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ABSTRAK 

 

KONSELING INDIVIDU DALAM MENGATASI TRAUMA ANAK       

KORBAN CHILD ABUSE DI UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  

PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

M.ADITIYA SAPUTRA 

 

Sebagai sebuah permasalahan sosial, isu tentang anak belum sepopuler isu 

mengenai kemiskinan atau isu tentang perempuan. Namun demikian berita-berita 

tentang kasus pelanggaran hak anak makin sering muncul di media massa, 

kesadaran terhadap persoalan anak mulai meningkat, begitu pula halnya dengan 

permasalahan tentang Child Abuse (Kejahatan Terhadap Anak). Kian peliknya 

permasalahan anak dan umumnya anak tidak ada yang berani untuk speak up 

(Angkat Suara) tentu akan menimbulkan trauma di masa depan anak-anak 

tersebut, dan akan menjadi lebih rumit apabila trauma anak ini tidak segera 

diatasi. Anak-anak dapat menjadi pelaku tindak Child Abuse (Kejahatan Terhadap 

Anak), apabila tidak segera di tangani. Dari uraian diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana proses konseling individu yang diberikan 

konselor dalam usahanya mengatasi trauma anak korban Child Abuse (Kejahatan 

Terhadap Anak) di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung?. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan: Proses penyembuhan Trauma anak korban Child Abuse 

(Kejahatan Terhadap Anak), yang dilakukan dengan menggunakan  konseling 

individu. Hasil Konseling Individu terhadap kesembuhan Trauma anak korban 

Child Abuse (Kejahatan Terhadap Anak) serta. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 47 yang terdiri dari 15 orang pegawai UPTD Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung dan 32 korban 

Child Abuse (Kejahatan Terhadap Anak). Sedangkan dalam penentuan Sampel 

penelitian ditentukan secara purposive sampling yakni dengan mengambil sampel 

dengan kreteria. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala, Serketaris, 

Pendamping, Psikolog, dan 10 korban Child Abuse (Kejahatan Terhadap Anak) 

yang memperoleh konseling individu. Kemudian Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa Proses pelaksanaan konseling individu 

dalam mengatasi trauma korban child abuse meliputi Pengidentifikasian masalah 

klien, Observasi, Pengukuran Psikologi, Evaluasi.  Dan Hasil Konseling adalah 

Keamanan konseli terlindungi, Hilangnya rasa trauma, meningkatnya kepercayaan 

diri serta termotivasi untuk terus mandiri dan berkembang, serta terciptanya 

prilaku baru. 

 

Kata Kunci : Konseling Individu dan Trauma Anak Korban Child Abuse 

(Kejahatan Terhadap Anak).  
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MOTTO 

 

                         

      

 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 

yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 

untuk menjadi harapan.” 

(Q.S. Al Kahfi: 46) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, Karena 

judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun 

judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Konseling 

Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Child Abuse di 

UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung”  

Agar tidak menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud 

judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok 

yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih 

mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang 

jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan 

beberapa istilah yang terkandung dalam judul. : 

Konseling Individu adalah Pelayanan konseling perorangan, yaitu 

pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien (konseli) 

mendapatkan pelayanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan  

konselor dalam rangka pembahasan dan pengetasan permasalahannya. Fungsi 

utama bimbingan yang didukung oleh pelayanan konseling perorangan ialah 

fungsi pengetasan.
1
 

                                                             
1
 Drs. Dewa Ketut Sukardi. MBA, MM,  Desak P.E. Nila Kesumawati, S.Si, M.Si, Proses 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h.62. 
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Konseling individu yang dimaksud penulis adalah suatu tindakan 

pengentasan permasalahan yang dilakukan seorang konselor kepada konseli 

secara tatap muka dalam waktu yang ditentukan. 

Child abuse (Kejahatan Terhadap Anak), istilah child abuse sendiri 

dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak di bawah usia 16 tahun yang 

mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak 

secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya.
2
 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan Child Abuse (Kejahatan 

Terhadap Anak) yang dimaksud penulis adalah segala kasus yang dialami oleh 

anak-anak dibawah usia 16 tahun berupa kekerasan baik secara psikis maupun 

fisik. 

Trauma, atau dalam bahasa Psikologi sering di sebut kedalam salah satu 

gangguan kecemasan, adalah Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), 

kecemasan berlebih tipe PTSD ini biasanya diawali dengan adanya pristiwa 

buruk yang menimpa seseorang sehingga membuat nya sangat berhati-hati dan 

cenderung cemas manakala berhadapan pada peristiwa serupa 

UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Lampung, adalah sebuah lembaga yang menaungi 

permasalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak dan berupaya memberikan konstribusi terhadap 

pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya  kesetaraan dan 

keadilan Gender. Pengelola P2TP2A Merupakan Masyarakat, Unsur 

Pemerintah, LSM Perempuan, Pusat Studi Wanita, Perguruan tinggi, dan 

                                                             
2
 Dr. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2010), h. 28 
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Organisasi Perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Fasilitator Badan Pemberdayaan  

Masyarakat disetiap Propinsi seluruh Indonesia 

Dari penegasan judul di atas, maka dapat di simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas 

tentang proses koseling individu yang dilakukan oleh konselor kepada konseli  

dalam mengatasi trauma anak korban Child abuse (Kejahatan Terhadap Anak) 

di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah 

masalah atau problem sehingga tergerak untuk melakukan penelitian. Adapun 

hal-hal menarik atau ulasan-ulasan penulis dalam memilih judul proposal ini 

ialah sebagai berikut:  

1. Semakin maraknya Kejahatan yang terjadi kepada anak dikarenakan pelaku 

tau bahwa perlawanan yang di lakukan anak lebih kecil dibanding dengan 

orang dewasa pada umum-nya, karena korban dari chield abuse (Kejahatan 

Terhadap Anak), ini umumnya tidak berani untuk speak-up, serta 

memikirkan trauma yang terjadi kepada anak kedepannya, maka perlu di 

adakannya proses layanan konseling, karena menimbang apa yang akan 

terjadi kepada korban kedepannya mengenai efek dari trauma yang dialami. 

2. Judul ini dianggap sesuai dengan jurusan karena mahasiswa mempelajari 

mata kuliah yang sesuai dengan judul. 
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3. Lembaga P2TP2A Bandar Lampung telah banyak berkontribusi bagi 

masyarakat dalam membantu permasalahan sosial. Serta penelitian ini 

relevan dengan tersedianya literature, data lapangan, dan tempat bagi 

penelitian dalam menunjang keberhasilan penelitian tersebut.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sebagai sebuah permasalahan sosial, isu tentang anak harus di akui 

masih belum sepopuler isu mengenai kemiskinan atau isu tentang perempuan 

dan gender. Namun demikian, sejak situasi krisis mulai merambah ke berbagai 

wilayah dan ketika berita-berita tentang kasus pelanggaran hak anak makin 

sering muncul di media massa, kesadaran dan perhatian terhadap persoalan 

anak mulai meningkat. 

Salah satu isu mengenai anak yang kini semakin popular adalah 

mengenai Chid abuse yang terjadi kepada anak. Kini kian ramai di beritakan di 

media masa mengenai anak-anak korban pemerkosaan, anak-anak yang 

dilacurkan, buruh anak, anak jalanan, pengungsi anak, anak yang dilantarkan, 

anak korban kekerasan, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

(Children in Need of Spescial Protection) sesungguhnya adalah kelompok 

manusia yang rawan diperlakukan salah. Mereka bukan saja sering tidak 

dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilarang hak-

haknya: diperlakukan kasar dan menjadi korban child abuse. 

Kian peliknya permasalahan anak dan umumnya anak tidak ada yang 

berani untuk speak up  tentu akan menimbulkan trauma di masa depan anak-

anak tersebut, dan akan menjadi lebih rumit apabila trauma anak ini tidak 

segera diatasi. Karna akan ada kemungkinan para anak-anak yang memiliki 
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trauma dengan tindak Child abuse ini di masa kecilnya, akan menjadi pelaku 

tindak, apabila tidak segera di selesaikan permasalahannya sedini mungkin. 

Dengan kata lain, anak yang memiliki trauma terhadap tindak perlakuan 

child abuse akan lebih besar dampaknya menjadi pelaku tindak  kelak di 

kedepan nya. Oleh karena itu penanganan akan trauma yang menimpa anak 

sedini mungkin sangan di perlukan, agar efek terburuk dari child abuse ini 

tidak terjadi kepada anak. Dan salah satu penanganan yang tepat untuk anak 

yang telah terkena tindak child abuse ini adalah dengan melakukan sesi 

konseling yang di lakukan oleh seorang konselor yang professional.  

Pusat Peyananan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A), merupakan salah satu tempat yang menangani permasalahan kasus 

semua kasus terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini merupakan 

wadah bagi para anak-anak yang pernah mengalami pengalaman traumatis 

untuk dapat menyembuhkan trauma yang di alami nya.  

Dari uraian masalah yang telah dipaparkan diatas oleh penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data, 

keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Adapun 

tujuan dan manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman lebih kepada para calon konselor dan masyarakat terhadap trauma 

anak korban tindak Child abuse serta cara mengatasinya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu kepada uraian latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan, maka perlu adanya sebuah pengarahan masalah yang mendalam 

dari pengajuan skripsi ini, maka penulis memandang penting untuk membatasi 
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permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasannya konsisten dan tidak 

melebar dari fokus kajian yang diteliti, yaitu “Bagaimana Proses Konseling 

Individu yang di berikan konselor dalam usahanya mengatasi trauma anak 

korban Child abuse di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung?” 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses Konseling Individu yang di berikan konselor 

dalam usahanya mengatasi trauma anak korban Child abuse di Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Bandar Lampung. 

b. Bagaimana hasil layanan konseling Individu bagi Korban Child Abuse di 

UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak 

(P2TP2A) Provinsi Lampung. 

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang Bimbingan dan Konseling Islam melalui Konseling Individu 

dalam usahanya mengatasi trauma anak korban Child abuse di Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Bandar Lampung. 

b. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan dorongan dan 

semangat bagi para calon konselor agar dapat memberikan yang terbaik 

dalam mengatasi kasus mengenai Child abuse terhadap anak. 
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F. Tinjauan Pustaka 

1. Miftahul Khoiriyah dengan skripsi yang berjudul “Upaya Konseling Dalam 

Menangani Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi DAMAR Bandar 

Lampung”. Penelitian ini mendeskripsikan alur proses pemberian bantuan 

oleh konselor terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan 

hingga persidangan, serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses 

layanan Konseling. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, dapat dilihat 

dari lokasi penelitian yang pertama, kemudian korbannya juga 

berbeda, dan layanan yang diberikan juga berbeda. Namun dapat 

dilihat persamaan-nya ialah penelitian ini memiliki kesaaman dalam 

fokus masalah, yaitu masalah anak. 

2. Intan Permata Sari dengan skripsi yang berjudul “Konseling Individu Bagi 

Remaja Korban Pelecehan Seksual Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi 

Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta”. Penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana tahapan konseling yang digunakan dalam membantu Remaja 

Korban Pelecehan Seksual. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana 

yang menjadi lokasi penelitian yang digunakan peneliti terdahulu 

berbeda, dengan peneliti ini. Dan yang menjadi fokus sampel dari 

penelitian diatas adalah anak korban pelecehan seksual, sedangkan 

penelitian dalam skripsi ini adalah anak Child Abuse. 
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3. Ayu Dastari dengan judul skripsi “Pelaksanaan Layanan Konseling Individu 

Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru”. 

Penelitian ini membahas tentang proses pelayanan yang dilakukan oleh 

konselor dalam membantu anak korban kekerasan seksual. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana 

yang menjadi lokasi penelitian yang digunakan peneliti terdahulu 

berbeda, dengan peneliti ini. Dan yang menjadi fokus sampel dari 

penelitian diatas adalah anak korban kekerasan seksual, sedangkan 

penelitian dalam skripsi ini adalah anak Child Abuse. 

Dari ketiga penelitian diatas, penulis tertarik untuk meneliti Konseling 

Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Child Abuse di UPTD 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 

Provinsi Lampung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, 

dimana yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah melihat bagaiman 

proses pemberian layanan konseling individu terhadap trauma anak 

korban child abuse, serta mencari tahu kendala apa saja yang terjadi 

selama proses pemberian layanan. 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu 

dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian 

adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan 
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dalam penelitiannya.
3
 Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang 

hal-hal yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian lapangan (Field Research). Menurut Sumadi 

Suryabrata penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 

sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, maka 

dapat disebut penelitian lapangan (Field Research).
4
 Sedangkan menurut 

Iqbal Hasan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang 

langsung dilakukan dilapangan atau responden.
5
 

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan 

permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah bentuk 

konseling individu konselor. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan 

penulis adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, menurut Cholid Nabuko dan 

Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

                                                             
3
  Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung, Mandar Maju, 

2002), h.25. 
4
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penellitian, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 

2013),h. 80. 
5
 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta, 

Ghalia Indonesia, 2002), h.38. 
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data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.
6
 

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata “ apabila penelitian bermaksud 

untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu maka 

penelitiannya bersifat deskriptif “.
7
 

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian, yaitu tentang Konseling Individu yang di 

berikan konselor dalam usahanya mengatasi trauma anak korban Child 

abuse di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Bandar Lampung. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang 

dibatasi oleh Kriteria tertentu.
8
 

Adapun Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”.
9
 Populasi 

merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
10

 

                                                             
6
 Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), 

h.4. 
7
 Sumadi Suryabrata, Op.Cit, h.75. 

8
 Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, Op.Cit, h.121. 

9
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h.173. 

10
 Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, Op.Cit, h.107. 
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Subjek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan 

informasi. Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 

beberapa orang yang terlibat dalam proses pemberian layanan konseling 

individu antara lain konselor dan konseli sebagai klien. Sedangkan yang 

menjadi objek penelitian ini adalah proses konseling individunya. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung yang berjumlah 15 

orang dan Korban yang  ditangani secara psikologis atau konseling yang 

berjumlah sebanyak 32 orang, sehingga berjumlah 47 populasi. 

b. Sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah “ sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”. Dinamakan penelitian sampel apabila kita 

bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.
11

 

Sedangkan menurut Iqbal Hasan sampel adalah “bagian dari 

populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki 

karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili 

populasi.
12

 Dalam menentukan jumlah sampel dari jumlah populasi 

penelitian ini penulis berpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto 

yang mengatakan bahwa: 

Teknik sampel yang  penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik non random sampling. Dalam sampling ini tidak semua anggota 

                                                             
11

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h.173. 
12

 Iqbal Hasan, Op.Cit, h.58. 
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populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.
13

 Kemudian 

jenis sampel yang penulis gunakan yaitu purposive sampling. Dalam 

purposive sampling “pemilihan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-

ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut 

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.
14

 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis menjelaskan secara 

rinci kreteria-kreteria masing-masing sample diatas sebagai berikut : 

Berdasarkan pendapat diatas, kreteria menjadi sampe adalah: 

1) Anak-anak: 

a)  Anak-anak dibawah usia 16 tahun yang mendapat kekerasan dari 

orang tua, pengasuh atau sekitarnya. 

b) Anak-anak  yang dirugikan secara fisik dan kesehatan mental serta 

perkembangan-nya. 

2) Informan: 

a) Kepala UPTD P2TP2A Profinsi Lampung, bersedia secara terbuka 

dan sukarela memeberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data 

peneliti. 

b) Sekertaris UPTD P2TP2A Profinsi Lampung, bersedia secara 

terbuka dan sukarela memeberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan data peneliti. 

 

                                                             
13

 Cholid Nabuko,Abu Achmadi, Op.Cit, h.114. 
14

 Ibid, h.116 
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3) Tim Provesi  

a) Psikolog yang membantu proses konseling korban. 

b) Pendamping, yang mendampingi selama anak mendaftar kan diri 

hingga selesai. 

Berdasarkan ketentuan kreteria diatas maka sampel penelitian ini 

sebanyak 28 orang yang berusia dibawah 16 tahun dan masuk kedalam 

kategori Child Abuse, namun karna beberapa alasan dan dirasa bahwa 

angka ini masih terlalu banyak maka peneliti melakukan klasifikasi 

kembali dan didapat 10 klien UPTD P2TP2A yang masuk kreteria. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang 

obyektif, maka penulis menggunakan metode observasi, metode interview, 

dan metode dokumentasi. 

a. Metode observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke 

obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

Observasi menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi adalah “ alat 

pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
15

 Sedangkan Kusnaka 

Adimihardja, mendefinisikan observasi sebagai “pengamatan dengan 

                                                             
15

 Ibid, h.70 
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menggunakan indera penglihatan yang tidak mengajukan pernyataan-

pernyataan.
16

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yan diamati tidak terlalu besar. 

Metode observasi dibagi menjadi dua macam yaitu:  

1) Observasi berperan serta (Participant observation) 

Dalam proses observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak.  

2) Observasi Nonpartisipan 

Jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam 

observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen saja.
17

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi 

berperanserta (Participant Observation) sebagai metode pokok untuk 

memperoleh data sebagai berikut: 

                                                             
16

 Kusnaka Adimihardja, Metode Penelitian Sosial,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 

2002), h.69 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung, Alfabeta, 2004), h.139. 
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a) Program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Bandar Lampung . 

b) Aktivitas Konseling yang di lakukan Konselor di Pusat Pelayanan 

Tepadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bandar 

Lampung. 

c) Media atau sarana yang digunakan oleh Konselor yang di gunakan 

dalam proses Konseling di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Terpadu 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bandar Lampung. 

b. Metode interview (Wawancara) 

Metode interview menurut Sutrisno Hadi adalah suatu proses 

tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan 

secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan 

suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat pengumpul informasi 

langsung untuk berbagai jenis data sosial, baik yang terpendam (latent) 

maupun yang memanifes.
18

 

1) Subyek (Responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 

apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

3) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh 

peneliti. 

                                                             
18

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta, Andi, 2004), h.217. 
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Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto interview adalah 

“metode penyimpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan 

secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian”.
19

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

interview atau wawancara adalah metode tanya jawab antara 

pewawancara sebagai pengumpul data terhadap narasumber sebagai 

responden secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan 

yang diperlukan. 

Metode interview dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

1) Interview terpimpin 

2) Interview tak terpimpin 

3) Interview bebas terpimpin
20

 

Adapun metode interview yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah metode interview terpimpin yaitu metode interview yang 

menggunakan pertanyaan untuk diajukan kepada subyek penelitian 

namum iramanya diserahkan kepada kebijakan pewawancara. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview terpimpin sebagai metode pelengkap 

dari metode pokok untuk memperoleh data secara sekunder, yaitu untuk 

mengetahui perasaan orang lain, pengalaman, apa yang menjadi 

ingatannya bagaimana motivasi dan emosi yang dikehendaki, maka jalan 

yang tepat adalah bertanya kepada orang lain. 

                                                             
19

 Sutrisno Hadi, Op.cit, h.98. 
20

 Suharsimi Arikunto, Op.cit, h.132. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal 

variable yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah dan lain 

sebagainya”.
21

 Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis 

gunakan untuk memperoleh data tentang: 

1) Keadaan jumlah pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bandar Lampung. 

2) Dokumentasi-dokumentasi dari program kerja pegawai atau kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bandar Lampung. 

3) Struktur organisasi atau kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bandar Lampung. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Mengolah data yaitu “menimbang mengatur dan 

mengklasifikasikan”.
22

 Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data 

adalah memilih secara hati-hati, menggolongkan, menyusun, dan mengatur 

data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah: 

a. Pemeriksaan (editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data 

tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. 

                                                             
21

 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 

2000), h.97 
22

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, Citra Aditya 

Bakti, 2004), h.91.  
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b. Penandaan data (coding) 

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa 

penomoran, penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukan 

golongan, kelompok klasifikasi dan menurut jenis atau sumbernya 

dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan 

rekontruksi serta analisa data. 

c. Penyusunan sistem data (systematizing) 

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika 

berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data 

secara sistematika, data yang diedit dan diberi tanda, menurut klasifikasi 

dan urutan masalah.
23

 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua 

penggabungan dua variabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali.
24

 

Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan 

menggunakan cara berpikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan tarik kesimpulan yang bersifat 

umum ke khusus”.
25

  

                                                             
23

 Ibid. h.93 
24

 Suharsimi Arikunto, Op.cit, h.209 
25

 Nana Sujana, Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi,(Sinar Baru, 2000), h.6 
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Jadi karena data yang akan dianalisa merupakan data kualitatif, 

yang mana cara menganalisanya menggambarkan kata-kata atau kalimat 

sehingga dapat disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari 

data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

 

 



BAB II 

KONSELING INDIVIDU, TRAUMA ANAK, DAN CHILD ABUSE 

 

A. Konseling Individu 

1. Pengertian Konseling Individu 

Konseling Individu sejak hari-hari awal gerakana konseling sudah 

diidentifikasikan sebagai aktifitas ini di mana semua aktifitas lain berfungsi 

efektif. Konseling adalah hubungan yang berupa bantuan satu-satu yang 

berfokus kepada pertumbuhan dan penyesuaian pribadi, dan memenuhi 

kebutuhan akan penyelesaian-problem dan kebutuhan. Bantuan itu 

merupakan proses berpusat kepada klien yang menuntut kepercayaan diri 

konselor dan kepercayaan klien kepadanya. Proses ini di mulai ketika suatu 

kondisi berupa kontak atau relasi psikologis terbentuk antara konselor dan 

klien; ia akan bergerak maju ketika kondisi-kondisi tertentu yang esensial 

bagi kesuksesan proses konseling terpenuhi. Banyak praktisi percaya 

kondisi-kondisi esensial ini meliputi hal-hal seperti ketulusan dan 

kongruensi konselor, penghargaan terhadap klien dan sebuah pemahaman 

empatik atas kerangka acuan internal klien. 

Meskipun tiap konselor seiring waktu akan mengembangkan 

teorinya sendiri untuk memandu praktik pribadinya, namun teori-teori yang 

sudah ada telah sanggup menyediakan basis efektif untuk pengujian dan 

pembelajaran. Konseling yang efektif mensyaratkan konselor memiliki 

bukan hanya jenjang tertinggi pelatihan dan keahlian profesonal, tetapi juga 

watak keperibadian tertentu. Program-program konseling akan menghadapi 
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kesulitan dalam efektifitas dan kredibilitasnya kecuali para konselor mulai 

menampilkan pemahaman, kehangatan, rasa manusiawi dan sikap-sikap 

positif terhadap manusia.    

2. Proses Konseling Individu 

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan 

dengan baik. Proses konseling adalah pristiwa yang tengah berlansung dan 

memberi kana bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan konseli)
1
 

Dengan kata lain proses konseling adalah gambaran tentang kejadian 

pelaksanaan kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada 

konseli. 

Secara umum proses konseling dibagi atasa tiga tahapan : 

a. Tahapan awal konseli 

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan 

proses konseling sampai konselor dan konseli menemukan definisi 

masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun 

proses konseling tahap awal yang dilakukan konselor sebagai berikut. 

1) Membangun hubungan konseli 

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat 

berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working 

relationship – hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. 

Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan 

Tahap Awal ini.
2
 

                                                             
1
 Prof. Dr. Sofyan S. Willis. Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung, Alfabeta, 

2014) h.50 
2
 Ibid 



22 

  

Pada tahapan awal ini konselor harus memunculkan  image 

yang baik pada konseli untuk dapat ikut berdiskusi selama proses 

konseling dalam mengatasi permasalahan klien. 

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah 

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana 

klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan 

klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada 

pada klien
3
 

Jika tahapan awal telah berjalan dengan baik dan konselor 

telah membangun hubungan dengan konseli, maka tahap selanjutnya 

adalah mendefinisikan masalah. Disini konselor dituntut harus lebih 

aktif menggali dan respect dengan masalah konseli. 

3) Membuat penaksiran dan penjajakan 

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan 

mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang 

mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi 

klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi 

antisipasi masalah.
4
 

Pada tahap ini konselor harus dapat melihat jauh kedepan 

dengan permasalahan klien dan bantuan yang sesuai untuk 

mengantisipasi masalah konseli. 

 

                                                             
3
 Ibid 
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4) Menegosiasiakan kontrak 

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal 

itu berisi : kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu 

pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan; kontrak 

tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula; kontrak 

kerjasama dalam proses konseling.
5
 

Pada tahap ini konselor dituntut untuk dapat tegas, karena pada 

tahap inilah waktu konseling akan ditentukan dengan kesepakatan 

klien.  

b. Tahap Penengahan (Tahap Kerja) 

Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap 

awal, kegiatan selanjutya adalah memfokuskan pada : 1) penjelajahan 

masalah klien; 2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian 

kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien.
6
 

c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan) 

Pada Tahap Akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu : 

1) Menurunnya kecemasan klien. 

2) Adanya perubahan prilaku klien kearah yang lebih positif. 

3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang 

jelas. 

4) Terjadinya perubahan sikap positif.
7
 

 

                                                             
5
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6
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7
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Dalam buku lain dikatakan, Seperti halnya layanan-layanan yang 

lain, pelakasanaan layanan konseling individu, juga menempuh beberapa 

tahapan kegiatan, yaitu: 

Pertama, perencanaan yang meliputi kegiatan: (a) 

mengidentifikasi klien, (b) mengatur waktu pertemuan, (c) 

mempersiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan layanan, 

(d) menetapkan fasilitas layanan, (e) menyiapkan kelengkapan 

administrasi.
8
 

Disini dikatakan bahwa mempersiapkan tempat dan kelengkapan 

administrasi merupakn tahapan awal dari sebuah proses konseling. 

Kedua,pelaksanaan yang meliputi kegiatan : (a) menerima klien, 

(b) menyelenggaran persetrukturan, (c) membahas masalah klien 

menggunakan teknik-teknik, (d) mendorong pengentasan masalah klien, 

(e) memantapkan komitmen klien dengan pengentasan masalahnya, (f) 

melakukan penilaian segera. 

Ketiga, melakukan evaluasi jangka pendek. 

Keempat,menganalisi hasil evaluasi. 

Kelima, tindak lanjut yang meliputi kegiatan : (a) menetapkan 

jenis arah tindak lanjut, (b) mengkomunikasikan rencana tindak lanju 

kepada pihak-pihak terkatit, dan (c) melaksanakan rencana tindak lanjut. 

Keenam, laporan yang meliputi kegiatan : (a) menyusun laporan 

layanan konseling individu, (b) menyampaikan laporan kepada pihak 

terkait, dan (c) mendokumentasikan laporan.
9
 

                                                             
8
 Dr. Tohirin, M.Pd. Bimbingan dan Konseling disekolah dan madrasah, (Jakarta. Raja 

Grafindo Persada. 2014) h.163. 
9
 Ibid 
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3. Tujuan Konseling Individu 

Dilihat dari tujuan, Konseling Individu dalam mengatasi trauma anak 

lebih menekankan pada pulihnya kembali klien pada keadaan sebelum 

trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang 

baru. 

Adapun yang menjadi tujuuannya adalah 

a. Berpikir realistis; bahwa trauma adalah bagian dari kehidupan. 

b. Memperoleh pemahaman tentang peristiwa dan situasi yang 

menimbulkan trauma. 

c. Memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma. 

d. Belajar keterampilan baru untuk mengatasi trauma
10

. 

 

B. Trauma Anak 

1. Pengertian Trauma 

Trauma, atau dalam bahasa Psikologi sering di sebut kedalam salah 

satu gangguan kecemasan, adalah Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), 

kecemasan berlebih tipe PTSD ini biasanya diawali dengan adanya pristiwa 

buruk yang menimpa seseorang sehingga membuat nya sangat berhati-hati 

dan cenderung cemas manakala berhadapan pada peristiwa serupa.
11

 

2. Berbagai Penyebab Trauma 

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan trauma pada diri 

seseorang. Masing-masing orang mempunyai kekuatan sendiri untuk 

                                                             
10

 Dr.H.Sutirna,M.Pd. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal,Nonformal dan 

Informal, (Yogyakarta.Andi Offset. 2013) h.143. 
11

 Afin Murtie. Disampingmu Orang Gila Loh, (Yogyakarta. Scritto Book Publisher. 

2014). h.47. 
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menangkal dan menyelesaikan suatu masalah sehingga bagi satu orang 

masalah itu adalah hal yang wajar tetapi bagi orang lain bisa saja masalah 

itu membuatnya menjadi trauma. Jadi trauma bukan tergantung besar 

kecilnya suatu permasalahan atau peristiwa yang dialami. Trauma terjadi 

karena persepsi masing-masing individu terhadap permasalahan atau 

peristiwa itu sendiri. 

Berikut beberapa masalah atau peristiwa yang isa menyebabkan 

trauma: 

a. Penyiksaan secara fisik 

Trauma pada diri seseorang bisa terjadi karena adanya penyiksaan 

yang diterima secara fisik. Seorang anak yang sering dipukul, dijambak, 

dicubit, dan dianiaya dalam bentuk lainnya lambat laun akan merasa 

trauma. Apalagi bila ternyata mereka tak mampu untuk melawan dan 

hanya pasrah menerima siksaan demi siksaan tersebut. Bukan hanya pada 

anak-anak, siksaan fisik pada remaja dan orang dewasa juga 

berkemungkinan menumbuhkan rasa trauma berkepanjangan. Selain sakit 

secara fisik, luka yang Nampak dari luar, siksaan fisik juga menimbulkan 

sakit dan luka didalam hati seseorang. Seperti halnya yang terjadi mpada 

Sybil, pemilik 16 kepribadian yang mengalami trauma karena siksaan 

fisik ibunya. Tubuh kecilnya yang ringkih sering menjadi sasaran 

pukulan, siraman air, cubitan, sampai cekikan yang tak semestinya 

didapatkan oleh anak seusianya waktu itu.
12
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b. Penyiksaan secara psikis 

Trauma juga bisa disebabkan oleh adanya siksaan secara psikis 

yang dialami oleh seseorang. Siksaan secara psikis ini memang tidak 

menimbulkan luka seperti halnya siksaan secara fisik. Namun 

dampaknya sama buruknya bahkan bisa jauh lebih buruk dibandingkan 

siksaan secara fisik. Kata-kata yang buruk, ejekan, cemoohan, dan 

lontaran kata-kata kasar menjadi suatu siksaan psikis yang bisa 

menimbulkan trauma pada diri seseorang. Ambang batas isksaan 

memang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Namun 

bagaimanapun lontaran kata-kata yang menjatuhkan sangat meresahkan 

dan menyakitkan hati baik bagi mereka yang masih kanak-kanak, remaja, 

dan yang sudah dewasa.
13

 

c. Tidak diperhatikan 

Pada beberapa orang, keadaan dibiarkan atau tidak diperhatikan 

tidaklah menjadi masalah besar. Namun bagi sebagian orang lainnya, hal 

ini bisa menimbulkan trauma dan luka batin yang mendalam. Terlebih 

apabila keadaan tidak diperhatikan ini terjadi setelah seseorang pernah 

merasakan bagaimana manisnya diperhatikan oleh orang lain dan 

lingkungan disekitarnya. Seorang anak misalnya yang awalnya 

diperhatikan secara penuh oleh kedua orang tuanya, tiba-tiba harus 

berbagi erhatian dengan adiknya. Jika orang tua tak bisa memberikan 

pengertian dan menyeimbangkan perhatian yang mereka curahkan 
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kepada sianak dan adiknya, maka luka batin bisa saja terjadi. Sianak bisa 

menganggap orang tua tak lagi menyayanginya, menganggapnya tak ada, 

dan bahkan dianggap ingin melenyapkannya. 

Perasaan tidak diperhatikan dan kemudian tumbuh menjadi 

trauma ini juga bisa terjadi pada remaja dan orang dewasa. Mereka yang 

pada awalnya hidup berkecukupan misalnya, dan diperhatikan penuh 

oleh orang-orang di sekitarnya memiliki perasaan sensitive apabila tiba-

tiba hidupnya jatuh. Disaat dia merasa tidak sesukses dulu, tidak sekaya 

dulu, dan tidak secukup dulu maka orang-orang disekitarnya pun menjadi 

serba salah menurutnya. Kurangnya perhatian sedikit saja dari orang-

orang disekitarnya sudah bisa membuat sakit hati dan bahkan trauma.
14

 

d. Kegagalan Cinta 

Cinta memang indah dan manis, hal ini apabila kedua belah pihak 

saling mencintai dan menjaga cinta mereka. Cinta akan berbalik menjadi 

hal yang menakutkan dan bahkan menimbulkan trauma pada diri 

seseorang apabila ternyata mereka gagal membinanya dengan baik. 

Kegagalan cinta seringkali membuat seseorang sakit hati, jengkel, marah 

dan ujungnya menjadi trauma terhadap berbagai hal yang menyakut 

hubungan cinta. Hal ini akan semakin sulit apabila memang kegagalan 

yang dialami bukan hanya sekali, tetapi berulangkali saat ia mencoba lagi 

untuk mencintai dan dicintai ternyata sama saja hasilnya yaitu gagal dan 

sakit hati.
15
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Trauma yang disebabkan oleh kegagalan cinta membuat diri 

seseorang takut menjalin hubungan cinta kembali. Bahkan berbagai hal 

tragis bisa saja terjadi seperti pembalasan dendam kepada orang-orang 

yang tak bersalah dan adanya penyimpangan perilaku seksual 

e. Pengkianatan 

Pengkianatan yang juga sering menyebabkan trauma pada diri 

seseorang. Pengkianatan bisa saja di alami oleh seseorang yang ditinggal 

sahabatnya, kekasihnya, pasangannya, atau bahkan orang tuanya. Selain 

itu pengkianatan juga bisa terjadi di sector bisnis sehingga membuat 

bisnis seseorang merugi dan bahkan hancur karena ulah rekan bisnisnya 

sendiri. 

Pengkianatan yang tak terpecahkan, membuat adanya sakit hati 

pada diri seseorang. Mereka yang merasa dikianati pastilah merasa 

jengkel, marah dan ingin protes terhadap si pengkianat. Namun, disisi 

lain berbagai perasaan itu ternyata sulit untuk diungkapakan karena 

terbatasnya kemampuan dri, adanya norma sosial, dan hilangnya mereka 

yang menghianati. Habis manis sepah dibuang, begitu kira-kira 

peribahasa yang menggambarkan sebuah pengkianatan. Bagi orang-orang 

tertentu hal ini bisa menyebabkan trauma untuk berhubungan lagi dengan 

orang lain dan bahkan trauma untuk beraktifitas seperti sedia kala
16

 

f. Keadaan ekonomi yang sangat sulit 

Himpitan ekonomi, sulitnya hidup, kebutuhan yang tak pernah 

terpenuhi, serta berbagai macam akibat dari sulitnya keadaan ekonomi 

bisa menyebabkan trauma pada diri seseorang. Bagi mereka yang 
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terbiasa menjalani kehidupan yang serba terbatas, mungkin kesulitan 

ekonomi bukanlah halangan yang berarti. Bagi mereka yang senantiasa 

berfikiran positif terhadap segala hal yang menimpa hidupnya, mungkin 

kesulitan ekonomi dianggap sebagai satu cobaan yang akan segera 

berakhir. Namun, bagi mereka yang tidak siap dan kurang sabar maka 

kesulitan ekonomi bisa menyebabkan adanya luka batin dan trauma 

tersendiri. Hal ini akan bertambah buruk apabila disertai dengan 

menjauhnya orang-orang yang sebelumnya dekat dengan nya. Semakin 

buruk apabila disertai dengan pengkianatan dari orang-orang 

disekitarnya. Dan semakin buruk apabila keadaan ini tidak segera bisa 

teratasi.
17

 

g. Kehilangan orang yang dicintai 

Trauma juga bisa dialami oleh seseorang apabila merasa 

kehilanganorang yang dicintai. Bisa teman, sahabat, kekasih, atau 

keluarga yang dianggapnya mampu memberikan kenyamanan dan rasa 

bahagia. Kehilangan salah satu dari mereka bagi sebagaian orang 

sanagtlah menyakitkan dan menimbulkan luka batin sehingga berkaibat 

trauma. Kehilangan oranga yang di cintai ini bisa berbentuk ditinggal 

untuk beberapa saat atau ditinggal untuk selamanya.
18

 

h. Kematian orang terdekat 

Kematian memang menyedihkan. Bagi sebgaian orang, kematian 

orang terdekat hukan hanya menyedihkan saja tetapi juga menimbulkan 

keputusasaan dan trauma luar biasa. Kadangkala rasa sedih yang terlalu 
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dalam dengan disertai bayangan buruk tentang kematian itu sendiri bisa 

membuat seseorang menjadi enggan untuk melakukan aktifitas lainnya 

dan berujung pada depresi.  

i. Perceraian 

Perceraian, apapun alasannya tetaplah menyakitkan dan 

membawa luka tersendiri. Bisa jadi luka yang ditimbulkan oleh 

perceraian itu dialami oleh pasangan yang bercerai baik suami maupun 

istrinya. Namun yang paling menyakitkan dapak yang paling 

menyakitkan dampak dari perceraian yang dialami oleh anak-anak. Anak 

yang belum memahami mengapa orang tuanya berpisah seringkali 

memendam trauma terhadap perceraian sehingga menumbuhkan 

bayangan buruk serta keputusasaan terhadap lembaga pernikahan. 

Apabila kemudian dampak perceraian semakin buruk, seperti kehidupan 

yang dijalani lebih sengsara dari pada saat kedua orang tua masih 

berasam, maka trauma yang dialami oleh sianak bertambah hebat. Oleh 

karenanya perceraian dikatakan sebagai alternative terakhir bagi 

pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik, apalagi jika mereka 

telah memiliki anak. 

Dampak perceraian akan semakin buruk apabila salah sau orang 

tua menikah dengan pasangan yang tidak menyayangi si anak, bahkan 

bisa jadi pasangan orang tuanya itu justru menyakiti sianak seperti yang 

di alami oleh Billy dalam 24 Wajah Billy.
19
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j. Pelecehan seksual 

Hal yang menakutkan, dan tak akan pernah ingin dialami oleh 

siapapun yaitu pelecehan seksual. Trauma akibat adanya pelecehan 

seksual biasanya mendalam dan sulit disembuhkan. Sakit fisik dan sakit 

hati menyatu didalam seseorang yang mengalaminya. Rasa marah, 

jengkel, sakit hati, jijik, bercampur aduk dengan kemarahan yang tak 

kunjung bisa diredam. Apalagi jika pelechan ini menimpa anak-anak. 

Seperti halnya Billy dalam 24 Wajah Billy yang mengalami pelecehan 

seksual oleh ayah tirinya, seseorang bisa saja terpecah keperibadiannya 

untuk mengatasi trauma terhadap pelecehan seksual yang pernah 

diterima
20

 

k. Bencana alam dan kecelakaan  

Trauma juga bia dirasakan oleh seseorang yang terkena bencana 

alam, Hal inilah maka pasca terjadinya bencana alam selalu ada tim 

relawan termasuk dari psikolog untuk ikut serta manangani trauma yang 

dialami oleh penduduk setempat. Trauma pasca bencana ini sifatnya 

panic dan terjadi pada banyak orang dalam waktu yang bersamaan . oleh 

karenanya penyembhannya juga uga membutuhkan kesabaran dan usah 

auntuk saling menguatkan antar penduduk. Demikian pula trauma bisa 

terjadi pada mereka yang tengah mengalami kecelakaan, baik dijalan 

raya, tempat kerja, atau lainnya. Seseorang yang pernah terpelanting 

waku hiking di gunung misalnya bisa saja memiliki trauma terhadap 

perjalanan hiking dan gung itu sendiri. 

l. Kondisi ibu saat kehamilan 
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Trauma yang mungkin tidak pernah disangka adalah trauma pada 

bayi yang terjadi akibat kondisi psikis atau kejiwaan ibu saan konsepsi 

dan kehamilan. Hal inilah yang perlu disadari oleh semua calon orang tua 

agar menyiapkan diri semaksimal mungkin secara fisik dan psikis 

sebelum berencana untuk memiliki anak. Kondisi psikis Ibu yang tidak 

menyukai sang Ayah, membeci dirinya sendiri, atau tengah memiliki 

masalah yang sulit terpecahkan akan membawa dampak buruk pada 

perkembangan psikis bayi saat dia telah lahir nanti.  

m. Tersangkut masalah hukum 

Seseorang yang tidak pernah memperkirakan akan tersangkut 

masalah hukum, bisa mengalami trauma apabila ternyata kemudian 

mereka mengalaminya. Duduk sebagai saksi apalagi terdakwa sangat 

menyakitkan dan memalukan bagi sebagian besar orang. Mereka yang 

tidak kuat mental bisa mengalami trauma terhadap hal-hal tersebut yang 

kemudian menyebabkan adanya gangguan pada mentalnya seperti 

terjadinya alter ego pada dirinya.
21

 

3. Gejala Trauma Pada Anak 

Luka pada fisi k bisa langsung terlihat dan mudah pula untuk 

disembuhkan. Berbeda dengan adanya luka pada psikis atau luka bitin yang 

membutuhkan penanganan ekstra oleh ahli didukung orang-orang terdekat 

agar penderita bisa kembali seperti semula. Lalu, apa saja yang 

dikategorikan sebagai gejala trauma pada diri seseorang, sehingga mudah 

untuk mendeteksi dan segera membantunya? 
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Berikut beberapa gejala trauma yang dialami oleh anak-anak : 

a. Anak sulit berkonsentrasi. 

b. Menjadi hiperaktif tanpa tujuan yang jelas. 

c. Anak menjadi temperamental, suka marah, dan sering tiba-tiba ketakutan. 

d. Nafsu makan menurun drastic. 

e. Kepercayaan diri anak turun bahkan sebagian tak lagi punya kepercayaan 

diri. 

f. Suka membentak, berbicara kasar, dan buruk. 

g. Anak menjadi suka melamun dan Nampak murung. 

h. Tak Nampak keceriaan lagi dimata anak, dia menjadi diam dan menarik 

diri dari pergaulan dengan anak-anak lain.
22

 

4. Penanganan Trauma 

Adanya suatu penyakit atau gangguan pastilah ada kesembuhan yang 

bisa diusahakan. Demikian pula dengan adanya trauma pada diri seseorang. 

Hal ini bisa disembuhkan dengan usaha nyata dari diri sendiri, bantuan dari 

orang terdekat, lingkungan sekitar, dan bantuan ahli. 

Berikut beberapa tahapan trauma yang isa dilakukan untuk 

mengatasi trauma agar tidak berkepanjangan : 

a. Menerima keadaan yang terjadi sebagai sebuah masalah yang wajar. 

Trauma memang menyakitkan suatu yang membuat diri 

seseorang menjadi sangat takut, cemas, marah, dan perasaan buruk lain 

biasanya harus terbayang di depan mata. Menerima keadaan dengan tulus 

dan ikhlas menjadi awal yang baik bagi usaha penyembuhan trauma. 
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Misalnya ada seseorang yang trauma karena sering disakiti secara 

fisik, maka menerima keadaan tersebut sebagai sebuah pelajaran 

berharga menjadi awal kesembuhan trauma tersebut. Sakit memang, 

marah mungkin, tetapi menghindar dari orang yang sering menyakiti 

orang yang sering menyakiti menjadi langkah terbaik. Menghindar dan 

menganggap bahwa selama ini telah mengalami masalah yang mungkin 

bisa juga dialami oleh orang lain. Yang penting sudah jauh dari mereka 

yang menyakiti dan kecil kemungkinan untuk disakiti kembali
23

. 

b. Memaafkan diri sendiri dan orang lain yang mungkin menjadi penyebab 

masalah. 

Memaafkan itu bukan lantas kalah, tetapi sebaliknya memaafkan 

adalah gerbang kemenangan bagi kesehatan fisik dan psikis seseorang. 

Mereka yang mampu memaafkan orang lain yang telah berbuat salah 

kepadanya memiliki hati yang jauh lebih tenang dari pada orang yang 

telah menyakiti diri sendiri atas semua kelalaian di masa lalu yang 

kemudian menimbulkan masalah dan trauma juga perlu segera dilakukan. 

Anggaplah semua masalah atau pristiwa buruk sebagai pengalaman 

berharga yang bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran di masa 

mendatang.
24

 

c. Menyayangi diri sendiri dan membangkitkan semangat dengan bantuan 

orang-orang terdekat. 

Terlepas dari trauma berarti kita harus menyayangi diri sendiri. 

Diri ini adalah ciptaan Tuhan dan dicitakan sesempurna mungkin 
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olehnya. Oleh karenanya kita harus banyak bersyukur dan memelihara 

ciptaan-Nya ini sebaik mungkin. Sayangi diri sendiri, buatlah diri merasa 

nyaman, berhentilah menyalahkan diri sendiri, dan terimalah pristiwa 

buruk di masa lalu sebagai bagian perjalanan hidup. Mungkin mudah 

memang untuk mengatakan tetapi sulit untuk melakukan, namun dengan 

bantuan orang-orang terdekat yang dipercaya mau memperhatikan maka 

semua bisa di wujudkan. Membangkitkan semangat dengan menyayangi 

diri sendiri dan menganggap diri ini berharga, minimal bagi 

keberlangsungan hidup dan kesehatan fisik maupun mental sendiri. 

d.  Mencoba metode hypnotherapy untuk mengatai luka batin yang terjadi 

Metode hypnotherapy bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin 

keluar dari trauma. Bantuan ahli bisa dilakukan sebagai awal 

keberlangsungan metode ini. Selanjutnya kita bisa melakukan 

hypnoteraphy sendiri sehingga terus berkesinambungan untuk mencapai 

kesehatan mental yang lebih baik yaitu terbebas dari trauma
25

 

e. Menemui psikolog/psikiater 

Menemui ahli jiwa baik psikolog maupun psikiater sangat 

disarankan apabila trauma yang dialami sangat sulit dihilangkan, dan 

bahkan mengganggu aktifitas sehari-hari. Lebih baik sedini mungkin 

menemui ahli untuk membicarakan keluhan yang dialami daripada 

menemui mereka setelah mengalami berbagai gangguan pada 

mental/psikis kita.
26
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C. Child Abuse 

1. Pengertian Child Abuse 

Pada awal mulanya istilah Tindak Kekerasan atau Child Abuse and 

neglect berasal dan mulai dikenal di dunia kedokteran. Sekitar 1946, Caffey-

seorang radiologist-melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik 

seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple fractures) pada anak 

atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya 

(unrecognized trauma). Dalam dunia kedokteran, kasus ini di kenal dengan 

istilah Caffey Syndrom (Ranuh, 1999). 

Kasus yang di temukan Caffey di atas makin menarik perhatian 

public ketika Henry Kampe (1962) menulis masalah ini di Journal of the 

American Medical Association, dan melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit 

yang dia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-

anak, dimana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang di 

alaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Henry Kampe, 

menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak 

dengan istilah Battered Child Syndrom yaitu: “Setiap keadaan yang 

disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh 

orang tua atau pengasuh lain”. Di sini yang diartikan tindakan kekerasan 

terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi juga luka memar atau 

pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang 

baik secara fisik maupun intelektual. 
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Selain Battered Child Syndrom, istilah lain untuk menggambarkan 

kasus penganiayaan yang dialami anak-anak adalah Maltreatment Syndrom-

dimaksudkan selain gangguan fisik seperti diatas, ditambah adanya 

gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tak memadai. Istilah 

Child Abuse sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak 

dibawah usia 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau 

pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta 

perkembangannya. 

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (Child Abuse) dapat 

didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang 

umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab 

terhadap kesejahteraan anak-yang mana itu semua diindikasikan dengan 

kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh 

paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah 

pemukulan dan penyerangan fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau 

goresan (scrapes/scratches). Namun demikian, perlu disadari bahwa child 

abuse sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara 

fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, 

misalnya pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault), pemberian 

makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi 

(malnutrition) pengabaian pendidikan dan kesehatan (educational dan 

medical neglect) dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (medical 

abuse) (Gelles, 1985)
27
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Dari pengertian diatas yang menjadi fokus dalam judul ini adalah, 

anak-anak yang mengalami kekeran berupa pelecahan seksual. 

2. Faktor Penyebab Child Abuse 

Dalam versi yang lebih lengkap, seorang pemerhati anak dari 

Malaysia yakni Siti Fatimah (1992) mengungkapkan setidaknya terdapat 

enam kondis yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya 

kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak. 

Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah 

keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan 

yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada 

keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga 

yang memprihatikan atau kondisi keterbatasa ekonomi dapat menciptakan 

berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 

pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang 

kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang 

sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak 

Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi 

keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang 

ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-

mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepas rasa jengkel dan 

marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, 

pemarah dan tidak mampu untuk mengendalikan emosi juga dapat 

menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Bagi orang tua yang 
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memeiliki anak bermasalah seperti ; cacat,fisik atau mental (idiot) acap kali 

kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh 

anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran 

anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa 

frustasi.
28

 

Ketiga, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan 

problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, 

pemberian kasih saying, pemberian nafkan dan sebagainya. Akibat 

perceraian juga akan di rasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua 

mereka menikah lagi dan anak harus di rawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam 

banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah 

atau ibu tiri tersebut. 

Keempat, kelahiran anak diluar nikah. Tidak jarang sebagai akibat 

adanya kelahiran diluar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang 

tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. 

Akibatnya anak akan menerima perlakuan yang tidak menguntungkan 

seperti : anak merasa disingkirkan, harus menerima prilaku diskriminatif, 

tersisih atau disishkan oleh keluarga bahkan harus menerima prilaku yang 

tidak adil dan bentuk kekerasan yang lainnya. 

Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam 

berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan 

tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang 
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memilki problem psikologis. Mereka sentiasa berada dalam situasi 

kecemasan dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Secara 

psikologis cirri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain; 

adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, 

harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya 

pengetahuan bagaimana cara mengasuh anak yang baik. 

Keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-

hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religie yang 

memadai.
29

 

3. Tanda-Tanda Terjadinya Child Abuse 

Menurut Fontana (1973) kita perlu curiga adanya penganiayaan anak 

bila pada anak kita temui hahl-hal sebagai berikut : 

a. Anak tampak ketakutan terutama pada orang tua; 

b. Anak dipisahkan dalam waktu yang lama; 

c. Dengan kelainan-kelainan kulit atau luka lain; 

d. Luka-luka diobati tidak dengan semestinya; 

e. Kekurangan gizi; 

f. Diberikan makan atau minum atau obat yang tidak semestinya; 

g. Diberikan pakaian yang tidak semestinya di musim dingin; 

h. Perawatan secara keseluruhan bagaikan seorang yang miskin; 

i. Sering kali menangis; 

j. Terlalu hati-hati terhadap larangan orang tua. 
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4. Profil Anak Korban Child Abuse 

Secara umum, anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan 

sebenarnya tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Dalam arti, baik 

anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya potensial dan merupakan 

sasaran empuk dari perlakuan semena-mena yang berkembang di 

masyarakat. Namun demikian, bila dibandingkan secara kualitatif, jumlah 

lebih dominan menimpa anak perempuan. Dibandingkan anak laki-laki 

secara structural anak perempuan memang lebih vurnerabele,lebih lemah, 

tergantung dan mudah dikuasai, dan diancam oleh pelaku.
30
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