofilia akan
marah ketika dituduh
melakukan hal yang
tidak mereka lakukan

2 Dari yang anda
ketahui apakah
anak anda pernah
diberikan
tanggung jawab
untuk menjadi
ketua dikelasnya?

- Pernah
menjadi
ketua kelas

- Tidak
pernah

- Tidak tahu

- Tidak
pernah

- Tidak tahu
- Tidak pernah

Anak korban pedofilia
menurut informan
kunci hampir
keseluruhan
mengatakan jika anak
mereka tidak pernah
menjadi ketua di
sekolahnya

dari yang anda
lihat apakah anak
anda senang
memerintah?

- Tidak suka
memerintah

- Nurut sama
orang tua

- Tidak suka
memberika
perintah

- Diam

- Tidak suka
memberi
perintah

- Tidak suka
memberi
perintah

- Susah
disuruh

Ketika ditanya apakah
anak korban pedofilia
senang memerintah,
hampir semua
informan kunci
menjawab anak
korban pedofiia tidak
senang memerintah
orang.

apakah anak anda
patuh saat
dirumah?

- Patuh
kepada orang
tua

- Patuh - Patuh - Patuh Hampir semua
informan mengatakan



anak mereka patuh
saat berada dirumah

3 Dalam bergaul
apakah anak anda
memilih-milih
dalam berteman?

- Tidak
memilih
teman

- Bergaul
dengan
temannya

- Tidak
memilih
teman

- Berteman
dengan
temannya

- Dengan
temannya
saja

- Tidak
memilih
teman

- Bergaul
dengan
temannya
saja

Hampir semua
informan kunci
mengatakan jika anak
korban pedofilia tidak
memilih dalam
berteman, dan anak
mereka lebih senang
begaul dengan
temannya.

senangnya
dengan siapa
saja?

- Senang
dengan
temannya
saja

- Senang
dengan
teman
akrabnya
saja

- Senang
dengan
temannya

- Dengan
adeknya

- Senang
dengan
teman-
temannya

Informan kunci
mengatakan anak
korban pedofilia
senang bergaul
dengan temannya.

apa yang biasa
anak anda
lakukan?

- Ngumpul
dengan
temannya

- Ngumpul
- Nyantai
- Jalan-jalan

- Ngumpul
- Cerita-

cerita
- Jalan-jalan

- Nyantai
- Ngumpul
- Jalan-jalan
- Main wiffi

Kegiatan yang biasa
anak korban pedofilia
dengan temannya
adalah ngumpul dan
jalan-jalan

4 Apakah anak
anda lebih sering
ditegur untuk
melakukan
pekerjaan
dirumah?

- Tidak
terlalu

- Jarang
ditegur

- Tidak
ditegur

- Sering
ditegur

Ketika ditanya apakah
anak korban pedofilia
sering ditegur dalam
melakukan perkerjaan
rumah, hampir semua
informan mengatakan
tidak sering ditegur
jika dalam pekerjaan
rumah

pekerjaan rumah
seperti apa yang
biasa anak anda
lakukan?

- Masak
sendiri

- Nyuci baju
sendiri

- Nyuci
pakaian
sendiri

- masak

- Nyuci
pakaian
sendiri

- Masak

- Masak
sendiri

Pekerjaan rumah yang
biasa anak korban
pedofilia biasa
lakukan menurut



penuturan informan
kunci adalah mencuci
pakaian, dan masak

apakah karena
perintah anda?

- Kadang-
kadang
disuruh

- Tidak
pernah
disuruh

- Tidak
pernah
disuruh

- Tidak
pernah
disuruh

Hampir semua
informan kunci
mengatakan jika
mereka melakukan
pekerjaan tersebut
bukan dikarenakan
perintah

1 Apakah ada
penolakan dari
mereka yang
mengetahui
bahwa anak anda
adalah korban
pedofilia?

- Tdak ada
penolakan

- Karena
anaknya
tidak mau
ikut
berkumpul

- Karena takut
dan malu

- Tidak ada
penolakan

- Biasanya
nyantai
dan main
wifi dengan
adiknya

- Tidak ada
penolakan

- Dulu ada
penolakan

- Sekarang
itdak ada
penolakan

Hampir semua
informan mengatakan
tidak ada penolakan
dari masyarakat yang
mengetahui tentang
anak yang menjadi
korban pedofilia

2 Dari yang anda
lihat dengan siapa
anak anda senang
bergaul?

- Senang
bersama
teman
akrabnya

- Senang
dengan
temannya

- Senang
dengan
temannya
saja

- biasa
dengan
temannya

Hampir semua
informan mengatakan
anak korban pedofilia
lebih senang bergaul
dengan temannya

3 Bagaimana
hubungan anak
anda dengan
keluarga lainnya?

- Menjadi
pendiam

- Baik-baik
saja

- Baik-baik
saja

- Biasa saja

- baik baik
saja

- sering pergi

Hampir semua
informan mengatakan
hubungan anak
korban pedofilia
dengan keluarganya
baik-baik saja namun
cenderung menjadi
pendiam

apakah ada
perubahan?

- Menjadi
pendiam

- Menjadi
pendiam

- Menjadi
pendiam

- Menjadi
pemarah

Perubahan pada anak
korban pedofilia



- Sering
keluar

- Menjadi
pemarah

cenderung menjadi
pendiam dan marah

1 Pernahkah anak
anda
menginginkan
sesuatu yang
sama dengan
kepunyaan
temannya?

- Tidak pernah
menuntut

- Tidak
pernah
meminta

- Pernah
meminta
handphone

- Pernah
minta modif
motor

Menurut informan
kunci anak mereka
pernah menginginkan
seseuatu yang sama
dengan temannya dan
juga ada beberapa
yang menjawab tidak
pernah meminta

sikap apa yang
ditunjukkannya?

- Menanyakan
barang yang
ingin diminta

- Dengan
cara
meminta
langsung

- Minta
belikan

- Sekarang
tidak lagi

- Mendekati
orang tua

Sikap yang
ditunjukkan anak
korban pedofilia
ketika meminta
sesuatu dengan cara
membicarakannya.

2 Bagaimana
perilaku anak
anda sebelum
menjadi korban
pedofilia?

- Senang ikut
kegiatan
disekolah

- Senang
kalo
berpergian

- Tiap ada
kegiatan
atau acara
pasti ikut
serta

- Senang
bergaul

- Senang
bercerita

Hampir seluruh
informan mengatakan
anak korban pedofilia
sebelum menjadi
korban mereka
adalah anak yang aktif

perubahan seperti
apa saja setelah
menjadi korban?

- Tidak mau
lagi ikut
kegiatan
sekolah

- Menjadi
pendiam

- Menjadi
pemarah

- Menjadi
pendiam

- Menjadi
pendiam

- Senang pergi
- Menjadi

pendiam

Perubahan setelah
menjadi korban
pedofilia anak mereka
menjadi lebih
pendiam dan menjadi
suka marah

3 Apakah
kebiasaan yang
berubah dari anak
anda setelah
menjadi korban
pedofilia?

- Lebih banyak
dirumah

- Senang
dikamar

- Menjadi
pendiam

- Menjadi
pendiam

Kebiasan yang
berubah dari anak
korban pedofilia
adalah menjadi
pendiam dan lebih
senang dirumah





Informan Ahli

PERILAKU ANAK KORBAN PEDOFILIA

Tanggal wawancara: 31 Juli 2018

A. Identitas dan Karateristik Subyek Penelitian Triangulasi

1. Nama : JR

2. Umur :35 tahun

3. Pendidikan terakhir : S2 Psikolog klinis

4. Pekerjaan : PNS

Pewawancara : Timotius Mailanus

B. Pertanyaan :

Perilaku Peran

TM : Apa yang mungkin korban akan lakukan jika menyangkut haknya sebagai

korban pedofilia?

JR : aa menyangkut hak-hak dia sebagai korban , atau mungkin hak-hak dia

pribadi ya, yang artinya kalo misalnya orang-orang yang menjadi a korban

kasus kejahatan seksual seperti itu, a haknya artinya seperti apa ni hak ni,

misalnya kebutuhan-kebutuhan dia gitu kah, kebutuhan dia tentu ingin, dia

ada keingininan untuk lebih di mengerti, dia ada keinginan untuk lebih

mungkin didengar, kaya gitu, dia ingin, dia ingin, yang jelas dia ingin

dilindungi sebenarnya kaya gitu, dia ingin ada penyelesaian masalah, tapi

mungkin dia nda bisa ngomong gitu.



TM : Apakah perbuatan mereka bisa sesuai dengan norma di masyarakat?

JR : hmm. Kalo norma bisa jadi. Kalo kita bicara dengan spectrum yang luas

ya, ada beberapa yang a masih sesuai dengan norma karna tahap dia belum

bisa berani ngomong, kaya gitu, tapi ada juga yang sudah mulai membuat

itu tadi yang saya katakan cuman mungkin merasa tidak nyaman, misalnya

ada orang tua yang merasa kok anak saya menjadi pemarah, nah kaya gitu,

gitu-gitu. Biasa sih dari berawal dari itu, dia lebih, dia lebih mudah a

tersinggung kaya gitu.

TM : Apakah mungkin terjadi perubahan perilaku sebelum dan setelah menjadi

korban pedofilia?

JR : mungkin, sangat mungkin

TM : Apakah ada perilaku yang suka memerintah atau malah menjadi pendiam?

JR : hmm, nah ini kalo kita bicara itu tergantung karakter orang masing-

masing ya, ada orang yang lebih, ada orang yang lebih aktif untuk bicara,

ada orang yang lebih aktif untuk apa namanya a aktivitas, perilaku, kaya

gitu, nah. Pada orang yang aktif berbicara dia akan terus berbicara gitu,

atau mungkin, karna dia, karna dia dalam posisi sebagai korban dia

dilarang untuk melawan, dialarang untuk bicara, mungkin dia juga akan

menjadi pendiam. Misalnya yang tadinya dia lebih suka beraktifitas, jarang

bicara ketika dia, dia merasa butuh untuk bicara, dia bicara trus kalo untuk

poin ini kita lihat lagi kepribadian dia sebelumnya seperti apa. Yang jelas

pasti ada perubahan kok, pasti ada perubahan, pada awalnya gitu kan pasti

ada perubahan. Gitu.

TM : Dari segi perikologis apakah anak yang menjadi korban pedofilia lebih

senang memimpin atau lebih senang bekerja dibawah perintah orang lain?

JR : hmm, biasanya dinamika psikologisnya korban ini a walaupun dia a apa

namanya a, dia terlihat aktif kaya gitu tapi a terkadang aktifitasnya itu

masih membutuhkan arahan kalo kita ada target tertentu gitu. Tapi kalo ya



cuman sekedar aktifitas biasa mungkin, sekedar dia meluapkan energinya

kaya gitu, tapi kalo misal ada kaya target untuk dituju, dia tetap

membutuhkan arahan sebenarnya kaya gitu

TM : Jika ada orang yang mempersoalkan kasus pedofilia, menurut anda

apakah akan ada perubahan perilaku pada anak korban pedofilia?

Perubahan seperti apa?

JR : hmm, ketika kasusnya terungkap biasanya juga akan ada perubahan juga.

Artinya gini, a tadinya mungkin dia cuman diam aja gitu. Nah ketika

kasusnya mulai terungkap dia akan semakin a merasa kurang nyaman

bergaul karna ketika dia bertemu orang dia akan punya dugaan oh jangan-

jangan dia tau ni apa yang terjadi pada saya, oh jangan-jangan dia sudah

tau ni cerita tentang saya kaya gitu. Artinya orang itu akan lebih mudah

berprasangka terhadap orang. Kalo tadi kan perubahan ni ketika dia

menjadi korban ni pasti terjadi perubahan perilaku tapi terkadang kita tidak

begitu menyadari itu, nah baru ketika kasusnya terungkap si korban ini

akan jadi lebih apa ya lebih curigaan, lebih mudah berprasangka kaya gitu

TM : Setelah menjadi korban pedofilia apakah ada perubahan-perubahan apa

saja yang terjadi dalam bergaul?

JR : hmm menarik diri iya, kemudian lebih pemarah mungkin iya juga, a

kemudian juga a hanya bergaul pada kalangan tertentu. Misalnya kalo di

cerita ini dia tidak akan jauh-jauh bergaul dengan teman-teman yang

sesama korban gitu. Karna dia ngerasa cuman orang-orang ini lah yang tau

apa yang terjadi pada dia gitu.

TM : Menjadi lebih aktif atau malah menjadi pendiam?

JR : a perubahannya itu dia lebih kepada menarik diri dari pergaulan ya, kalo

yang sebelumnya dia mungkin aktif dalam aktifitas, e aktif di organisasi

misalnya kaya  gitu, a ketika dia misalnya merasa itu tidak nyaman ya dia

lebih mudah untuk ngelepas, yang jelas si dia tidak akan banyak berbicara



apalagi dia takut misalnya ngomong tiba-tiba ketauan kaya gitu ada sesuatu

yang ditutupi kaya gitu

TM : Menurut pandangan anda sebagai psikolog anak, apakah mungkin anak

korban pedofilia menjadi seorang yang mandiri?

JR :hem, ketika kita bicara kemandirian misalnya dalam segi positif ya, a

karna dia tidak ingin ada orang lain yang tau misalnya, tidak ada ingin,

tidak ingin ada orang lain yang tau mungkin dia akan kerjakan sendiri. Tapi

bukan berarti mandiri dalam positif. Artinya dia lebih kepada menarik diri

kaya gitu, apa-apa di kerjain sendiri, apa-apa di ituin sendiri, mungkin kita

melihatnya, Oh dia bisa nih ngapa-ngapa sendiri kaya gitu. Tapi kalo kita

bicara mandiri dalam positif tidak, tidak kesitu arahnya

TM : Dalam menyelesaikan suatu tugas apakah anak korban pedofilia ini lebih

bergantung atau malah mampu melakukan tugas dengan caranya sendiri?

JR : aa, biasanya sih membutuhkan arahan ya, membutuhkan arahan, supaya,

tadinyakan dia ngak percaya, mungkin banyak sekali beban didalam

dirinya itu jadi apa, yang disini ni (menunjuk kepala) akhirnya bloking gitu,

a tidak ada ide. Makanya butuh arahan, butuh pimpinan, dibimbing,

dipimpin.

Perilaku dalam hubungan sosial

TM :Apakah akan ada penolakan dari teman-temannya ketika mereka

mengetahui bahwa temannya menjadi korban pedofilia?

JR : penolakan si sebenarnya a diawali dengan, a itu kalo tadi kita dari runtut

kebelakang kan, diawali dari dia yang membatasi diri dari pergaulan, atau

perubahan sikapnya, perubahan perilakunya misalnya dia lebih mudah

tersinggung, tentu akan membuat orang lain itu juga a tidak nyaman gitu.

Penolakannya sebenarnya bukan penolakan terhadap karena dia menjadi

korban, tapi karna perilaku dia yang berubah itu, nah itu yang membuat

orang merasa kurang nyaman kaya gitu. Nah terus, ketika dia menjadi,



sudah terekspos menjadi korban, beberapa ada yang simpati a misalnya,

beberapa ada yang biasa saja. Tapikan karna korban ini sudah, sudah punya

prasangka ni di awal, jangan-jangan, o dia tau dia tau. Akhirnya dia

menarik diri, nah orang lain itu melihat perubahan, perubahan itu. Jadi

penolakan itu bukan karna dia korban itu tapi karna perubahan reaksi yang

ditunjukan dari korban itu yang membuat tidak nyaman , tidak luwes

TM :Bagaimana sikap yang mungkin ditunjukkan anak korban pedofilia

terhadap teman-teman dan orang di sekitarnya?

JR :hmm terhadap orang-orang sekitarnya, perubahan itu pas, a biasanya itu

umumnya, a menarik diri, kemudian juga karna ada apa gejolak emosional

didalam dirinya itu kadang orang melihat dirinya misalnya dia jadi

pemarah nah karna kalo misalnya kita bergaul ada teman yang suka marah-

marahkan tentu membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Tapi kita belum

tau, belum tau apa yang terjadi pada dia gitu, kita sudah, sudah  isitilahnya

itu suda menaruhkan a penilaian kita bahwa dia ini sekarang suka marah-

marah malas ah mau bergaul kaya gitu. Tapi bukan karna si misalnya saya

punya teman kaya gitu, bukan karna saya tu tau dia korban jadi saya

menghindar, tapi karna reaksi dia tapi perubahan sifatnya mungkin

memperngaruhi cara dia bergaul dengan teman itu yang membuat ada

jarak

TM : Apakah anak korban pedofilia ini akan mudah bergaul atau sebaliknya?

JR :hem sebaliknya, dari korban sendiri kan? Sebaliknya.

TM : Jika berhadapan dengan orang baru apakah akan mudah dekat atau malah

sebaliknya?

JR : sulit, karna dia udah punya pransangka.



TM : Apakah ada kemungkinan perasaan takut untuk berkumpul ataupun

berbicara dengan orang lain?

JR : ada, ada kearah itu ya. Karna kan, apalagi kalo misalnya sudah a tau ada

a, karna say, misalnya saya sebagai apa orang yang berkecimpung disitu

ya, ketika orang ketemu dengan saya kan, udah ada dugaan pasti akan

ditanya-tanya tentang itu kaya gitu. Jadi dia juga tidak akan mudah untuk

ngomong bahkan terhadap kita yang, yang tenaga ahli gitukan yang

memang a apa memang tugasnya disitu juga dia tidak akan mudah, oh ya

yang terjadi sama saya ini ini, tidak akan semudah itu juga. Karna bagi dia

ketika dia berbicara itu dia akan teringat peristiwanya kemudian juga akan

membuat perasaanya tidak nyaman.

TM : Dari segi psikologis setelah menjadi korban pedofilia apakah akan lebih

ramah atau malah menjadi tidak ramah?

JR : hmm. Cenderung yang saya temuin sih nda, nda ramah ya. Kalopun dia

biasanya karakternya ramah ya biasanya jadi pendiam, kalo misalnya

karakternya pendiam ya apalagi kaya gitu.

TM : kalo misalnya menyapa orang disekitarnya apakah masih dalam konteks

ramah?

JR : itu si termasuk dalam etika pergaulan ya, gimana kita menegur duluan

kaya gitu, mungkin kalo a, mungkin dia akan bisa seperti itu, tapi tidak

selalu, maksudnya tidak selalu menunjukkan perilaku itu. Atau misalnya

dulunya a dia suka negur, lues dalam bergaul, tapi ketika dia merasa ada

sesuatu yang tidak beres atau tidak nyaman apa lagi dia sudah ada

prasangka dia cenderung menghindar untuk bertemu orang, terlalu intens.



Perilaku ekspresif

TM : Apakah anak korban pedofilia senang bersaing dalam hubungan sosial

atau senang bekerja sama dengan orang lain? Faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi?

JR :hmm, ketika bekerja dengan orang lain, a artinya, kalo misalnya tadi saya

katakan kan dia membatasi diri dalam pergaulan biasanya kaya gitu, a

ketika dia bekerja sama dengan orang lain pun juga tidak yang, apa ya tidak

yang total kaya gitu. Ada hambatan dalam diri dia untuk menjalin

hubungan yang intens dengan orang. apalagi bekerja sama dengan orang.

kalo misalnya dia bisa lakukan sendiri yaudah saya lakukan sendiri,

sehingga saya tidak perlu untuk a bercerita, mengklarifikasi. Biasakan

kadang-kadang orang-orang nanya eh benar kah? Nah kaya gitu itukan

berarti mengklarifikasi. Hem ketika dia mengklarifikasi pun juga membuat

dia tidak merasa nyaman juga gitu.

TM : Apakah anak korban pedofilia ini bisa menjadi orang yang agresif atau

sebaliknya?

JR :selama dia masih merasa dirinya korban dan belum tertangani dia akan,

itu tadi yang saya katakan ada konflik emosional didalam dirinya ketika

dia belum selesai dengan konfliknya itu ya beberapa menunjukkan reaksi

yang agresif-agresif, agresif itukan ada macam-macam. Ada yang agresif

oral jadi dia suka marah-marah, ada agresif motorik jadi dia suka banting

kah, dia suka apa kah kaya gitu, agresif atau misalnya a bukan, maksudnya

belum tercetus dalam perilaku, tapi dalam ininya dia dalam pikirannya dia.

Niatannya kaya gitu. Sampe oh, yang dulunya bisa memaafkan, atau bisa

toleransi dengan orang, oh kalo aku si akan aku giniin kaya gitu. Akan ada

ide-ide untuk mencelakai kaya gitu.



TM : Faktor apa yang mempengaruhi selain dalam diri dia?

JR : hmm, untuk bangkit ataupun survive dari kondisi itu jelas ada perlu

motivasi, artinya perlu keinginan dalam  dirinya dulu. Kemudian didukung

oleh lingkungan eksternalnya, mulai dari scoop yang terkecil sampai lebih

luas. Terkecil itu keluarga, kemudian orang yang tinggal satu rumah

dengan dia, karna bisa jadi yang tinggal satu rumah dengan dia itu karna

bisa jadi bukan cuma bapak ibu dan saudaranya, tapi mungkin ada kakek

neneka kah, paman bibikah kaya gitu. Kemudian makin luas

lingkungannya, lingkungan masyarakat

TM : Apakah anak yang pernah menjadi korban pedofilia akan berani tampil di

depan umum atau malah merasa terganggu jika ditonton orang?

JR : hmm, selama dia, beberapa sih, beberapa ketika kita kaitakan dengan

prestasi ya. Ada penurunan prestasi karenakan dia fokusnya bukan pada

prestasi. Nah ketika misalnya dia diminta untuk presentasi, pada apa

presentasi didepan orang banyak itu pengaruh. Karena fokus dia pada saat

itu bukan untuk kognitifnya, ada hambatan dalam kapa, bukan kapasitas,

ada hambatan dalam performa untuk melihatkan akademisinya kaya gitu.

Jadi ketika dia di depan umum bisa jadinya dia mungkin jadinya malu dia

untuk berbicara. Atau misalnya dia presentasi tentang pengetahuan, kita

bahas tentang pengetahuanlah, jadi dia juga akan bloking disitu

TM : Apakah anak korban pedofilia akan berperilaku berlebihan jika tidak di

perhatikan? Perilaku seperti apa yang mungkin terjadi?

JR :perilaku berlebihan itu ya, apa, intensitasnya semakin membesar.

Misalnya kaya, a tadinya dia membatasi dirinya dalam pergaulan, hanya

pada teman tertentu. Jika tidak ada penanganan misalnya kaya gitu, apa

lagi dukungan dari sekitarnya yang tadi cuman dari apa, dari sekolah

misalnya pulang kerumah biasanya ada ketemu teman ini menghindar

teman. Nanti lama-lama dia hanya akan membatasi pergerakan dia

misalnya hanya didalam rumah. Trus lama-lama nanti didalam kamar.



ketika memang dia tidak, tidak digerak, atau tidak diajak untuk. Ayo

bersosialisasi kaya gitu. Nah itu lebih kepada intensitas yang lebih besar.

Jadi misalnya tadinya Cuma marah-marah biasa ini marah-marah sampe

ngeluarkan kata-kata kasar dan kotor gitu.
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