BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Sekolah
1. Pengertian Sekolah
Sekolah ialah merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia. Kualitas
pendidikan yang ada di Indonesi bergantung terhadap sekolah. Pengangguran
banyak terjadi dikarenakan seseorang yang tidak memenuhi standar yang ada.
Oleh karenanya, generasi penerus bangsa sangat membutuhkan pendidikan. Orang
tua berperan sangat penting dalam hal ini karena agar mendorong anaknya untuk
memperoleh pendidikan sekolah.
Karena tidak semua pengetahuan hanya didapatkan dari orang tua, maka dari
itulah dibutuhkannya tenaga pendidik yang lebih berprofesional. Secara umum
sekolah ialah lembaga yang memberikan pendidikan kepada para siswa serta
siswinya. Sekolah juga ada berbagai macam, ada yang didirikan oleh Negara
namun ada juga yang didirikan oleh swasta, namun dengan maksud dan tujuan
yang sama yaitu untuk memberikan pendidikan bagi siswa serta siswinya. Sekolah
juga harus dapat memberikan sarana serta prasarana yang baik bagi siswa serta
siswinya, hal tersebut agar dapat menyokong proses belajar mengajar disekolah.
Pengertian Sekolah ialah lembaga yang berguna untuk memberikan ilmu
kepada para siswa dan siswinya dan merupakan tempat menimba ilmu bagi para
siswa dan siswinya hal tersebut agar dapat menjadi suatu generasi yang baik di
masa yang akan datang.
2. Fungsi Sekolah
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Pendidikan sekolah dalam bidag social memiliki fungsi, yaitu fungsi dalam
membina serta fungsi mengembangkan sikap serta mental pada peserta didik dan
menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan cara melaksanakan
pengelolaan komponen-komponen sekolah, melaksanakan kegiatan administrasi
sekolah serta melaksanakan supervisi. Fungsi sekolah secara garis besar yaitu :
a. Memberikan layanan kepada peserta didik dalam memperoleh pengetahuan.
b. Memberikan kepada peserta didik dalam mengembangkan keterampilan.
c. Memberikan pengetahuan kepada siswa agar dapat bekerja sama dengan siswa
lain.
d. Memberikan pelayanan siswa dalam mewujudkan cita-citanya.
3. Hak Dan Kewajiban Pendidik
Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur hak serta
kewajiban bagi pendidik, yaitu :
a. “Pendidik serta tenaga kependidikan berhak dalam memperoleh :
1. penghasilan serta jaminan berupa kesejahteraan sosial yang pantas serta
memadai.
2. Diberikan penghargaan yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja pendidik
atau tenaga kependidikan.
3. Diberikan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas serta hak atas hasil
kekayaan intelektual; dan
5. Mendapatkan kesempatan dalam menggunakan sarana serta prasarana, serta
fasilitas pendidikan lainnya untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan
tugas.
b. Pendidik serta tenaga kependidikan berkewajiban :
1. Menciptakan suasana ddi dalam pendidikan yang menyenangkan , kreatif,
bermakna, dan dinamis.
2. Memiliki komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan.
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3. Memberikan teladan serta menjaga nama baik lembaga pendidikan, profesi,
serta kedudukan yang sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan
kepadanya”.1
4. Hak Dan Kewajiban Peserta Didik
Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur hak serta
kewajiban peserta didik, yaitu :
a. “Setiap peserta didik dalam pendidikan berhak :
1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama apa yang dianut
peserta didik serta diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta
didik.
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan minat, kemmpuan
dan bakat peserta didik.
3. Mendapatkan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi atau yang orang
tuanya tidak sanggup membiayai pendidikannya.
4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak
mampu dalam membiayai pendidikannya.
5. Pindah ke program pendidikan pada satuan pendidikan lainnya yang setara.
6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar dari
masing-masing peserta didik serta tidak menyimpang dari ketentuan dan
batas waktu yang telah ditetapkan.
b. Setiap peserta didik memiliki kewajiban :
1. Menjaga norma pendidikan demi menjamin keberlangsungan dalam proses
serta keberhasilan pendidikan;
2. Ikut serta dalam menanggung biaya pada penyelenggaraan pendidikan,
kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”2
5. Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah

1 “Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 Tahun 2003, pasal 40”
2 “Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 Tahun 2003, pasal 14”
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Banyaknya kekerasan yang sering terjadi kepada anak mulai beberapa tahun
ini dapat disimpulkan bahwa anak sangat perlu untuk dilindungi. Beberapa anak
telah menjadi korban dari kekerasan baik di dalam sekolah, lingkungan, bahkan
keluarga. Pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:
"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". 3
Namun pada nyatanya dapat kita lihat bahwa Indonesia bisa dikatakan
masih sangat jauh dari apa yang telah dijelaskan pada pasal tersebut. Berbagai
macam jenis kekerasan yang didapatkan oleh anak-anak, seperti pelecehan
seksual, kekerasan fisik, dan psikis.
Perilaku kekerasan yang dilakukan kepada anak biasanya lebih sering
dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan si anak. Kondisi tersebut sangat
memprihatinkan, namun sebenarnya hal tersebut memiliki penyeselesaian.
Perlunya pengetahuan yang tepat kepada para orang tua agar ketika hendak
mengajar anak tidak memakai kekerasan, memilih siaran televisi yang seusia anak
juga memberikan kasih saying lebih agar anak memiliki sikap penyayang
nantinya. Berbagai macam tentang kekerasan di sekolah, yaitu :
a. Kekerasan Pada Fisik : kekerasan ini adalah suatu tindak kekerasan yang
membuat cedera bahkan luka terhadap murid, contohnya yaitu seperti
menganiaya, menampar, memukul dan lainnya.
b. Kekerasan Pada Psikis : Kekerasan ini berupa emosional yaitu dilakukan
dengan melecehkan, mengeluarkan kata-kata yang membuat perasaan
seseorang sakit, menghina atau mencelah, menyakiti harga diri seseorang,

3 “Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”
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membuat seseorang menjadi terhina, sedih, tidak dibuthkan, serta tidak bisa
berbuat sesuatu.
c. Kekerasan Pada Defensive : Kekerasan ini dilakukan pada situasi untuk
melakukan perlindungan, bukan merupakan suatu penyerangan
d. Kekerasan Pada Agresif : Kekerasan ini dilakukan dalam rangka memperoleh
sesuatu, misal mengambil dan lain sebagainya.
Hukuman fisik yang dilakukan di sekolah bukan merupakan kebutuhan
operasional bagi para pendidikyang digunakan untuk mendisiplinkan murid yang
nakal atau untuk melindungi sekolah serta pihak sekolah dari berbagai ancaman.
6. Upaya Guru
Pada kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) Upaya yaitu sebagai upaya dari
suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan serta pikiran agar memperoleh
suatu sasaran tertentu. Upaya bisa seperti cara, taktik, serta akal agar memperoleh
tujuan yang dimaksud, serta menemukan persoalan untuk mendapatkan
penyelesaian.4
Guru merupakan seseorang yang memberikan pendidikan serta pengajaran
karena hal tersebut merupakan hak serta kewajibannya.5
Pada penelitian ini, upaya yaitu suatu tindakan yang dilaksanakan seseorang
demi memperoleh sesuatu target yang sudah dirancang dengan menggunakan
pikiran serta kemampuan.
B. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak
Di Indonesia terdapat berbagai pengertian mengenai anak. Ada dari
Peraturan Perundang- Undangan dan juga para pakar ahli. Namun dari berbagai
4 “Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.,1250.”
5 “Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia: Jakarta, 2002.,h.”

Universitas Internasional Batam
Fatimah Anggraini Sitorus. Upaya Penanganan Tindak Kekerasan yang Terjadi di Lingkungan SMP Negeri 30
Batam.
UIB Repository©2019

14

pengertian tentang anak tersebut tidak memiliki kesamaan, hala tersebut karena
masing masing memiliki maksud serta tujuan masing-masing. Pengertian anak
tersebut yaitu :
a. Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam
Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan :
“orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun
dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang
belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak
telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal
mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap
sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.”6
c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45
KUHPidana adalah :
“anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut :
“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)”.
e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3):
“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.7
6 “Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,
2002), hal. 90”
7 “Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun
2012, pasal 1 ayat 3”
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2. Hak dan Kewajiban Anak
Hak dan kewajiban anak terdapat Pada Bab II dalam Undang-Undang No 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:
Pasal 4
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Pasal 5
“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan”.
Pasal 6
“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua”.

Pasal 7
“(1)Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
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Pasal 8
“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.
Pasal 9
“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak
yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,
sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus.”

Pasal 10
“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11
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“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
Pasal 12
“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”
Pasal 13
(1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan
dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c.
penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman”.
Pasal 14
“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir”.
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Pasal 15
“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a.
b.
c.
d.
e.

penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
pelibatan dalam sengketa bersenjata;
pelibatan dalam kerusuhan sosial;
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
pelibatan dalam peperangan”.

Pasal 16
(1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir”.
Pasal 17
(1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan
dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku;
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 Setiap anak yang
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menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan
a.
b.
c.
d.
e.

hukum dan bantuan lainnya. Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk :
menghormati orang tua, wali, dan guru;
mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan
a. Pengertian Lingkungan
Bagi Darsono (1995) definisi dari lingkungan adalah segala hal yang
berkaitan dengan kegiatan manusia yang tercantum dalam ruang dimana manusia
dapat mempengharui ketentraman serta kesentosaan manusia lainnya.
Bagi StMunajat Danusaputra Lingkungan ialah segala benda maupun situasi
yang didalam tercantum manusia yang dimana manusia tersebut bertempat tinggal
serta mempengharui kelangsungan hidup dan kesejahteraan sekitar. segala benda
atau perihal yang termasuk di dalamnya manusia serta kegiatannya.8
b. Lingkungan Yang Baik Bagi Anak
Perkembangan karakter anak sangat berpengharuh dari linkungan. Bila
lingkungan sekitar anak tidak baik, maka hal tersebut dapat memberikan dampak
yang tidak baik juga kepada anak, namun apabila lingkungans sekitar anak baik,
maka akan memberikan damopak baik juga terhadap perkembangan anak. Sebagai
orangtua seharusnya lebih teliti lagi dalam memilih lingkungan yang baik untuk
anak, karena hal tersebutlah yang berpengharuh besar dalam perkembangan anak.
Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan tempat tinggal, tempat
bermain anak, serta lingkungan sekolah anak. Sebagai makhluk sosial, memang
sebaiknya anak sudah diperkenalkan kepada lingkungan sekitar. kelompok

8 “Darsono, Valentinus. (1995). Pengantar Ilmu Lingkungan. Yogyakarta : Penerbitan Universitas
Atma Jaya.”
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masyarakat itu sendiri juga memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang dapat
dicontoh dan ada juga yang tidak baik untuk dicontoh.
Namun anak belum dapat memilah mana yang patut dicontoh serta yang
tidak patut untuk dicontoh. Maka disinilah peran orang tua untuk mengarahkannya
serta mengajarinya. Maksudnya orang tualah yang mestinya lebih paham terhadao
lingkungan tersebut apakah lingkungan tersebut baik atau idak terhadap
pekembangan anaknya.
Pada proses perkembangan anak, salah satu faktor yang sangat penting yaitu
daktor lingkungan. Proses perkembangan anak kurang maksimal jika tidak dibantu
dengan fator lingkungan. Oleh sebab itu lingkungan merupakan hal yang sangat
dibutuhkan dalam mempengaharui kemampuan anak. Sebab pengaruh lingkungan
positif sangat menyokong perkembangan kemampuan namun sifat tidak baik yaitu
dapat mempengaruhi lingkungan menjadi buruk dan dapat merusak/menghalangi
perkembangan anak.
Hal ini juga merupakan tugas penting seorang pendidik untuk menyediakan
serta membuat lingkungan yang baik terhadap anak agar hal tersebut dapat
menyokong dalam proses perkembangan anak serta berupaya dalam membimbing
serta menghindarkan anak dari pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat
menghancurkan perkembangan anak.
c. Lingkungan Masyarakat
Lingkungan masyarakat boleh dikatakan sebagai lingkungan sosial, yaitu
lingkungan tempat orang tua tinggal serta lingkungan tempat dimana anak
berinteraksi dengan orang lain. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang
berinteraksi satu sama lain, dimana hal tersebut anak bisa memberikan pengaruh
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kepada lingkungan sekitarnya dan juga anak juga bisa mendapatkan pengaruh dari
lingkungan masyarakat.
Lingkungan masyarakat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
Contohnya yang bertempat tinggal di asrama tentara atau polisi, anak yang tinggal
dilingkungan tersebut biasanya menjadi pribadi yang lebih. Terkadang anak juga
menjadi lebih semena-mena terhadap teman-temannya.
Lingkungan tersebutlah yang membentuk karakter anak menjadi lebih keras
dan juga pribadi galak, sehingga apa yang dia inginkan harus segera dilaksanakan.
Contoh lainnya seperti di tengah kota besar, dimana biasanya bahkan sesama
tetangga tak saling mengenal satu sama lain, lingkungan tersebut juga dapat
membuat karakter anak menjadi terbiasa untuk tidak peduli terhadap orang lain,
serta merasa tidak memerlukan bantuan orang lain didalam hidupnya.
Lingkungan yang baik yaitu lingkungan yang berpengaruh baik untuk
perkembangan anak. Contohnya tinggal di suatu perkampungan yang berada di
pinggir kota dan disekitar lingkungan tersebut terdapat tempat beribadah yang
dimana masyarakat sekitar sering melaksanakan kegiatan ibadah. Hal tersebut
akan menjadikan karakter anak menjadi sopan dan santun serta lebih tau atururan.
d. Lingkungan Sekolah
Lingkungan sekolah merupakan hal juga penting ketika anak sudah mulai
beranjak sekolah karena merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Oleh
sebab itu, dalam hal ini orang tua juga harus lebih hati-hati memilih dimana tempat
sekolah yang baik untuk Anak. Dalam hal memilih sekolah yang baik tidak boleh
asal-asalan, karena lingkungan sekolah sangat berpengharuh dalam perkembangan
karakter anak.
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Ketika hendak memilih sekolah untuk anak, sebaiknya orang tua lebih
memperhatikan spiritual, emosional, jasmani, intelektual dan sosialnya. Berikut
beberpa cara ketika hendak memilih sekolah yang baik untuk anak :
1) Lihat apakah sekolah tersebut teratur, bersi dan tertib atau tidak. Tujuannya,
karena jika lingkungan sekolah teratur, bersih dan tertib sangat baik untuk
memperlancar proses belajar mengajar. Hal tersebut juga dapat membiasakan
anak agar hidup lebih tertib dan disiplin, karena jika disekolah anak sudah
diajarkan untuk tertib dan diisiplin, maka anak menjadi lebih biasa untuk
tertib dan disiplin.
2) Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah tersebut, agar lebih
tau bagaiman tentang sekolah tersebut.
3) menjalin hubungan yang baik terhadap guru. Hal tersebut agar orang tua lebih
mudah dalam mengontrol anak ketika berada disekolah.
4) Pastikan sekolah yang dipilih memiliki kualitas pendidik yang bagus serta
pastikan pendidik berpengalaman serta memiliki sikap yang baik.
5) Jarak sekolah juga merupakan hal penting, oleh sebab itu pilih sekolah yang
tidak jauh dari tempat tinggal. Karena agar lebih mudah dalam mengontrol
anak.
Memang tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan dalam membentuk
karakter anak. Lingkungan yang baik juga belum tentu dapat menjadikan anak
mejadi pribadi yang baik, begitu juga sebaliknya karena hal tersebut balik lagi
kepada anaknya. Namun tidak ada salahnya jika orang tua berusaha memberikan
lingkungan yang terbaik untuk anaknya.
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan
1. Pengertian Kekerasan
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Kekerasan berarti suatu sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, yang
menyakiti orang lain.
“Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau
sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan
menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.”9
Kekerasan bermula dari kata violence yang dapat diterjemahkan sebagai suatu
agresi tehadap fisik maupun psikologis seseorang. Sementara bahasa Indonesia
umum mengartikan kata kekerasan ialah hanya berupa pukulan fisik saja. Dengan
demikian, dapat kita artikan kekerasan bisa merujuk kepada kekerasan terhadap
fisik maupun mental seseorang.10
Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan sebagai paksaan terhadap
seseorang yang mengunakan paksaan dan dorongan yang kuat sehingga dapat
melukai seseorang. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasaan yang dilakukan
seseorang dengan media masa sebagai perantara perbuatan yang menimbulkan
kekerasaan sosial.
Secara sosiologis, kekerasan timbul karena seseorang atau beberapa orang
yang sering mengabaikan nilai nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat demi
mencapai kehendak masing-masing. Hal tersebut hanya dapat menguntungkan
pihak tertentu saja dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Secara
umum, kekerasan bisa kita artikan sebagai tindakan yang diperbuat oleh seseorang
atau beberapa orang yang dapat membuat orang lain menjadi cidera.11
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kekerasan dapat didefinisikan
sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perbutan yang dilakukan seseorang atau
9 “W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990,
hlm.425”
10 “Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab‐sebab kejahatan), Politea, Bandung, 1987,
hlm.125”
11 “https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli/”
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kelompok yang menimbulkan keributan dan mendampakan kerusakan pada beda
maupun cidera terhadap korban.
Menurut Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan
adalah : “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum.”
2. Bentuk-bentuk Kekerasan
1. Kekerasan langsung
Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung yang
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada orang lain dengan tujuan
untuk menyakiti, melukai bahkan menyedarai orang lain. Contoh dari kekerasan
secara langsung adalah sebagai berikut:
a. Merusak
b. Menganiaya atau Melukai
c. Memukul
d. Memperkosa
e. Membunuh
2. Kekerasan Tidak Langsung
Kekerasan tidak langsung yaitu kekerasan yang dilakukan secara tidak
langsung. Sama seperti kekerasan langsung, kekerasan tidak langsung juga
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada orang lain namun dengan
sarana tersembunyi. Bentuk kekerasan tidak langsung ini seperti meniadakan atau
mengurangi hak orang lain mengekang orang lain, mengadu domba, memfitnah,
dsb. Contoh kekerasan tidak langsung adalah sebagai berikut:
a. Menghujat
b. Bullying verbal
c. Meneror
d. Memfitnah
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Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.

“Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP
Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367
KUHP.”12

3. Faktor-fakor Penyebab Kekerasan terhadap Anak
Gelles Richard.J (1982) mengatakann bahwa kekerasan kepada anak (child
abuse) terjadi karena berbagai faktor, yaitu:
a. Kekerasan Yang diwarisi Antar Generasi (intergenerational transmission
of violance)
Anak lebih sering mengetahui tindakan kekerasan karena melihat dari
perlakuan orang tuanya, sehingga pada saat mereka sudah memiliki anak
mereka akan mencontohkan kekerasan tersebut terhadap anaknya juga. Hal ini
bisa dikatan sebagai perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke
generasi. Studi-studi menyatakan bahwa kurang lebih 30% anak yang
diperlakukan dengan menggunakan kekerasan akan menjadi orangtua yang
bertindak keras juga terhadap anak kelak.
b. Stres Sosial (social stress)
Stres yang diperoleh dari bermacam situasi sosial juga dapat menimbulkan
resiko kekerasan kepada anak di ruang lingkup keluarga. perihal sosial tersebut
antara lain: penyakit (illness), pengangguran (unemployment), tingkatan
keluarga besar dari semestinya (a larger than average family size), kondisi
perumahan buruk (poor housing conditions), orang cacat (disabled person) di
rumah, dan kematian (the death) seorang anggota keluarga.
12 “R. Soesilo, Kitab Undang‐Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea,
Bogor, 1991, hlm.84‐85”
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Sebagian besar kasus tentang tindak kekerasan terhadap anak yang sering
dilaporkan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun kekerasan kepada
anak juga sering terjadi dalam keluarga yang kaya. Namun perbuatan kekerasan
terhadap anak yang dilaporkan banyak yaitu kekerasan dari keluarga kurang
mampu.
c. Isolasi Sosial dan Keikutsertaan Masyarakat Bawah
Orangtua yang sering membuat perbuatan kekerasan kepada anak biasanya
karena terkucilkan secara sosial. Arena dikit sekali orangtua yang melakukan
tidak kekerasan kepada anak ikut serta dalam organisasi dan biasanya juga
kurang memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar. Ada berbagai rupa
keluarga khusus yang punya resiko yang dapat meningkatkan untuk melakukan
tindakan kekerasan serta pengabaian kepada anak. Contohnya, orangtua tunggal
biasanya lebih memungkinkan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada
anak dibandingkan dengan orangtua utuh.
Selain itu, suami atau istri yang saling mendominasi ketika mendiskusikan
suatu keputusan, seperti hendak memilih tinggal dimana, pekerjaan apa saja
yang layak untuk diambil, membicarakan tentang masa depan anak, dan
keputusan lainnya.
4. Perlindungan Hukum bagi Anak
Anak adalah turunan dari penerus harapan bangsa yang mempunyai posisi
penting dalam menyelamatkan kehadiran suatu bangsa serta negara disaat yang
akan datang. Hal itu Agar nantinya dapat membawa tanggung jawab tersebut, jadi
anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara
optimal, baik secara fisik, sosial, mental, maupun spiritualnya. Anak juga perlu
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untuk mendapatkan hak-haknya, hak untuk dilindungi dan disejahterakan. Karena
itu, segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak perlu dicegah serta diatasi.
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di dalam membina anak-anak.
Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan serta pengetahuan yang berguna untuk
masa depannya serta hal itu sangat baik bagi perkembangannya.
5. Dasar Hukum tentang kekerasan
Dasar hukum yang berkaitan dengan anak dan kekerasan bukan hanya
terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
saja, namun terdapat terdapat Undang-Undang lain yang berkaitan dengan anak
dan kekerasan, diantaranya yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
alam BAB III menjelaskan tentang bagaimana sistem penyelenggaran
pendidikan yang seharusnya dilakukan atau diterapkan oleh pendidik kepada
peserta didiknya, dengan cara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif

dengan

memberi

keteladanan,

membangun

kemauan,

danmengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
BAB V, pasal 12 : dalam pasal ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban
peserta didik. Haknya seperti memperoleh sarana belajar yang baik,
memperoleh pendidikan mengenai agama yang dianutnya, memperoleh
pelayanan pendidikan yang baik dari para pendidik, jika berprestasi
memperoleh beasiswa, jika kurang mampu memperoleh beasiswa kurang
mampu. Serta kewajiban seorang siswa yang mesti mematuhi setiap aturan
dan norma yang ada di lingkungan sekolah demi keberlangsungan serta
keberhasilan pendidikan.
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b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan
Karakter termuat dalam Pasal 3 ini menjelaskan tujuan penyelenggaraan
penguatan pendidikan karakter tersebut yaitu dengan menerapkan nilainilaiPancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputinilai-nilai religius,
jujur, toleran, disiplin, bekerja keras,kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin
tahu, semangatkebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,komunikatif,
cinta damai, gemar membaca, pedulilingkungan, peduli sosial, dan
bertanggungjawab.
c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam.
1. Pasal 4 : dalam pasal ini menjelasakan fungsi dari pendidikan daerah yaitu
mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban masyarakat
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah.
2. Pasal 10 : dalam pasal ini terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari
peserta didik. Haknya yaitu salah satunya peserta didik harus mendapatkan
pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan
terhadap setiap gangguan dan ancaman. Dan salah satu kewajibannya yaitu
peserta didik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.
d. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
1. pasal 351: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika
mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Universitas Internasional Batam
Fatimah Anggraini Sitorus. Upaya Penanganan Tindak Kekerasan yang Terjadi di Lingkungan SMP Negeri 30
Batam.
UIB Repository©2019

29

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5)
Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Pasal 352 : (1)Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan

pekerjaan

jabatan

atau

pencarian,

diancam,

sebagai

penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat
ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang
yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan untuk
melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pasal 353 : (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatka
luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
4. Pasal 354 : (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun.(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Pasal 355 : (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih
dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.(2) Jika
perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara paling lams lima belas tahun.
6. Pasal 358: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau
perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-
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masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: (1) dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan
atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (2) dengan pidana penjara
paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. tentang penganiayaan.

Universitas Internasional Batam
Fatimah Anggraini Sitorus. Upaya Penanganan Tindak Kekerasan yang Terjadi di Lingkungan SMP Negeri 30
Batam.
UIB Repository©2019

