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ABSTRAK 

 

Dalam masa pandemi proses pembelajaran daring menuntut para 

orang tua untuk siap melaksanakan pembelajaran yang sebelumnya 

dilaksanakan di sekolah dan dengan tatap muka antara guru dengan 

peserta didik menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran 

daring, sehingga hal ini membuat waktu yang dihabiskan antara 

orang tua dan anak menjadi lebih panjang dari masa sebelum 

pandemi, maka dari itu peran orang tua dalam masa pandemi ini 

sangatlah diperlukan mengingat bahwa anak masih sangat 

memerlukan arahan dan bimbingan dari orang tua dalam banyak hal 

termasuk dalam proses pembelajaran selama di rumah. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi 

orang tua terhadap tindakan kekerasan fisik dan emosional selama 

pembelajaran daring di PAUD Anak Bangsa?‖. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi orang tua terhadap 

tindakan kekerasan fisik dan emosional pada anak usia dini. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dengan desain penelitian studi kasus dan alat penelitian yang 

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan serta uji keabsahan data. Berdasarkan hasil 

pengolahan data wawancara persepsi orang tua dengan melibatkan 

tujuh orang responden dan dengan menggunakan dua belas 

pertanyaan serta pola jawaban ya dan tidak maka diperoleh jawaban 

ya tertinggi pada pertanyaan ke lima, tujuh, delapan, dan sebelas 

dengan persentase sebesar 71.42% dan jawaban tidak tertinggi 

terdapat pada pertanyaan ke sembilan dengan perolehan data sebesar 

100% Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki 

persepsi yang beragam terhadap tindakan kekerasan fisik dan 

emosional selama pembelajaran daring, ada pendapat yang dinilai 

baik dan juga tidak baik. 

 

Kata Kunci: Persepsi orang tua, kekerasan fisik, kekerasan 

emosional, pembelajaran daring. 
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ABSTRACT 

 

During the pandemic, the online learning process requires parents to 

be ready to carry out learning that was previously carried out at school 

and face-to-face between teachers and students becomes distance 

learning or online learning, so this situation makes the time spent 

between parents and children more than before. It has been a long 

time since the pre-pandemic period, therefore the role of parents in 

this pandemic period is very necessary considering that children still 

really need direction and guidance from their parents in many ways, 

including in the learning process while at home. The formulation of 

the problem in this study is, "What is the perception of parents about 

acts of physical and emotional violence during online learning at 

PAUD Anak Bangsa?". This study aims to determine how parents 

perceive acts of physical and emotional violence in early childhood. 

The method used in this research is descriptive qualitative with a case 

study research design and the research tools used are interviews and 

documentation. While the data analysis technique uses data reduction 

steps, data presentation/data display, drawing conclusions and testing 

the validity of the data. Based on the results of processing parental 

perception interview data involving seven respondents and using 

twelve questions and a pattern of yes and no answers, the highest yes 

answers were obtained on the fifth, seventh, eighth, and eleventh 

questions with a percentage of 71.42% and the highest no answer. 

contained in the ninth question with data acquisition of 100%. The 

results showed that parents have various perceptions of acts of physical 

and emotional violence during online learning, there are opinions that 

are considered good and also not good. 

 

Keywords: Parents' perception, physical violence, emotional 

violence, online learning. 
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MOTTO 

 

                          

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), 

dan di sisi Allah pahala yang besar. 

Q.S. At-Tagabun 64:15 

 

 
 

Keberanian melahirkan kecemasan, namun ketidakberanian 

melenyapkan diri sendiri…dan keberanian dalam makna tertingginya 

adalah kesadaran penuh tentang diri sendiri. 

-Kierkegaard- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan isi pada penelitian ini secara 

terperinci, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai beberapa 

istilah yang terdapat pada judul dengan maksud memberikan 

gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Untuk 

memperjelas judul dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan 

beberapa pengertian dari judul penelitian ini, yakni: “Persepsi 

Orang Tua Tentang Tindakan Kekerasan Fisik dan Emosional 

Selama Pembelajaran Daring di PAUD Anak Bangsa” 

1. Persepsi Orang Tua 

Persepsi diartikan sebagai interpretasi sesuatu yang 

diterima indera.
1
 Dalam pengertian ini juga dimaknai sebagai 

interpretasi yang muncul dari dalam diri orang tua sebagai 

pengasuh bagi anak usia dini. 

2. Tindakan Kekerasan Fisik dan Emosional 

Kekerasan fisik merupakan perlakuan fisik yang 

dilakukan dengan tangan maupun benda yang mengakibatkan 

anak mengalami luka, goresan, cacat tubuh bahkan keselamatan 

jiwanya.
2
 Sedangkan kekerasan emosional dapat berupa 

ancaman, hukuman, dan/atau ejekan yang bertujuan untuk 

membingungkan emosi korban dan membuat korban merasa 

tidak berharga.
3
 

3. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh secara 

daring adalah pembelajaran jarak jauh yang cara pengantaran 

bahan ajar dan interaksinya dilakukan dengan perantara 

teknologi internet. 
4
 

                                                           
1Tim Panca Aksara, Kamus Istilah Psikologi, (Jawa Tengah: Desa Pustaka 

Indonesia, 2020) h. 1𝟫2 
2S Sugijokanto, Cegah Kekerasan Pada Anak (Elex Media Komputindo, 

2014) h. 52 
3Z Santosa, Mengenali Kekerasan Pada Anak (Alaf Media, 2019),h. 𝟨 
4Akbar Pandu Setiawan and others, Efek Metode Pembelajaran Daring 

(Pembelajaran Jarak Jauh) Akibat Covid-19: Perspektif Pelajar Dan Mahasiswa. h. 

84 
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4. Anak Usia Dini 

 Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan unik. Anak memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik 

halus dan kasar), daya pikir, daya cipta, bahasa dan 

komunikasi, yang tercakup dalam kecerdasan intelektual (IQ), 

kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) 

atau kecerdasan agama atau religius (RQ), sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Anak memiliki karakteristik yang khas baik secara fisik, 

sosial, moral dan sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa usia 

yang sangat penting bagi sepanjang hidupnya sebab masa anak 

masa pembentukan pondasi dan dasar kepribadian yang akan 

menetukan pengalaman anak di kehidupan selanjutnya. Maka dari 

itu penting bagi orang tua untuk menjaga anak dengan baik sesuai 

dengan yang difirmankan oleh Allah SWT. Dalam surat At 

Tharim, (𝟨𝟨):𝟨 

                               

                             

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, 

yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.6 

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah 

alam dan sesama manusia. Selain itu pendidikan pada hakekatnya 

merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta 

                                                           
5T Ariyanti, ‗Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh 

Kembang Anak‘, Dinamika Pendidikan Dasar, 8.1 (2016), 50–58, h. 50 
6 Al-Quran Kemenag, At Tharim, (𝟨𝟨):𝟨 
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penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada 

anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai 

kedewasaan yang dicitacitakan dan berlangsung terus menerus
7
. 

Pendidikan dalam keluarga menuntut interaksi antara anak dengan 

seluruh anggota keluarga. Melalui interaksi tersebut akan terjadi 

proses penerimaan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai hidup 

yang berkembang di lingkungan keluarga. Nilai-nilai yang diterima 

dalam keluarga akan menjadi pondasi perkembangan 

kepribadiannya di masyarakat. Dengan demikian, keluarga dituntut 

untuk merealisasikan nilai-nilai positif, sehingga terbentuk pribadi 

anak yang baik
.. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT. 

Dalam surat Al-Mujadilah (58): 11 

                         

                           

                 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.8 

Hal ini selaras dengan sebuah hadits dari Nabi Muhammad 

saw Yang termasuk dalam hadits tarbawi pembinaan anak yang 

berbunyi: 

Dari Ayyub ibn Musa dari bapak dan neneknya berkata: 

Rasulullah saw telah bersabda: “Tidak ada suatu pemberian yang 

                                                           
7 Rahmat Hidayat and Abdillah Abdillah, ‗Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori 

Dan Aplikasinya‘, 2019. h. 24 
8 Al-Quran Kemenag, Al-Mujadilah (58): 11 
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diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama 

dari pada pemberian budi pekerti yang baik.”9 

Sehingga dari riwayat tersebut para orang tua diwajibkan 

untuk memuliakan anak dan mendidik, mengajarkan anak, bukan 

hanya dari segi ilmu pengetahuan tetapi juga dalam hal budi 

pekerti sehingga anak memiliki sikap yang senantiasa memberikan 

kebaikan kepada sekitarnya dan hal itu dapat diwujudkan jika 

orang tua menjadi teladan yang bisa dicontoh oleh anak-anaknya. 

Masa keemasan anak usia dini akan terwujud dengan 

maksimal apabila stimulasi dan segala hal yang dibutuhkan anak 

dapat dipenuhi dengan baik. Faktor pendukung yang sangat 

berpengaruh dalam perkembangan anak usia dini adalah orang tua, 

keluarga, masyarakat serta lingkungan dimana ia tumbuh dan 

berkembang. Keluarga sering disebut sebagai institusi terkecil yang 

ada dalam masyarakat, di dalamnya kita dapat menelusuri banyak 

hal. Mulai dari hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola 

pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai 

masyarakat, dan lain-lain.
10

 Orang tua dan keluarga berperan 

penting sebagai lingkungan pertama bagi anak untuk belajar 

sehingga akan memengaruhi pertumbuhan anak dalam membentuk 

kepribadian sebagai bekal guna pembentukan karakter anak 

selanjutnya. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, 

pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anaknya. Peran ini juga 

penting dalam setiap aspek perkembangan anak, baik secara fisik 

maupun mental, sehingga diharapkan orang tua mengetahui cara 

terbaik dalam menyikapi tumbuh kembang anak.
11

 

Menurut Solihin orang tua sebagai lingkungan terdekat 

anak memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan 

lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang. Orang tua 

diharapkan membantu anak untuk berperilaku proaktif dan sikap 

santun sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat, 

peranan ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi 

                                                           
9 Kaharuddin, Mencetak Generasi Anak Shaleh Dalam Hadits (Deepublish, 

2018). h. 52 
10Psikologi Keluarga - Rajawali Pers, ed. by Karlinawati Silalahi and Eko 

A. Meinarno (PT. RajaGrafindo Persada, 2021) h. 3. 
11 H Widodo, Dinamika Pendidikan Anak Usia Dini (Alprin, 2020)  h. 4.  
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orangtua, untuk membantu anak meletakkan dasar kepribadian 

yang positif.
12

 

Mengingat pentingnya pendidikan dan pembelajaran bagi 

anak, sehingga menyekolahkan anak pada lembaga Pendidikan 

Anak Usia Dini dinilai sangat penting untuk proses perkembangan 

anak, namun proses pendidikan yang semula terlaksana dengan 

kondisi tatap muka harus diselenggarakan secara daring mengingat 

wabah virus corona yang terjadi sejak akhir tahun 201�. Virus ini 

pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 

November 201�, virus tersebut menular dengan sangat cepat 

dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk 

Indonesia. Rumitnya pencegahan virus ini membuat 

pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan social distancing 

dan physical distancing yakni membatasi interaksi sosial 

dengan orang lain, mengurangi kegiatan di luar rumah dan 

tetap di rumah saja.13 

Sehingga dengan adanya virus covid-19 salah satu sektor 

yang terdampak adalah sektor pendidikan, maka Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan telah mengambil langkah di setiap 

sekolah dan universitas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh 

(PJJ). PJJ mengharuskan para guru dan siswa untuk melakukan 

proses pembelajaran secara daring menggunakan jejaring internet. 

Hal tersebut tentu mendorong peran orang tua sebagai pengarah di 

rumah pasca para siswa dirumahkan sehingga dapat menjalani 

proses pembelajaran jarak jauh. 

Dengan demikian waktu yang dihabiskan oleh anak akan 

lebih didominasi oleh kegiatan di rumah dan dari hal itu juga 

selama tahun 2020 KPAI mencatat sebanyak �51� kasus 

kekerasan anak dari berbagai katergori, termasuk diantaranya 24� 

kasus kekerasan secara fisik dan 11� kasus kekerasan emosional 

                                                           
12Siti Marinda Fitriani dkk., Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal 

Pada Anak Di Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, FKIP Universitas 

Lampung, h. 2 
13 R Sahrani, M Mawarpury, and H Nisa, Tinjauan Pandemi COVID-19 

Dalam Psikologi Perkembangan (Syiah Kuala University Press, 2021) h.1 
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dimana anak-anak yang menjadi korbannya.

14
 Kementrian PPPA 

(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mencatat 

bahwa selama tahun 2021 mencatat tempat terjadinya kekerasan 

didominasi oleh kasus rumah tangga sebanyak 11.��5 kasus. 

Sedangkan pada tingkat kabupaten Lampung Barat terdapat 7 

kasus kekerasan anak.
15

 

Dari pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 

sudut pandang orang tua terhadap tindakan kekerasan fisik dan 

emosional selama pemebelajaran daring, karena orang tua berperan 

pernuh sebagai pengarah dalam proses belajar anak selama di 

rumah. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

―Persepsi Orang Tua Terhadap Tindakan Kekerasan Fisik Dan 

Emosional Selama Pembelajaran Daring Di Paud Anak Bangsa 

Lampung Barat.‖ 

  

C. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerimaan dan 

pembahasan, dalam penelitian ini masalah dibatasi pada persepsi 

orang tua terhadap tindakan kekerasan fisik dan emosional selama 

pembelajaran daring 

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Dalam  penelitian  ini, peneliti memfokuskan  pada Persepsi 

Orang Tua Terhadap Tindakan Kekerasan Fisik dan Emosional 

Selama Pembelajaran Daring di PAUD Anak Bangsa, Lampung Barat. 

Adapun sub fokus penelitian ini adalah: 

1. Persepsi orang tua terhadap tindakan kekerasan fisik selama 

pembelajaran daring di PAUD Anak Bngsa. 

2. Persepsi orang tua terhadap tindakan kekerasan emosional 

selama pembelajaran daring di PAUD Anak Bangsa. 

 

                                                           
14Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan Tahun 

2020, https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-

2020. 
15Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 

Anak), kekerasan.kemenpppa.go.id/, 2021. 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan 

masalahnya adalah: 

1. Bagaimana persepsi orang tua terhadap tindakan 

kekerasan fisik selama pembelajaran daring di PAUD Anak 

Bangsa? 

2. Bagaimana persepsi orang tua terhadap tindakan 

kekerasan emosional selama  pembelajaran daring di PAUD 

Anak Bangsa? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini hanya bertujuan 

untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap tindakan kekerasan 

fisik dan emosional selama pembelajaran daring di PAUD Anak 

Bangsa, Lampung Barat. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang cukup signifikan khususnya dalam 

bidang pendidikan, selain itu diharapkan juga dapat menjadi 

sumber referensi untuk penelitian terkait. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti dapat berguna untuk menambahkan 

wawasan dan pengalaman mengenai tindakan kekerasan 

di kalangan anak usia dini. 

b. Bagi orang tua diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

memahami perihal kekerasan fisik dan emosional yang 

bisa terjadi pada anak sehingga nantinya diharapkan dapat 

mencegah terjadinya kekerasan pada anak. 

c. Bagi Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini UIN Raden Intan, diharapkan penelitian ini 

berguna sebagai sumber referensi dalam rangka 

menambah khazanah kepustakaan. 
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H. Kajian Penelitian yang Relevan 

  Dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan terdapat 

beragam pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak. Berikut 

ini merupakan penelitian yang relevan yang berkaitan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian relevan merupakan 

kerangka teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas, 

antara lain: 

1. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Metti Verawati dan 

Hery Ernawati yang berjudul; Analisa Persepsi Orang tua 

Tentang Kekerasan Pada Anak di Ponorogo menunjukkan 

bahwa sebagian besar (58,5%) orang tua mempunyai persepsi 

negatif tentang kekerasan pada anak dan hampir setengahnya 

(41,5%) mempunyai persepsi positif tentang kekerasan pada 

anak. Orang tua yang memiliki persepsi negatif mengenai 

kekerasan beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak 

bukan disebabkan oleh anggota keluarga terdekat.
16

 

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Metti Verawati dan 

Hery Ernawati dan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya terletak pada 

persepsi orang tua pada tindakan kekerasan terhadap anak dan 

perbedaannya terletak pada teknik penelitian kuantitatif dan 

kualitatif serta tempat penelitian, penelitian terkait dilakukan di 

Ponorogo sedangkan peneliti melakukan penelitian di 

kabupaten Lampung Barat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annora Mentari Putri dan Agus 

Santoso yang berjudul; Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan 

Verbal Pada Anak menunjukkan bahwa dari 4 orang responden 

yang diteliti menunjukkan bahawa para responden yang dimana 

juga merupakan orang tua mengatakan bahwa tindakan verbal 

pada anak juga termasuk ke dalam tindakan kekerasan, tetapi 

keempat partisipan juga mengatakan bahwa pernah melakukan 

kekerasan verbal pada anak. Hal yang pernah dilakukan oleh 

                                                           
16 Metti Verawati and Hery Ernawati, ‗Analisa Persepsi Orangtua Tentang 

Kekerasan Pada Anak Di Ponorogo‘, Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan, 13.2 

(2017), 1–18 <http://eprints.umpo.ac.id/1715>. 
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keempat partisipan adalah membentak anak dan menjadikan 

anak sebagai pelampiasan kemarahan orang tua.
17

 

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annora Mentari Putri 

dan Agus Santoso dan penelitian yang peneliti lakukan terdapat 

persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian terletak pada 

persepsi orang tua terhadap tindakan kekerasan verbal, dimana 

penelitian yang peneliti lakukan juga memiliki pembahasan 

serupa namun berbeda secara istilah, jika penelitian terkait 

menggunakan istilah kekerasan verbal, peneliti menggunakan 

istilah kekerasan emosional dan perbedaannya terletak pada 

lokasi penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yusi Srihartini dan Maulidia 

Pratami Lestari dengan judul Pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini Online di Era Pandemi Covid-19, menunjukkan 

bahwa pembelajaran di era Covid tetap harus disesuaikan 

dengan indikator dan prosedur yang sudah ada. Pembelajaran 

online yang mengandalkan aplikasi WhatsApp dan media 

televisi memberikan pengaruh positif yakni memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi dan orang tua dapat mengetahui 

perkembangan anak, namun hal ini juga berpengaruh negatif 

terhadap menurunnya motivasi belajar siswa. Akibatnya proses 

pembelajaran menjadi tidak efektif dan efesien karena kegiatan 

belajar mengajar tidak berlangsung secara optimal, anak belum 

memahami pembelajaran daring serta pembelajaran daring tidak 

cocok bagi Pendidikan Anak Usia Dini.
18

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Mia Wijayanti dan Puji 

Yanti Fauziah dengan judul Perspektif dan Peran Orangtua 

dalam Program PJJ Masa Pandemi Covid-19 di PAUD 

menunjukkan hasil bahwa pembelajaran Jarak Jauh memiliki 

kelebihan dan kekurangan dilihat dari perspektif orangtua. 

Orangtua berperan sebagai pengganti guru ketika anak belajar, 

                                                           
17 Annora Putri and Agus Santoso, ‗Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan 

Verbal Pada Anak‘, Diponegoro Journal of Nursing, 1.1 (2012), 22–29. 
18 Yusi Srihartini and Maulidia Lestari Pratami, ‗Pembelajaran Pendidikan 

Anak Usia Dini Online Di Era Pandemi Covid-19‘, TARBIATUNA Journal of Islamic 

Education 1 | Tarbiatuna, 1.1 (2020), 1–21 

<http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/tarbiatuna/article/view/219>. 
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fasilitator dan motivator untuk anak. Kesulitan yang dialami 

orangtua, antara lain; sinyal, pekerjaan, waktu untuk menemani 

anak belajar, metode pembelajaran, fokus anak untuk belajar, 

bahan-bahan yang sulit dicari, pengumpulan tugas dalam bentuk 

video, orangtua kurang faham IT, mengatur emosi anak ketika 

belajar, finansial, anak hanya nurut kepada guru.
19

 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, mendefinisikan 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
20

 Jenis penelitian ini berkarakteristik 

alamiah atau terjadi apa adanya dari fenomena yang terjadi di 

lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.
21

 Pendekatan 

kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan 

mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam 

konteksnya; menemukan makna atau meaning atau pemahaman 

yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang 

tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, 

maupun kejadian serta dalam ―natural setting”.22 

Sedangkan penelitian ini menggunakan desain penelitian 

studi kasus, studi kasus merupakan penelitian mengenai unit sosial 

tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan 

terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Tujuan penelitian kasus 

adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: 

                                                           
19 Resti Mia Wijayanti and others, ‗Perspektif Dan Peran Orangtua Dalam 

Program PJJ Masa Pandemi Covid-19 Di PAUD‘, 5.2 (2021), 1304–12 

<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.768>. 
20 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), 31. 
21 Anselm Strauss and Juliet Corbin, Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003) h. 158. 
22 M P Prof. Dr. A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 

Penelitian Gabungan (Prenada Media, 2016) h. 43 
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individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

23
 Creswell 

menjelaskan bahwa suatu penelitian bisa disebut sebagai 

penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan 

secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, 

serta mengikuti struktur studi kasus seperti yang dikemukakan 

oleh Lincoln dan Guba, yaitu: permasalahan, konteks, isu, dan 

pelajaran yang dapat diambil. 

 

2. Lokasi dan Subjek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukapura, Kecamatan  

Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, desa ini merupakan 

desa yang terletak paling awal saat memasuki kawasan 

Lampung Barat dan berbatasan langsung dengan Lampung 

Utara, sebagian besar penduduk desa Sukapura berprofesi 

sebagai petani namun ada juga yang berprofesi sebagai guru 

dan wiraswasta. Komoditas utama yang dihasilkan dari desa 

ini adalah kopi, padi, pisang dan komoditi lainnya. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah para orang tua peserta 

didik di PAUD Anak Bangsa, Lampung Barat. Subjek atau 

responden yang penulis teliti berjumlah tujuh orang, dan 

alasan penulis memilih para responden adalah karena saran 

dari sekolah, kesediaan responden untuk diwawancarai, serta 

fleksibilitas waktu para responden untuk bisa diwawancarai, 

yang paling penting para responden memiliki anak usia dini 

yang bersekolah di PAUD Anak Bangsa dan melalui proses 

pembelajaran daring. 

                       

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

   Data primer merupakan data yang dihasilkan dari 

penelitian di lapangan dan dalam hal ini tata cara pengambilan 

data dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke 

                                                           
23 S Suryabrata, Metodologi Penelitian (Depok: Rajawali Pers, 2015). h. 𝟪0. 
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lokasi penelitian yang bertempat di PAUD Anak Bangsa, 

Kecamatan  Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, yang 

diperoleh dari pada responden melalui proses wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

   Data sekunder merupakan data yang dihasilkan 

dari penelitian yang berkaitan dengan sumber-sumber 

kepustakaan, dalam hal ini seperti buku, jurnal, artikel, berita, 

majalah, dokumen dan lain-lain yang ditujukan untuk 

mendukung data primer.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang penelitia gunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam 

secara umum adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau 

orang yang diwawancarai yaitu guru dan peneliti. Dilihat 

dari sisi pelaksanaannya wawancara dapat dikelompokan 

menjadi tiga jenis yaitu wawancara terpimpin, 

wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas. 

Wawancara terpimpin adalah pewawancara sudah 

memiliki daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci 

untuk diajukan kepada narasumber. Wawancara bebas 

terpimpin adalah jenis wawancara dimana pewawancara 

melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin 

dengan wawancara bebas, dimana pelaksanaanya sesua 

dengan pedoman mengenai topic yang dibahas. 

Sedangkan wawancara bebas adalah pewawancara bebas 

memberikan pertanyaan kepada responden, namun harus 

tetap memperhatikan kaitan antara pertanyaan dengan 

data yang diperlukan.
24

 

                                                           
24 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 

h. 111 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara kepada para orang tua peserta didik. Untuk 

memperoleh data tentang bagaimana persepsi orang tua 

terhadap tindakan kekerasan fisik dan emosional selama 

pembelajaran daring di PAUD Anak Bangsa, Lampung 

Barat. 

b. Dokumentasi 

  Menurut Bungin dokumentasi adalah teknik yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Bungin 

membagi macam dokumentasi menjadi dua antara lain 

dokumentasi pribadi yaitu catatan seseorang secara 

tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. 

Berupa buku harian, surat pribadi dan otobiografi, dan 

dokumen resmi yaitu terdiri dari dokumen intern dan 

dokumen ekstern. Dokumen intern meliputi memo, 

pengumuman, intruksi, aturan lembaga untuk kalangan 

sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan. Dokumen 

ekstern meliputi majalah, bulletin, dan media massa. 

  Teknik dokumentasi yang diperoleh adalah foto, 

rekaman, bagan, struktur dan catatan-catatan yang 

diperoleh dari subjek peneliti. Dokumentasi penulis 

lakukan dengan merekam proses wawancara serta 

memotret kondisi PAUD Anak Bangsa, Lampung Barat. 

 

5. Analisis Data 

Analisis dalam pengertian umum adalah suatu kegiatan 

untuk menyelidiki, menguraikan dan atau menelusuri akar 

persoalan suatu masalah.
25

 Secara umum, dalam analisis data 

deskriptif kualitatif setelah mengumpulkan data mentah penelitian, 

terdapat tiga tahapan peengolahan data yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut pamaparan 

ketiga tahapan tersebut: 

 

                                                           
25 Jasa Ungguh Muliawan, Metodelogi Penelitian Pendidikan Dengan Studi 

Kasus, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 1𝟫3. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Untuk mempertajam hasil penelitian maka 

data yang tidak substansial atau data pelengkap yang 

menyimpang jauh dari hal yang diteliti dapat dieleminasi 

(direduksi). 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan 

salah satu kegiatan penting karena termasuk dalam bagian 

analisis data. Tujuan kegiatan penyajian data ini adalah agar 

siapa saja bisa lebih mudah memahami data tersebut dan 

dengan demikian dapat memberikan makna yang penuh arti.
26

 

3.  Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu 

penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan temuan penelitian. 

Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam 

bidang yang diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum 

pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek.
27

 

 

6.  Uji Keabsahan Data 

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka 

dikembangkan tata cara untuk mempertanggungjawabkan 

keabsahan hasil penelitian karena tidak mungkin melakukan 

pengecekan terhadap instrument penelitian yang diperankan oleh 

peneliti itu sendiri, maka yang akan diperiksa adalah keabsahan 

datanya. 

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 

                                                           
26 PRI Tokan, Manajemen Penelitian Guru (Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2016) h 102. 
27 Salim, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis (Kencana, 

2019) h. 118 
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diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan memberi 

check. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji kreadibilitas, uji kreadibilitas data atau 

kepercayaan terhadap hasil penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan. Triangulasi ini dilakukan untuk umelakukan 

pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, 

apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama 

dengan metode observasi dan sebaliknya. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode yang 

dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika 

di interview dan observasi akan memberikan informasi yang 

berbeda. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah memahami penulisan dan penyusunan, 

skripsi ini terbagi atas lima bab yaitu: 

BAB I adalah pendahuluan, pada bagian ini menerangkan 

perihal penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub fokus peneltian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relvan, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II tentang landasan teori, teori-teori yang digankan yakni 

berkenaan dengan judul yakni berkaitan dengan persepsi, 

kekerasan fisik dan emosional, pembelajaran daring, serta anak 

usia dini. 

BAB III merupakan bagian deskripsi objek penelitian, dimana 

dalam bab ini memuat deskripsi mengenai gambaran umum objek 

penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian. 

BAB IV memuat perihal analisis penelitian, dimana pada 

bagian ini terdapat hasil penelitian dan temuan penelitian. 

BAB V adalah penutup, bab ini memuat simpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Tinjauan Tentang Persepsi 

1.  Definisi dan Konsep Dasar Persepsi 

Dalam Bahasa Inggris, persepsi adalah perception yaitu 

cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman 

hasil olahan daya piker, artinya persepsi berkaitan dengan 

faktor-faktor eksternal yang direspons melalui panca indera, 

daya ingat, dan daya jiwa.
28

 Persepsi adalah deteksi dan 

interpretasi stimulus yang ditangkap oleh penginderaan.
29

 

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari 

dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang 

kemudian masuk ke dalam otak, di dalamnya terjadi proses 

berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah 

pemahaman, pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai 

persepsi.
30

 

Menurut Jeffrey S. Nevid, persepsi (pencerapan) adalah 

proses yang dijalankan otak untuk menafsirkan informasi 

sensorik, mengubahnya menjadi gambaran berarti tentang dunia 

luar. Melalui persepsi, otak berusaha mengartikan kumpulan 

rangsangan sensorik yang menimpa organ sensorik.
31

 

Pengertian lain juga menyebutkan persepsi merupakan 

suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat indera atau disebut juga proses sensoris.
32

 Proses 

penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu 

menerima stimulus dari alat indera, yaitu melalui mata sebagai 

                                                           
28 M P Nurussakinah Daulay, Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-

Qur’an Tentang Psikologi (Kencana, 2015) h.150. 
29 M P Satiadarma, Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: 

Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga (Yayasan Pustaka Obor Indonesia) h. 45 
30 B Walgito and Jajasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah 

Mada, Pengantar Psikologi Umum (Jajasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas 

Gadjah Mada, 1969) h. 𝟪5 
31 Jeffrey S. Nevid, Sensasi dan Persepsi: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi, 

(Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2009) h. 83. 
32 Adnan Achiruddin Saleh, Pengantar Psikologi (Makassar: Aksara Tiimur, 

2018). h. 𝟪7 
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alat pengelihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung 

sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulit 

pada telapak tangan sebagai alat perabaan; yang kesemuanya 

merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima 

stimulus dari luar individu. 

Persepsi lebih dari sekadar penerimaan pasif informasi. 

Persepsi adalah sebuah proses aktif. Persepsi bukanlah sesuatu 

yang dilakukan dengan kedua mata atau telinga atau setiap 

organ indrawi yang spesifik. Ia multisensorik, sesuatu yang 

dicerap dengan semua anggota badan, yang secara total 

terlibat.
33 Menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Ruch, persepsi adalah 

suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi (sensory) dan 

pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk 

memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan 

bermakna pada suatu situasi tertentu.
34

 

    Pada konsep dasarnya, persepsi diawali oleh perhatian 

terpilih, kecenderungan untuk memperhatikan jenis informasi 

sensorik yang penting bagi manusia. Faktor-faktor seperti 

keadaan bermotivasi dan pengaruh paparan berulang 

mempengaruhi apakah seseorang mecurahkan diri pada 

rangsangan tertentu. Selain itu tata persepsi dipengaruhi oleh 

kecenderungan perkiraan atau prasangka manusiauntuk 

mempengaruhi persepsinya. Selanjutnya pembiasaan sebagai 

proses beradaptasi dengan rangsangan tetap atau berulang 

dengan menjadi kurang menanggapinya, yang terakhir adalah 

keajekan persepsi, yakni kecenderungan untuk mempersepsi 

benda sebagai sesuatu yang tidak berubah.
35

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami 

                                                           
33 C. George Boeree, General Phsycology, (Jogjakarta: Prismasophie, 200𝟪) 

h. 𝟫𝟪. 
34 Rosleny Marliani, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. 

1𝟪𝟪. 
35 Jeffrey S. Nevid, Sensasi dan Persepsi: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi, 

h. 88 
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bahwa yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini merupakan 

hasil dari pengamatan manusia dari hal-hal yang berasal dari 

luar dirinya yang kemudian diterima oleh indera manusia dan 

kemudian menghasilkan sebuah pemahaman mengenai suatu 

hal yang akhirnya disebut sebagai persepsi. Dengan kata lain 

persepsi orang tua adalah pemahaman orang tua yang timbul 

karena berbagai hal yang masuk ke dalam dirinya sebagai 

individu. Sehingga apa yang diterima oleh panca indera 

seseorang menjadi faktor penghasil persepsi yang 

diungkapkannya dan dalam penelitian ini orang tua akan 

berpendapat mengenai tindakan kekerasan fisik dan emosional 

selama proses pembelajaran daring dilakukan. 

 

2.  Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi 

   Sebelum munculnya sebuah persepsi ada beberapa faktor 

yang memengaruhi timbulnya persepsi, di antaranya: 

a. Objek yang dipersepsi, Objek menimbulkan stimulus yang 

mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang 

dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang 

langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai 

reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar 

individu. 

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera 

atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 

susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran, sebagai 

alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.  

c. Perhatian, untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi 

diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah 

pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan 

persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukan kepada 

sesuatu atau sekumpulan objek.
36

 

                                                           
36Saleh. h. 𝟪1 
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B. Kekerasan Fisik dan Emosional 

1. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik 

 Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling 

mudah dikenali. Terkategorisasai sebagai kekerasan jenis ini 

yaitu: menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, 

mendorong, menggigit, membenturkan, mngancam dengan 

benda tajam dan sebagainya.
37

 

 Menurut jurnal yang diterbitkan Plos Medicine, pelecehan 

fisik terhadap seorang anak didefinisikan sebagai penggunaan 

kekuatan fisik yang disengaja terhadap seorang anak yang 

mengakibatkan—atau memiliki kemungkinan mengakibatkan—

bahaya bagi kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, 

atau martabat anak. Ini termasuk memukul, menendang, 

mengguncang, menggigit, mencekik, mendidih, membakar, 

meracuni, dan mencekik. Banyak kekerasan fisik terhadap 

anak-anak di rumah dilakukan dengan objek hukuman. 
38

 

Tindakan ini adalah bentuk tindakan yang dapat dilihat 

langsung, penganiayaan secara fisik mencakup semua bentuk 

cedera fisik pada anak yang bukan disebabkan oleh kecelakaan 

yang tidak disengaja, namun ada pula beberapa kejadian terjadi 

memiliki dalih ketidaksengajaan, meski begitu tindakan 

kekerasan fisik dalam bentuk apa pun atau dengan dalih apa pun 

merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. 

 Sedangkan menurut Suharto, kekerasan anak secara fisik, 

yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, 

dengan aatau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang 

menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
39

 

Terdapat berbagai bentuk penganiayaan fisik, seperti 

pemukulan, mencubit, mencambuk, melukai dengan benda baik 

tajam mau pun tumpul, menendang, mendorong, melukai 

dengan air keras dan beracun, serta bentuk hukuman fisik yang 

                                                           
37P D B Suyanto, Sosiologi Anak (Kencana, 2019). h. 23. 
38 Rosana E Norman and others, ‗The Long-Term Health Consequences of 

Child Physical Abuse, Emotional Abuse, and Neglect: A Systematic Review and 

Meta-Analysis‘ <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001349>. 
39A Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Nuansa Cendekia, 2018) h. 4𝟫. 
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tidak sesuai dengan norma serta usia anak. Bentuk hukuman 

yang disebut hukuman badan atau corporal/punishment bila 

hanya menimbulkan nyeri namun tidak meninggalkan cedera 

fisik, sedangkan penganiayaan fisik merupakan hasil dari 

tindakan yang agresif dan kejam, sehingga menimbulkan cedera 

pada fisik anak. 

 Pendapat serupa juga dikemukakan Ross―seorang ahli 

psikologi asal Amerika Serikat menuliskan dalam bukunya 

yang berjudul Arresting Violence, kekerasan langsung secara 

umum berkaitan dengan penyerangan fisik seperti: mendorong, 

menyodok, melempar sesuatu, menampar, mencekik, memukul 

keras dan tendangan, memukul, menusuk, menjambak, 

mencakar, menggigit, menggores, dan mencubit. Ross juga 

menuliskan masukan mengenai agresi sosial yang tidak 

langsung ditandai dengan menakut-nakuti korban, 

mengintimidasi, dan dengan cara mengisolasi korban dari 

lingkungan sosial.
40

  

 Selain itu Miwa Patnani mengemukakan bahwa kekerasan 

fisik yaitu perlakuan dari orang tua/orang dewasa lain yang 

menyebabkan luka pada anak. Kekerasan fisik ini mempunyai 

tingkatan yang sangat beragam, mulai dari tingkat yang sangat 

ringan, seperti menjewer telinga sampai tindakan yang 

mematikan, seperti membakar atau menusuk dengan senjata 

tajam.
41

 

 

2. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Emosional 

Kekerasan emosional atau kekerasan verbal, misalnya 

dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentak, dan 

memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan 

martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak 

patut didengar oleh anak.
42

 Selain itu kekerasan emosional juga 

dikenal sebagai kekerasan psikis, dimana kekerasan jenis ini 

                                                           
40 T B Agency, Mengasuh Dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan (Elex 

Media Komputindo, 2014) h. 𝟪0. 
41 Silalahi and Meinarno. h. 90. 
42 Huraerah.,h. 67 
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tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh 

korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang 

lain, wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini yaitu; 

penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, 

mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan 

umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan 

sebagainya.
43

 

Menurut artikel yang diterbitkan oleh Overzicht Artikel 

pelecehan emosional pada anak terjadi ketika orang tua atau 

orang dewasa lain dalam rumah tangga mengumpat, menghina 

atau meremehkannya dan/atau berperilaku sedemikian rupa 

sehingga anak menjadi takut terluka secara fisik.
44

 Sedangkan 

menurut Bagong Suyanto wujud konkret kekerasan jenis ini 

adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan 

kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atay di 

depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan 

sebagainya.
45

  

Kekerasan emosional adalah sikap atau perilaku yang bisa 

menganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental anak. 

Istilah lain dari kekerasan emosional adalah kekerasan verbal, 

kekerasan mental ataupun kekerasan psikologis. Kekerasan 

emosional melibatkan perasaan berbahaya dari diri anak. 

Moffatt menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan 

psikologis yang ekstrim anak-anak akan belajar bahwa dunia 

merupakan tempat yang tidak aman bagi mereka, dan tidak ada 

orang yang dapat mereka percaya. Selanjutnya menurut 

Moffatt, hal ini akan membuat anak tidak mampu memberi atau 

menerima kasih sayang secara normal, mereka tidak akan 

dengan mudah menerima kasih sayang yang diberikan pada 

mereka, bahkan ketika mereka sudah dikeluarkan dari 

lingkungan keluarga yang melakukan kekerasan dan 

                                                           
43 P D B Suyanto.h. 23 
44 Maud De Venter, K. Demyttenaere, and R. Bruffaerts, ‗Het Verband 

Tussen Traumatische Gebeurtenissen in de Kindertijd En Angst, Depressie En 

Middelenmisbruik in de Volwassenheid; Een Systematisch Literatuuroverzicht‘, 

Tijdschrift Voor Psychiatrie, 55.4 (2013), 259–68. h. 2𝟨1. 
45 B Suyanto, Masalah Sosial Anak (Kencana, 2010) h. 29. 



23 

 
ditempatkan pada lingkungan yang memperhatikan mereka. 

Efek jangka panjang dari kekerasan emosi dapat dilihat dari 

hubungan anak dengan orang lain pada masa remaja dan 

dewasa. Anak mungkin akan meninggalkan semua harapan 

hubungan yang normal, menjadi terisolasi atau antisosial.
46

 

Selain itu menurut Miwa Patnina kekerasan emosi adalah 

pola perilaku yang menunjukkan pada anak bahwa mereka tidak 

berharga, tidak diinginkan, dan tidak dicintai orang tua.
47

 

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga umumnya 

berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi 

psikologis. Penghinaan secara verbal berupa ejekan atau 

perkataan kasar lainnya kerapkali mengawali terjadinya 

kekerasan fisik, sehingga dari tindakan demikian melahirkan 

inferioritas atau perasaan rendah diri di dalam diri anak, anak 

bisa merasa tidak berharga, tidak cukup berdaya, tidak dicintai 

karena tidak adanya afeksi yang diterima, dan perasaan rendah 

diri lainnya.  

 Bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga menyangkut 

penyalahgunaan kekuatan. Pola ini merupakan pola yang sering 

terjadi di mana adanya penyalahgunaan kekuatan dari yang kuat 

terhadap yang lemah. Perasaan superior dalam keluarga dapat 

menghadirkan bentuk kekerasan ini, perbedaan kekuatan ini 

dapat ditandai dengan perbedaan ukuran fisik maupun status 

sosial. 

 Penganiayaan emosional atau kekerasan secara psikis 

merupakan bentuk kekerasan yang juga memiliki dampak fatal 

yang akan berakibat pada kondisi psikologis atau emosional 

anak. Bentuk kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan yang 

paling sering terjadi pada kehidupan keseharian anak-anak. 

Bentuk kekerasan emosional antara lain, verbal abuse, bisa 

dengan pengungkapan kata-kata kasar, cercaan, makian, 

bentakan disertai nada yang tinggi, kata-kata yang senantiasa 

membandingkan anak dengan anak yang lain, tidak pernah 

                                                           
46 P. N. Nindya and R. Margaretha, ‗Hubungan Kekerasan Emosional Pada 

Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja‘, Jurnal Psikologi Klinis Dan 

Kesehatan Mental, 1.3 (2012), 124–32, h. 125. 
47Silalahi and Meinarno. h. 90. 
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mengungkapkan pujian pada anak, tidak mengucapkan kalimat-

kalimat sayang pada anak, merendahkan dan menuduh anak, 

dan bentuk kekerasan verbal lainnya.  

 Adapun tindakan lainnya seperti pengucilan atau isolasi 

dilakukan melalui berbagai cara termasuk penyebaran gosip, 

penolakan untuk bersosialisasi dengan korban, kekerasan 

terhadap orang yang akan bersosialisasi dengan korban, dan 

kritik terhadap cara korban berpakaian serta bentuk lain 

termasuk pengucilan terhadap hal-hal yang menyangkut 

individu korban seperti ras, agama, dan cacat tubuh yang 

dimiliki korban. Ross juga memaparkan bentuk kekerasan tidak 

langsung yang cenderung bersifat verbal yakni memanggil 

dengan nama atau julukan yang buruk, mendiamkan, 

menyebarkan berita yang tidak benar menyangkut korban, 

berbohong, tatapan yang mengintimidasi, menertawakan, 

mengejek dan menghina.
48

 

 

3. Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak 

 Kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena banyak faktor. 

Faktor pemicu kejadian child abuse dapat ditinjau dari tiga 

aspek yakni faktor sosial, orang tua dan anak: Dalam 

pembahasan yang lain Richard J. Gelles menyatakan bahwa 

kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat kombinasi dari 

berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Miwa Patnani, terdapat tiga faktor yang 

memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, antara lain faktor 

individual, kultural, dan struktural. 

a.Faktor Individual 

 Dalam faktor ini juga mencakup dua pihak yang 

terlibat, yaitu orang dewasa sebagai pelaku dan anak sebagai 

korban. Jika ditinjau dari sisi pelaku, terdapat beberapa 

karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kemungkinan 

terjadinya kekerasan pada anak seperti seperti kepercayaan 

                                                           
48Laura K Murray, Amanda Nguyen, and Judith A Cohen, ‗Child Sexual 

Abuse HHS Public Access‘, Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 23.2 (2014), 321–37 

<https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.01.003>. 1-2. 



25 

 
diri orang tua rendah, depresi, kelainan karakter, gangguan 

jiwa dan sebagainya. Selain itu kondisi Keluarga yang belum 

matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, 

harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak 

diinginkan atau unwanted child, anak yang lahir di luar 

nikah juga termasuk ke dalam faktor individual yang datang 

dari orang tua.  

 Sementara dari sisi anak sebagai korban, terdapat 

karakteristik yang memungkinkan terjadinya tindak 

kekerasan seperti kondisi anak tunggal, sehingga dijadikan 

kambing hitam untuk kesalahan yang tidak dilakukan oleh 

anak. Faktor anak lainnya, seperti fisik berbeda, anak 

mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah 

laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, 

ketidaktahuan anak akan hak-haknya. prematuritas, berat 

badan saat lahir rendah, cacat, dan anak dengan 

masalah/emosi
49

 dapat menjadi pendorong terjadinya 

kekerasan pada anak. 

 

b. Faktor Kultural 

 Nilai atau kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat dapat memengaruhi terjadinya tindak kekerasan 

pada anak. Menurut Moshmsn, pada abad pertengahan ada 

golongan yang memandang anak pada dasarnya baik, buruk, 

dan netral. Orang-orang Puritan yang menghuni New 

England memandang anak penuh dosa, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Thomas Hobes tentang original sin, 

bahwa anak dianggap sangat mementingkan diri sendiri dan 

egois, sehingga harus dikontrol oleh masyarakat, dalam hal 

ini adalah orang tuanya. Ada pula yang menganggap anak 

sebagai individu yang seharusnya memberikan dukungan 

dan perhatian kepada orang tua atau (role reversal) sehingga 

                                                           
49Deteksi Dini and others, ‗Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak 

Perlakuan Salah Pada Anak‘, Sari Pediatri, 7.2 (2016), 105–12 

<https://doi.org/10.14238/SP7.2.2005.105-12>.. h. 2 
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ketika anak tidak dapat memenuhi harapan tersebut, orang 

tua merasa bahwa anak harus dihukum. 

 Menurut Ahimsa Putra dkk., di berbagai 

masyarakat umumnya ada hubungan yang secara natural 

asimetris antara anak dan orang dewasa yang merupakan 

landasan bagi hubungan asimetris secara kultural antara 

kedua kategori tersebut. Dalam hal ini anak dalam posisi 

yang lebih lemah dank arena itu juga lebih rendah. Orang 

dewasa secara sadar maupun tidak menciptakan 

ketidakseimbangan kultural ini dalam hubungan mereka 

dengan anak yang sifatnya menguntungkan orang dewasa 

dan mereka menanamkan hal ini pada diri anak. Akhirnya 

anak menerima hubungan asimetris ini sebagai suatu hal 

yang biasa dan ini merupakan akar dari berbagai tindak 

kekerasan orang dewasa kepada anak.
50

 

 

c. Faktor Struktural 

  Kekerasan pada anak juga dipengaruhi oleh struktur 

yang ada dalam masyarakat, misalnya sturktur keluarga. 

Keluarga tradisional yang menempatkan peran orang tua 

sebagai peran yang sangat dominan dalam keluarga 

membuat kemungkinan terjadinya kekerasan. Dalam kondisi 

seperti itu, orang tua seringkali akan bersikap otoriter, yang 

tidak jarang menggunakan kekuatan fisik untuk 

melegitimasikan dominasinya pada anak.
51

 

 Selain itu, menurut Siti Fatimah, seorang pemerhati masalah 

anak dari Malaysia mengungkapkan setidaknya ada enam 

kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab 

terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang 

dilakukan terhadap anak-anak; pertama, faktor ekonomi. 

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali 

membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada 

gilirannya menimbulkan kekerasan. 

                                                           
50 P D B Suyanto. h. 24-25 
51 Silalahi and Meinarno.94-95. 
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 Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi 

keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. 

Ketiga, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan 

problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak 

pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, 

dan sebagainya. Keempat, kelahiran anak di luar nikah. Tidak 

jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah 

menimbulkan masalah di antara kedua orang tua anak. 

 Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. 

Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua 

yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan 

terhadap anak adalah mereka yang memiliki problem 

psikologis.Keenam faktor terjadinya kekerasan atau 

pelanggaran terhadap hak-hak anak yaitu tidak dimilikinya 

pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.
52

 

 

4. Akibat Kekerasan Fisik dan Emosional Pada Anak 

 Secara umum yang dimaksud dengan tindak kekerasan pada 

anak yaitu setiap tindakan yang memiliki dampak fisik dan 

psikologis, yang mengakibatkan luka traumatic pada anak, 

baik yang dapat dilihat oleh mata telanjang atau dilihat dari 

akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental-

psikologis anak. 
53

 

 Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) 

menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak 

kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya 

dan pada gilirannya akan berdampak sangat serius pada 

kehidupan anak di masa mendatang, diantaranya: (1) cacat 

tubuh permanen. (2) kegagalan belajar. (3) gangguan 

emosional, bahkan dapat menjurus kepada gangguan 

kepribadian. (4) konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan 

untuk mempercayai atau mencintai orang lain. (5) pasif dan 

menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru 

dengan orang lain. (6) agresif dan kadang-kadang melakukan 
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tindakan criminal. (7) menjadi penganiayaan ketika dewasa, 

(menggunakan obat-obatan atau alkohol.) (8) kematian.
54

 

 Adapun dampak dari kekerasan pada anak dalam masyarakat 

menurut Saptandari adalah, pertama, pewarisan lingkaran 

kekerasan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi. 

Kedua, tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua 

mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, 

termasuk hak melakukan kekerasan. Ketiga, kualitas hidup 

semua anggota masyarakat merosot, sebab anak-anak yang 

dianiaya tidak mengambil peran yang selayaknya dalam 

kehidupan kemasyarakatan. Dari hasil penelitian dikatakan 

bahwa, penganiayaan pada masa anak berhubungan erat dengan 

meningkatnya kemungkinan untuk mendapatkan pengalaman 

masa kanak-kanak yang tidak baik dalam lingkungan rumah, 

mempunyai kemungkinan besar untuk mendapatkan gangguan 

kepribadian ambang dan pada gilirannya akan mendapatkan 

kemungkinan yang lebih besar untuk menderita depresi pada 

masa dewasanya. 

 

C.  Pembelajaran Daring 

E-learning atau dalam bahasa Indonesia disebut 

pembelajaran daring mengandung pengertian suatu proses 

pembelajaran yang menggunakan elektronik sebagai media 

pembelajaran. Menurut Onno W Purba, e-learning adalah 

sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang 

pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Dalam teknologi e-

learning semua proses belajar mengajar yang biasa dilakukan di 

dalam kelas dilakukan secara live namun virtual artinya pada 

saat yang sama seorang guru mengajar di depan sebuah 

computer yang ada di suatu tempat, sedangkan peserta didik 
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mengikuti pelajaran itu dari computer lain di tempat yang 

berbeda.
55

 

Sedangkan menurut Darmawan, dinyatakan bahwa e-

learning dapat dipandang sebagai suatu system yang 

dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran 

dengan berupaya menembus keterbatasan ruang dan waktu. 

System e-learning merupakan suatu bentuk implementasi 

teknologi yang ditujukan untuk membantu proses pembelajaran 

yang dikemas dalam bentuk elektronik/digital dan 

pelaksanannya membutuhkan sarana computer berbasis web 

dalam situs internet. Pada dasarnya e-learning mengandung 

pengertian dan memberikan dampak memperluas peran, 

cakrawala, dan memberikan jangkauan proses mengajar seperti 

biasanya.
56

 

Selain itu pembelajaran daring diartikan sebagai 

pembelajaran yang berbasis web yang memungkinkan siapa pun 

bisa mempelajarinya melalui jaringan internet, di mana dan 

kapan pun serta terasa menyenangkan, mudah dan murah. E-

learning juga memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi 

computer dan jaringan internet, di mana sistem pembelajaran 

elektronik ini menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi sehingga siswa tidak perlu lagi berada di dalam 

ruangan kelas untuk menyimak setiap pembelajaran dari 

seorang guru secara langsung tetapi murid dapat belajar melalui 

komputer di tempat mereka masing-masing.
57

 

 

D. Definisi Anak Usia Dini 

 Agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan anak dengan baik, 

maka penting bagi orang dewasa mengenali bagaimana hakikat 

anak usia dini dan seperti apa dunianya. Banyak pandangan yang 
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lahir dan berkembang mengenai bagaimana pengertian tentang 

anak usia dini sebenarnya, tiap manusia terus berkembang dan 

bergerak, karena itu pula tiap pandangan yang lahir juga bersifat 

dinamis, artinya tiap pendapat yang ada terus mengalami 

pembaharuan. Sebagian orang memandang anak usia dini sebagai 

makhluk yang sudah terbentuk dan memiliki pembawaannya 

sendiri, kemudian adapula pandangan anak sebagai wujud kecil 

dari orang dewasa, dan ada pula yang memandang anak sebagai 

hasil dari pembentukan yang ada di lingkungannya. Acapkali anak 

juga dianggap sebagai bentuk dari proses kemapanan yang banyak 

ditekankan orang dewasa, anak-anak sering disalah artikan sebagai 

aset dimana anak perlu memenuhi ambisi orang dewasa untuk 

mencapai sebuah cita-cita, padahal sejatinya anak-anak adalah 

manusia merdeka yang berhak menentukan pilihannya sendiri.  

 Bredekamp kemudian membagi kelompok anak usia dini 

menjadi tiga bagian, yakni kelompok usia bayi hingga dua tahun, 

kelompok usia tiga hingga lima tahun, dan kelompok enam hingga 

usia delapan tahun. Pembagian kelompok tersebut dapat 

memengaruhi kebijakan penerapan kurikulum dalam pendidikan 

dan pengasuhan anak. 
58 

 Usia dini adalah usia dimana anak mengalami perkembangan 

dan pertumbuhan dengan sangat pesat, sehingga fase ini sering 

juga dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Usia dini juga 

dikenal sebagai usia dimana anak mulai menjalankan fase 

kehidupannya, maka fase usia dini ini juga sering disebut sebagai 

masa keemasan atau golden age. Proses perkembangan yang 

dialami anak usia dini menandai setiap perubahan yang mengawali 

tiap fase tumbuh kembang seorang individu yang akan berlangsung 

sepanjang usia, mulai dari masa kandungan sampai meninggal 

dunia.  
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