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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF MICRO ROLE PLAYING ON THE IMPROVEMENT 

OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE IN CHILDREN SEXUAL ABUSE 

PREVENTION (8-9 YEARS) 

 

Pre-experiment Study 

 

By: A’ida Fitriyah 

 

Incidents of sexual violence in children (children sexual abuse) is 

increasing and often found in various media outlet, children who are vulnerable to 

be victims are kindergarten and elementary school students (age 5-12 years). This 

is a serious problem that will cause a psychological disorder such as depression, 

therefore child-centered prevention efforts are necessary. One prevention effort 

that can be applied to children is micro role play. This study aimed to explain the 

effect of micro role playing on increasing knowledge and attitude in prevention of 

children sexual abuse (8-9 years). This research used pre-experimental design 

with one group pre-post test method. The population of this study was children 

aged 8-9 years. There were 35 respondents selected using purposive sampling 

technique. Data collection was obtained from the questionnaire and analyzed 

using Wilcoxon signed rank test at significance level ≤ 0.05. The analysis showed 

that both knowledge and attitude variable had p = 0.000. The results showed that 

there was significant increase of knowledge and attitudes in children sexual abuse 

prevention in children aged 8-9 years after the micro role play. 

 

Keywords: children sexual abuse, micro role play, growth and development, 

knowledge, attitude 
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ABSTRAK 

PENGARUH BERMAIN PERAN MIKRO TERHADAP PENINGKATAN 

PENGETAHUAN DAN SIKAP PENCEGAHAN CHILDREN SEXUAL 

ABUSE (8-9 TAHUN) 

 

Pra-eksperimen 

 

Oleh: A’ida Fitriyah 

 

Peristiwa kekerasan seksual pada anak (children sexual abuse) semakin 

meningkat dan sering kita temui dari berbagai media, Anak yang rentan menjadi 

korban adalah anak TK dan Sekolah Dasar (usia 5-12 tahun). Hal ini merupakan 

masalah serius yang akan  menimbulkan gangguan psikologis salah satunya 

depresi, oleh karena itu diperlukan adanya upaya pencegahan yang berpusat pada 

anak. Salah satu upaya pencegahan yang dapat diterapkan untuk anak-anak yaitu 

bermain peran mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh 

bermain peran mikro terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pencegahan 

children sexual abuse (8-9 tahun). Penelitian ini menggunakan rancangan pra-

eksperimen dengan metode One group pre-post test design. Populasi penelitian ini 

adalah anak yang berusia 8-9 tahun.Didapatkan 35 sample sebagai responden 

penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data 

diperoleh dari kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan tingkat signifikansi 

≤ 0,05 dengan uji wilcoxon signed rank test. Hasil analisis variabel pengetahuan 

dengan uji wilcoxon (p = 0,000), hasil analisis variabel sikap dengan uji wilcoxon 

(p = 0,000). Penelitian ini menunjukkan bahwa bermain peran mikro berpengauh 

signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pencegahan children 

sexual abuse pada anak usia 8-9 tahun. 

 

Keywords: children sexual abuse, bermain peran mikro, pertumbuhan dan 

perkembangan, pengetahuan, sikap. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Menurut Nuari (2016) peristiwa kekerasan seksual pada anak (children sexual 

abuse) semakin meningkat dan sering kita temui dari berbagai media, seperti 

majalah, koran, televisi maupun media informasi lainnya. Anak yang rentan 

menjadi korban adalah anak TK dan Sekolah Dasar (usia 5-12 tahun). Anak 

rentan menjadi korban karena sifatnya yang polos dan mempercayai orang 

dewasa, selain itu karena tingkat ketergantungan mereka tinggi, sementara 

kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas (Noviana 2015). Hal itu 

merupakan masalah serius yang akan  menimbulkan gangguan psikologis salah 

satunya depresi, oleh karena itu diperlukan adanya upaya pencegahan yang 

berpusat pada anak (Müller et al. 2014). Fakta dilapangan kasus kekerasan 

seksual semakin tinggi disebabkan karena minimnya pengetahuan dan informasi 

anak tentang kekerasan seksual (Nuari 2016). Kondisi ini berbanding terbalik 

dengan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan anak agar mampu melakukan 

pencegahan kekerasan seksual. 

Data di Kerala India 1614 remaja melaporkan bahwa 36% dari anak laki-laki 

dan 35% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual (Bhaskaran T S et al. 

2016). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI) prevalensi kasus 

kekerasan seksual tahun 2011 sampai maret 2014 terdiri dari 3.284 kasus 

(Noviana 2015; Anggono 2015). Polda jatim melaporkan kasus kekerasan seksual 

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdapat 321 kasus. Data dari 
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Polrestabes Surabaya selama periode 2011 hingga periode 2014 bulan Agustus 

yaitu 257 kasus, kasus ini banyak terjadi pada anak usia 5-18 tahun(Anggono 

2015). Data pelaku kekerasan seksual berturut-turut adalah keluarga yang dikenal 

anak (30%-40%),orang diluar keluarga yang dipercaya anak (50%), orang yang 

lebih tua atau lebih besar dari anak (40%), dan orang yang tidak dikenal anak 

(10%) (Paramastri et al. 2011).  

Hasil wawancara peneliti tanggal 18 Mei 2017 pada anak usia 7-10 tahun 

didapatkan 7 dari 10 anak tidak mengetahui pengertian dari kekerasan seksual 

dengan alasan belum pernah mengalami, 9 dari 10 anak tidak mengetahui apa saja 

bentuk dari kekerasan seksual, sebagian dari mereka mengetahui pemerkosaan, 6 

dari 10 anak tidak mengetahui bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa anak-anak SDN Gading 4 beresiko 

menjadi korban kekerasan seksual, ditambah lagi dengan kurangnya informasi 

yang didapat dari orang tua maupun guru mengenai kekerasan seksual. 

Kekerasan seksual merupakan keterlibatan anak dalam aktivitas seksual 

namun anak tersebut tidak memahami apa yang terjadi (Tanaka et al. 2017). 

Aktivitas seksual tersebut seperti sentuhan dibagian yang sensual, 

memperlihatkan video porno, hingga berhubungan seksual (pemerkosaan), dan 

memperlihatkan alat kelamin (Gokten & Duman 2016). Kasus kekerasan seksual 

pada anak terjadi karena kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, 

kurangnya kepedulian masyarakat dalam bertetangga, kurangnya pendidikan seks 

pada anak sesuai usia,  kemiskinan  dan  pengangguran, pergaulan bebas dan gaya 

hidup, hilangnya karakter dan budaya bangsa, serta globalisasi informasi (Nuari 

2016).  
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Kekerasan seksual merupakan masalah yang serius karena jika tidak di 

tangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, 

post traumatic stress disorder bahkan bunuh diri (Bhaskaran T S et al. 2016). 

Adanya dampak yang begitu buruk diperlukan adanya upaya pencegahan salah 

satunya dengan upaya pencegahan. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan 

bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dekat dengan anak, oleh 

karena itu upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak seharusnya sudah 

dimulai sejak dini (1-5 tahun) yang dimulai dari memperkenalkan alat-alat 

reproduksi (Jatmikowati et al. 2015). Upaya pencegahan sejak dini tersebut dapat 

menjadi dasar untuk ke tahap selanjutnya yang sesuai dengan usia anak.  

Menurut Wong et al.(2016) anak mulai tertarik dengan lawan jenis dan 

mudah bergaul dengan orang lain yaitu pada usia 8-9 tahun, pada saat itu anak 

sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga mereka membutuhkan 

pencegahan dasar yang bertujuan untuk pencegahan dan penanganan apabila 

terjadi kekerasan seksual. Pengetahuan dan kemampuan dasar anak mencegah 

kekerasan seksual yaitu memahami “bagian pribadi”, bagian tubuh yang boleh 

disentuh dan tidak. Menolak mengikuti permintaan yang tidak pantas, 

meninggalkan situasi yang berbahaya, memberitahukan atau menceritakan 

kejadian kekerasan seksual kepada orang dewasa yang dapat dipercaya seperti, 

orang tua atau guru (Yu et al. 2017). 

Upaya pencegahan tersebut seharusnya dilakukan dirumah oleh orang tua dan 

oleh guru disekolah, namun harus dengan metode yang sesuai usia dan 

perkembangan anak. Pada kenyataan di lapangan pelaksanaan pencegahan 

kekerasan seksual disekolah masih kurang dan biasanya dilakuakan tanpa metode 
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sehingga siswa kurang memahani. Menurut hasil wawancara dengan kepala 

sekolah SDN Gading IV Surabaya upaya pencegahan dilakukan dengan metode 

ceramah dari dinas pendidikan dan belum ada program dari sekolah terkait hal 

tersebut.Hal ini tentunya memungkinkan timbulnya rasa cepat bosan pada peserta 

didik karena metode yang monoton dan  kemampuan menerima materi anak yang 

kurang, sehingga menuntut suatu kreativitas pengajar ataupun pengasuh untuk 

merangsang anak agar tertarik pada pelajaran yang diikutinya, salah satunya 

menggunakan metode. 

Metode yang sesuaiuntuk anak usia 8-9 tahun yaitu metode yang berbasis 

permainan di samping terpenuhinya kebutuhan akan permainan  dan hiburan, 

kebutuhan akan pengetahuan juga akan terpenuhi lewat penyampaian materi yang 

menggunakan metode permainan, salah satunya adalah metode bermain peran 

(Ernani & Syarifuddin 2016). Menurut Wong et al. (2016) perkembangan anak 

usia 8-9 tahun yaitu senang bermain dengan kelompok dan mereka sudah mulai 

memiliki kemampuan membaca yang baik, dan menurut perkembangan kognitif 

piaget anak usia sekolah merupakan tahapan konkret operasional dimana anak 

memiliki kemampuan untuk memahami aturan percakapan sehingga 

menghasilkan pola pemikiran yang logis, oleh karena itu metode bermain peran 

ini sesuai diterapkan pada anak usia 8-9 tahun. Penelitian Ardani (2014) 

mengatakan bahwa bermain peran lebih mudah dipahami karena anak-anak secara 

langsung memerankan peran tertentu, dari pada hanya mendegarkan penjelasan 

ataupun melihat atau mengamati saja. 

Terdapat dua jenis kegiatan bermain peran yaitu bermain peran makro dan 

bermain peran mikro (Latif et al. 2013). Penelitian ini memfokuskan pada 
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kegiatan bermain peran mikro. Kegiatan bermain peran mikro adalah kegiatan 

yang berfokus pada kegiatan dramatisasi dengan alat-alat permainan berukuran 

kecil atau mini seperti: boneka-boneka mini, rumahrumahan mini, pesawat-

pesawat mini dan sebagainya(Sujiono 2010).Denganalat-alat permainan tersebut 

penyampaian materi tidak membosankan dan mudah diterima. Berdasarkan 

pernyataan diatas peneliti berasumsi bahwa metode bermain peran mikro dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pencegahan kekerasan seksual. 

dengan demikian peneliti ingin mengadakan suatu penelitian yang berjudul “ 

Pengaruh bermain peran mikro terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap 

dalam pencegahan children sexual abuse (8-9 tahun).” 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah bermain peran mikro berpengaruh terhadap peningkatan  

pengetahuan dan sikap dalam pencegahan children sexual abuse(8-9 tahun)? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh bermain peran mikro terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap pencegahan children sexual abuse (8-9 tahun) 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan dalam pencegahan terjadinya children 

sexual abuse (8-9 tahun) sebelum dan sesudah bermain peran mikro. 

2. Mengidentifikasi sikap dalam pencegahan terjadinya children sexual 

abuse (8-9 tahun) sebelum dan sesudah bermain peran mikro. 

3. Menganalisis pengaruh bermain peran mikro terhadap pengetahuan dan 

sikap pencegahan children sexual abuse (8-9 tahun). 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang keperawatan, khususnya 

sebagai referensi tentang pilihan metode yang sesuai untuk memberikan intervensi 

kesehatan yang sesuai untuk anak usia 8-9 tahun. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi peneliti 

Sebagai acuan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi 

mengenai cara pencegahan children sexual abuse, sehingga menurunkan 

angka kejadian children sexual abuse. 

2. Bagi Responden  

Sebagai pendidikan bagi anak tentang mencegah children sexual abuse 

agar dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap. 

3. Bagi sekolah dasar dan Orang tua 

Sebagai sumber infomasi dalam memahami pencegahan children sexual 

abuseagar dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap anak, serta 

menerepkan metode bermain peran sebagai upaya preventif children 

sexual abuse. 

4. Perawat 

Bermain peran mikro dapat dijadikan salah satu pilihan metode untuk 

pencegahan children sexual abuse. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep anak usia sekolah 

2.1.1 Definisi 

Anak usia sekolah merupakan anak dengan rentang usia 6 sampai dengan 12 

tahun. Periode ini dimulai dengan masuknya anak ke lingkungan sekolah yang 

memiliki dampak signifikan dalam perkembangan dan hubungan anak dengan 

orang lain. Anak mulai bergabung dengan teman seusianya, dan mengabungkan 

diri ke dalam kelompok sebaya yang merupakan dua hubungan dekat pertama di 

luar kelompok keluarga (Wong et al. 2016). 

2.1.2 Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah menurut Wong et al. 

(2016) 

Pertumbuhan (growth) merupakan peningkatan jumlah dan besar sel seluruh 

bagian tubuh selama sel-sel tersebut membelah diri dan mensintesis protein-

protein baru; menghasilkan penambahan jumlah dan berat secara keseluruhan atau 

sebagian. Perkembangan (development) adalah perubahan secara berangsur-

angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya 

kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan, atau kedewasaan 

(maturation), dan pembelajaran (learning) (Whaley & Wong 2000). 

Perkembangan pada anak merupakan segala perubahan yang terjadi pada 

anak, baik dari aspek fisik (motorik), emosi, kognitif, dan psikososial. 

Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bertahap dengan peningkatan yang 

lebih besar pada aspek fisik dan emosional (Wong et al. 2009).  
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1. Pertumbuhan dan perkembangan fisik 

 Pada usia 6-12 tahun, anak-anak akan mengalami pertumbuhan sekitar 5 

cm (2 inchi) pertahun untuk mancapai tinggi badan 30-60 cm dan berat badannya 

akan bertambah hampir dua kali lipat, bertambah 2-3 kg (4,4-6,6 pound) pertahun. 

Tinggi badan rata-rata anak usia 6 tahun adalah sekitar 116 cm (46 inchi) dan 

beratnya sekitar 21 kg (46 pounds); tinggi rata-rata anak usia 12 tahun adalah 

sekitar 150 cm (59 inchi) dan berat badannya mendekati 40 kg (88 pound). 

Selama periode ini, anak perempuan dan anak laki-laki sedikit berbeda 

pertumbuhannya, awalnya anak laki-laki cenderung sedikit lebih tinggi dan agak 

lebih berat daripada anak perempuan, namu menjelang akhir tahun-tahun sekolah 

kebanyakan tinggi dan berat badan anak perempuan melampaui anak laki-laki. 

2. Pertumbuhan dan perkembangan psikososial 

Pada tahap ini berlangsung laten, yaitu masa ketenangan antara fase odipus 

pada masa anak-anak awal dan erotisme masa remaja. Selama ini, anak-anak 

membina hubungan dengan teman sebaya sesama jenis dan tertarik pada lawan 

jenis bila disertai pubertas. Selain itu, pada tahap perkembangan ini anak usia 

sekolah ingin mengembangkan keterampilan dan berpartisipasi dalam pekerjaan 

yang berarti dan berguna secara sosial. Pencapaian keterampilan merupakan cara 

untuk memperoleh keberhasilan dalam aktivitas sosial. Pencapaian keterampilan 

juga melibatkan kemampuan untuk bekerjasama, bersaing dengan orang lain, dan 

untuk melakukan koping secara efektif dengan masyarakat. Pada tahap ini anak 

belajar menghargai tindakan yang dilakukan bersama orang lain dan memperoleh 

keuntungan dari pembagian kerja dalam mencapai tujuan. Penguatan dalam 

bentuk penghargaan materi, pemberian hak-hak istimewah tambahan, dan 
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pengakuan memberikan dorongan dan stimulasi. Pengakuan teman sebaya 

memberi motivasi yang kuat. 

3. Perkembangan kognitif 

Tahap perkembangan operasional konkret oleh Piaget, merupakan 

kemampuan anak menggunakan proses berpikir untuk mengalami peristiwa dan 

tindakan yang memungkinkan anak melihat sesuatu dari sudut pandang orang 

lain. Selama tahap ini, anak mengembangkan pemahaman mengenai hubungan 

antara sesuatu hal dan ide. Anak mengalami kemajuan dari membuat penilaian 

berdasarkan apa yang mereka lihat (pemikiran perseptual) sampai membuat 

penilaian berdasarkan alasan mereka (pemikiran konseptual). Salah satu tugas 

kognitif utama anak usia sekolah adalah menguasai konsep konservasi. Anak 

belajar bahwa objek-objek tertentu di lingkungan tidak mudah berubah dengan 

melakukan perubahan letak benda dalam ruang dan mereka mampu menolak 

isyarat persepsi yang menunjukkan perubahan dalam bentuk fisik objek. 

Misalnya, mengubah bentuk tahah liat tidak mengubah massa total benda tersebut. 

Anak-anak usia sekolah juga mengembangkan keterampilan mengklarifikasi. 

Meraka dapat mengelompokkan dan memisahkan benda-benda menurut kesamaan 

atribut, meletakkan sesuatu dalam susunan yang pantas dan logis, dan anak 

membuat keputusan berdasarkan konsep yang ada dalam pikirannya. Misalnya, 

kegiatan mengoleksi gambar tempel, boneka, mobil, dan segala sesuatu yang 

dapat diklasifikasikan. Mereka bahkan mulai mengurutkan teman dan hubungan 

(misal: sahabat pertama, sahabat kedua). Keterampilan yang paling penting, yaitu 

kemampuan membaca menjadi alat yang paling berharga untuk menyelidiki 
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kemandirian anak. Kemampuan anak untuk mengeksplorasi, berimajinasi, dan 

memperluas pengetahuan ditingkatkan dengan kemampuan membaca. 

4. Perkembangan moral 

Pola pikir anak mulai berubah dari egosentrisme ke pola pikir yang lebih 

logis melalui tahap perkembangan kesadaran diri dan standar moral. Anak yang 

lebih kecil mempercayai bahwa peraturan ditetapkan dan diatur oleh orang lain. 

Selama usia prasekolah, anak mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai moral 

orangtuanya. Mereka belajar standar-standar untuk perilaku yang dapat diterima, 

bertindak sesuai standar tersebut, dan merasa bersalah bila melanggarnya. 

Walaupun anak usia 6-7 tahun mengetahui peraturan dan perilaku yang 

diharapkan dari mereka, mereka tidak dapat memahaminya. Penguatan dan 

hukuman mengarahkan penilaian mereka, suatu “tindakan buruk” adalah yang 

melanggar peraturan dan berbahaya. 

Anak usia sekolah yang lebih besar lebih mampu menilai suatu tindakan 

berdasarkan niat dibandingkan akibat yang dihasikkannya. Peraturan dan 

penilaian tidak lagi bersifat mutlak dan otoriter serta mulai berisi lebih banyak 

kebutuhan dan keinginan. Walaupun anak yang lebih kecil dapat menilai suatu 

tindakan hanya berdasarkan benar dan salah, anak yang lebih besar menggunakan 

berbagai pandangan yang berbeda untuk membuat penilaian. Meraka mampu 

memahami dan menerima konsep memperlakukan orang lain seperti bagaimana 

mereka ingin diperlakukan. 

5. Perkembangan spiritual 

Anak-anak pada usia ini berpikir secara konkret namun sering belajar dan 

memiliki keinginan besar untuk belajar tentang tuhan. Mereka membayangkan 
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tuhan sebagai manusia dan menggunakan kata sifat seperti “mencintai” dan 

“membantu” untuk menggambarkan keilahian mereka. Mereka terpesona oleh 

konsep neraka dan surga, dengan nurani dan perhatian yang berkembang tentang 

peraturan, dan mereka mungkin takut masuk neraka karena kelakuan buruk.  

Anak usia sekolah mulai belajar perbedaan antara natural dan supranatural 

namun mengalami kesulitan memahami simbol. Oleh karenanya, konsep agama 

harus dijelaskan kepada anak dalam istilah konkret. Anak melakukan ritual agama 

seperti berdoa, aktivitas ini merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari anak. Hal 

ini dapat membantu anak melakukan koping dalam menghadapi situasi yang 

mengancam. 

6. Perkembangan sexual 

Banyak anak mengetahui beberapa bentuk permainan seks selama atau 

sebelum masa remaja sebagai respon terhadap rasa ingin tahu normal, bukan 

sebagai hasil dari cinta atau dorongan seksual. Anak-anak bersifat experimentalis, 

dan permainan seks bersifat insidental dan sementara. Setiap konsekuensi 

emosional yang merugikan atau rasa bersalah tergantung pada bagaimana orang 

tua mengelola perilaku anak. Banyak orang tua mencegah eksplorasi seksual, baik 

melalui isyarat halus atau ungkapan kemarahan atau jijik terhadap perilaku anak 

mereka. Taktik ini dengan jelas mengkomunikasikan kepada anak-anak bahwa 

mereka seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan semacam itu, mencegah 

pertanyaan tentang seks, dan membatasi sumber informasi. 

7. Mengembangkan konsep diri 

Istilah konsep diri mengacu pada kesadaran akan persepsi diri, seperti 

karakteristik fisik, kemampuan, nilai, cita-cita dan harapan diri sendiri, dan 
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gagasan tentang diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. Ini juga 

mencakup citra tubuh, seksualitas, dan harga diri. Meskipun pengasuh utama terus 

memberikan pengaruh pada evaluasi diri anak-anak, pendapat rekan kerja dan 

guru memberikan masukan yang berharga selama masa kecil. Dengan penekanan 

pada pengembangan keterampilan dan memperluas hubungan sosial, anak-anak 

terus-menerus terlibat dalam proses evaluasi diri. 

 Citra tubuh 

Citra tubuh adalah apa yang dipikirkan anak-anak tentang tubuh mereka dan 

dipengaruhi tetapi tidak semata-mata ditentukan oleh orang lain. Jumlah orang 

penting lainnya yang mempengaruhi persepsi anak terhadap diri mereka 

meningkat seiring bertambahnya usia. Anak-anak sangat sadar akan tubuh mereka 

sendiri, tubuh teman sebayanya, dan orang dewasa. Mereka juga sadar akan 

penyimpangan dari norma. Kelainan fisik, seperti pendengaran atau cacat visual, 

telinga yang "menonjol", atau tanda lahir, sangat penting. Meningkatnya 

kesadaran akan perbedaan ini, terutama bila disertai dengan komentar dan ejekan 

yang tidak baik dari orang lain, dapat menyebabkan anak merasa minder dan 

kurang diminati. Hal ini terutama berlaku jika cacat mengganggu kemampuan 

anak untuk berpartisipasi dalam permainan dan aktivitas. 

8. Perkembangan sosial 

Teman sebaya merupakan faktor terpenting dalam perkembangan sosial anak 

usia sekolah. Selain orang tua dan sekolah, kelompok teman sebaya memberi 

sejumlah hal penting kepada anggotanya. Melalui hubungan dengan teman 

sebaya, anak belajar bagaimana menghadapi dominasi dan permusuhan, 
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berhubungan dengan pemimpin dan pemegang kekuasaan, serta menggali ide-ide 

lingkungan dan fisik. 

Konsepsi anak tentang peran seks yang tepat diperoleh melalui hubungan 

dengan teman sebaya. Selama tahun awal-awal sekolah, beberapa perbedaan 

gender dirasakan pada saat anak-anak bermain. Baik anak perempuan maupun 

laki-laki berbagi permainan dan kegiatan lainnya. Namun, tahun-tahun ekolah 

berikutnya, perbedaan dalam permainan anak laki-laki dan anak perempuan 

menjadi lebih ditandai. 

9. Peran orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah 

Orang tua bertanggung jawab untuk membantu anak mencapai potensi 

maksimal mereka. Orang tua dapat melengkapi program sekolah dengan berbagai 

cara. Menumbuhkan tanggung jawab adalah tujuan bantuan orang tua. 

Bertanggung jawab atas pekerjaan sekolah, memenuhi tenggat waktu, dan berhasil 

dalam pekerjaan mereka. Anak-anak yang bertanggung jawab kadang-kadang 

meminta pertolongan, tapi biasanya mereka lebih suka memikirkan pekerjaan 

mereka sendiri. Tekanan yang berlebihan atau kurangnya dorongan dari orang tua 

dapat menghambat perkembangan sifat-sifat yang diinginkan ini. 
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Tabel 2.1 Pertumbuhan dan perkembangan selama usia sekolah menurut Wong et 

al. (2016) 

Fisik dan motorik Mental Adaptive Personal-social 

Usia 6 tahun 

- Tinggi dan 

penambahan 

berat badan terus 

meningkat 

Berat: 16 sampai 

26,3 kg (35,5 

sampai 58 pon) 

Tinggi: 106,7 

sampai 123,5 cm 

(42 sampai 49 

inci) 

- Gigi seri bawah 

rahang sentral 

lepas 

- Kehilangan gigi 

pertama 

Menunjukkan 

peningkatan 

ketangkasan 

secara bertahap 

- Usia aktif; 

aktivitas konstan 

sering makan 

menggunakan 

tangan 

- Lebih sadar 

tangan sebagai 

alat 

- Suka 

menggambar, 

mencetak, 

mewarnai 

Visi mencapai 

kematangan 

- Mengembangkan 

konsep angka 

- Bisa menghitung 

sampai 13  

- Tahu apakah itu pagi 

atau sore hari 

- Mendefinisikan 

objek umum (seperti 

garpu dan kursi) 

dalam hal 

penggunaannya 

- Mematuhi tiga 

perintah berturut-

turut 

- Mengatahui tangan 

kanan dan kiri 

- Mengatakan mana 

yang cantik dan 

mana yang jelek dari 

serangkaian gambar 

wajah 

- Menjelaskan objek 

dalam gambar 

daripada hanya 

menyebutkan 

mereka 

- Di meja, 

menggunakan 

pisau untuk 

menyebarkan 

mentega atau selai 

pada roti 

- Saat bermain, luka, 

lipatan, kertas 

pasta; Jahit dengan 

kasar jika jarum 

diikatkan 

mandi tanpa 

pengawasan 

- Melakukan 

aktivitas tidur 

sendiri 

- Membaca dari 

memori; 

menikmati 

permainan ejaan 

lisan 

- Suka meja 

permainan, dam, 

game mobil 

sederhana 

- Banyak cekikikan 

Terkadang 

mengambil uang 

atau barang 

menarik 

- Memiliki kesulitan 

untuk memiliki 

kesalahan 

- Bisa berbagi dan 

bekerja sama 

lebih baik 

- Memiliki 

kebutuhan yang 

besar untuk anak-

anak seusia 

- Akan menipu 

untuk menang 

- Sering cemburu 

pada adik laki-

laki atau adik 

perempuan 

- Melakukan apa 

yang orang 

dewasa lakukan 

- Mungkin sesekali 

membual 

- Lebih mandiri, 

mungkin 

pengaruh sekolah 

- Memiliki cara 

sendiri dalam 

melakukan 

sesuatu 

meningkatkan 

sosialisasi 

Usia 7 tahun 

- Mulai tumbuh 

setinggi 5 cm (2 

inci) per tahun 

Berat: 17,7 

sampai 30 kg (39 

sampai 66 pon) 

Tinggi: 111,8 

sampai 129,5 cm 

(44 sampai 51 

inci) 

- Gigi seri sentral 

atas lepas 

- Rahang mulai 

- Memberitahu bahwa 

barang-barang 

tertentu ada yang 

hilang dari gambar 

- Bisa meniru berlian 

- Mengulang tiga 

angka ke belakang 

- Mengembangkan 

konsep waktu; 

membaca jam biasa 

atau melihat dengan 

benar sampai 

seperempat jam 

terdekat 

- Menggunakan 

pisau meja untuk 

memotong 

daging; mungkin 

butuh bantuan 

dengan potongan 

yang sulit  

- Menyiikat dan 

menyisir rambut 

bisa tanpa 

bantuan 

- Bisa mencuri 

- Seperti bantuan 

dan punya pilihan 

- Menjadi anggota 

keluarga sejati 

- Mengambil 

bagian dalam 

permainan 

kelompok 

- Anak laki-laki 

lebih suka 

bermain dengan 

perempuan 

- Menghabiskan 

banyak waktu 

sendirian; tidak 

membutuhkan 
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melebar untuk 

mengakomodasi 

gigi permanen 

- Menggunakan jam 

untuk tujuan praktis 

- Lebih mekanis 

dalam membaca; 

sering tidak berhenti 

di akhir kalimat; 

Melompat kata 

seperti "at," "the", 

dan "dia" 

yang kurang 

tahan dan keras 

kepala 

banyak 

pertemanan 

Usia 8-9 tahun 

- Terus bertambah 

setinggi 5 cm (2 

inci) per tahun 

Berat: 19,6 

sampai 39,6 kg 

(43 sampai 87 

pon) 

Tinggi: 116,8 

sampai 141,8 cm 

(46 sampai 56 

inci) 

- Gigi seri lateral 

(rahang atas) dan 

cuspids 

mandibula 

meletus 

- Selalu 

berjalan;Melomp

at, mengejar, 

melompati 

- Peningkatan 

kelancaran dan 

kecepatan 

- Kontrol motorik 

halus; 

menggunakan 

tulisan kursif 

- Mungkin 

berlebihan; sulit 

untuk tenang 

setelah istirahat 

- Lebih lentur; 

Tulang tumbuh 

lebih cepat dari 

ligamen 

- Memberikan 

kesamaan dan 

perbedaan antara dua 

hal dari ingatan 

- Hitungan mundur 

dari 20 sampai 1; 

Memahami konsep 

reversibilitas 

- Mengulang hari 

dalam seminggu dan 

bulan; tahu tanggal 

- Menggambarkan 

objek umum secara 

rinci, bukan hanya 

penggunaannya 

- Membaca lebih baik 

- Mungkin berencana 

bangun pagi hanya 

untuk membaca 

- Membaca buku 

klasik tapi juga 

menikmati komik 

- Lebih sadar waktu; 

bisa diandalkan 

untuk sampai ke 

sekolah tepat waktu 

- Dapat memahami 

konsep bagian dan 

keseluruhan (fraksi) 

- Memahami konsep 

ruang, sebab dan 

akibat, bersarang 

(teka-teki), 

pelestarian 

(keabadian massa 

dan volume) 

- Mengklasifikasikan 

objek dengan lebih 

dari satu kualitas; 

Memiliki koleksi 

Menghasilkan 

lukisan atau gambar 

sederhana 

- Mengetahui 

kegunaan alat-

alat umum seperti 

palu, gergaji, 

obeng 

- Menggunakan 

peralatan rumah 

tangga dan 

menjahit 

- Membantu tugas 

rutin rumah 

tangga, seperti 

membersihkan 

debu, menyapu 

- Bertanggung 

jawab untuk 

berbagi pekerjaan 

rumah tangga 

- Melihat semua 

kebutuhan sendiri 

di meja 

- Membeli artikel 

berguna; Latihan 

beberapa pilihan 

dalam melakukan 

pembelian 

- Menjalankan 

tugas yang 

berguna 

- Suka majalah 

bergambar 

- Suka sekolah; 

ingin menjawab 

semua pertanyaan 

- Takut gagal 

mendapatkan 

nilai; malu 

dengan nilai 

buruk 

- Lebih kritis 

terhadap diri 

sendiri 

- Mengikuti 

- Mudah bergaul 

dengan orang 

rumah 

- Suka sistem 

penghargaan 

- Dramatis 

- Lebih ramah 

- Perilaku lebih 

baik 

- Tertarik dengan 

hubungan laki-

laki perempuan 

tapi tidak mau 

mengakuinya 

- Suka bersaing 

dan main game 

- Menunjukkan 

preferensi pada 

teman dan 

kelompok 

- Bermain 

Bermain sebagian 

besar dengan 

kelompok seks 

sendiri tetapi 

mulai 

mencampur 

- Mengembangkan 

kerendahan hati 

- Membandingkan 

diri dengan orang 

lain 

- Menikmati 

organisasi, klub, 

dan olahraga 

kelompok 
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pelajaran musik 

dan olahraga 

Usia 10-12 tahun 

- Berat: 24,3 

sampai 58 kg (54 

sampai 128 pon) 

Tinggi: 127 

sampai 162,5 cm 

(50 sampai 64 

inci) 

- Sisa gigi akan 

lepas dan 

cenderung 

menuju 

perkembangan 

penuh (kecuali 

gigi bungsu) 

- Anak perempuan: 

perubahan puber 

mungkin mulai 

muncul; garis 

tubuh melembut 

dan membulat 

- Anak laki-laki: 

pertumbuhan 

tinggi yang 

lambat dan 

kenaikan berat 

badan yang cepat 

- Bisa menjadi 

obesitas pada 

periode ini 

- Menulis cerita 

singkat 

- Menulis surat 

pendek sesekali ke 

teman atau kerabat 

atas inisiatif sendiri 

- Menggunakan 

telepon untuk tujuan 

praktis 

- Menanggapi 

majalah, radio, atau 

iklan lainnya 

- Membaca informasi 

praktis atau cerita 

kesenangan atau 

buku pustaka 

petualangan atau 

asmara, cerita 

binatang 

- Membuat alat 

yang berguna 

atau melakukan 

pekerjaan 

perbaikan 

- Masak atau rebus 

dengan cara kecil 

- Memiliki hewan 

peliharaan 

- Mencuci dan 

mengeringkan 

rambut sendiri 

- Bertanggung 

jawab untuk 

pekerjaan 

menyeluruh 

membersihkan 

rambut tapi 

mungkin perlu 

diingatkan untuk 

melakukannya 

- Terkadang 

ditinggalkan 

sendirian di 

rumah sekitar 

satu jam atau 

lebih 

- Berhasil 

memenhi 

kebutuhannya 

sendiri 

- Mencintai teman; 

berbicara tentang 

mereka terus-

menerus 

- Memilih teman 

lebih selektif; 

mungkin 

memiliki 

"sahabat" 

- Mulai tertarik 

pada lawan jenis 

- Suka keluarga; 

Keluarga benar-

benar memiliki 

makna 

- Suka ibu dan 

ingin 

menyenangkan 

hatinya dalam 

banyak hal 

- Menunjukkan 

kasih sayang 

- Suka ayah, yang 

dikagumi dan 

mungkin 

diidolakan 

- Menghormati 

orang tua 

 

2.2 Konsep bermain 

2.2.1 Bermain pada anak usia sekolah 

Bermain mengambil dimensi baru yang mencerminkan tahap 

perkembangan baru pada tahun-tahun anak sekolah. Bermain melibatkan 

peningkatan kemampuan fisik, kemampuan intelektual dan fantasi. Selain itu anak 

mengembangkan rasa memiliki ke dalam tim dengan membentuk kelompok 

(Wong et al. 2016). 
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2.2.2 Aturan dan ritual 

Kebutuhan akan kesesuaian dalam masa kanak-kanak sangat terwujud 

dalam aktivitas dan permainan anak usia sekolah. Anak-anak mulai melihat 

kebutuhan akan peraturan, dan permainan mereka memiliki peraturan tetap dan 

tidak seragam. Bagian dari kenikmatan permainan adalah mengetahui aturan 

karena mengetahui arti kepemilikan (Wong et al. 2016).  

2.2.3 Bermain tim 

Bermain tim mengajarkan anak-anak untuk mengubah atau menukar 

tujuan pribadi dengan tujuan kelompok; Ini juga mengajarkan kepada mereka 

bahwa pembagian kerja merupakan strategi efektif untuk mencapai suatu tujuan. 

Bermain tim juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan sosial, intelektual, dan 

keterampilan anak-anak. Anak-anak bekerja keras untuk mengembangkan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota tim, untuk meningkatkan 

kontribusi mereka terhadap kelompok tersebut, dan untuk mengantisipasi 

konsekuensi perilaku mereka terhadap kelompok tersebut. Bermain tim membantu 

merangsang pertumbuhan kognitif karena anak-anak diminta untuk belajar banyak 

peraturan yang rumit, membuat penilaian tentang peraturan tersebut, 

merencanakan strategi, dan menilai kekuatan dan kelemahan anggota tim mereka 

sendiri dan anggota tim lawan (Wong et al. 2016). 

2.2.4 Permainan dan aktivitas yang tenang 

Meski bermain anak usia sekolah bisa sangat aktif, mereka juga menikmati 

banyak aktivitas sepi dan soliter. Anak usia sekolah menjadi terpesona dengan 

papan, kartu, atau permainan komputer yang kompleks sehingga mereka bisa 

bermain sendiri atau berkelompok. Seperti dalam semua permainan, kepatuhan 
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terhadap peraturan itu bersifat fanatik. Ketidaksepakatan mengenai peraturan 

dapat menyebabkan banyak diskusi dan argumen namun mudah diselesaikan 

dengan membaca peraturan permainan. 

Keterampilan membaca yang baru didapat menjadi semakin memuaskan 

saat anak-anak usia sekolah memperluas pengetahuan mereka tentang dunia 

melalui buku-buku. Anak usia sekolah tidak pernah bosan dengan cerita dan, 

seperti anak prasekolah, suka cerita terbaca keras. Mereka juga menikmati 

menjahit, memasak, cerpentry, berkebun, dan aktivitas kreatif, seperti melukis. 

Banyak keterampilan kreatif, seperti musik dan seni, serta keterampilan atletik 

seperti renang, karate, dancing, dan skating, dipelajari selama tahun-tahun ini dan 

terus dinikmati hingga masa remaja dan dewasa (Wong et al. 2016). 

2.2.5 Penguasaan ego 

Bermain memberi anak-anak sarana untuk memperoleh penguasaan 

representasional atas diri mereka sendiri, lingkungan mereka, dan lain-lain. 

Melalui bermain, anak-anak dapat merasakan sebagai besar, kuat dan terampil 

seperti imajinasi mereka. Mereka juga bisa merasakan kendali dan mendapatkan 

penguasaan dan kekuasaan perwakilan atas siapapun dan apapun yang mereka 

pilih. Anak usia sekolah masih membutuhkan kesempatan untuk menggunakan 

otot besar dalam permainan luar yang riang dan kebebasan untuk mengerahkan 

otonomi dan inisiatif baru mereka. Mereka membutuhkan ruang untuk melatih 

otot besar dan menghadapi ketegangan, frustasi, dan permusuhan. Keterampilan 

fisik yang dipraktekkan dan dikuasai dalam permainan membantu 

mengembangkan perasaan akan kompetensi pribadi, yang berkontribusi pada rasa 
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pencapaian dan memberikan status dalam kelompok sebaya mereka (Wong et al. 

2016). 

2.2.6 Fungsi Bermain 

MenurutAziz (2012), terdapat beberapa fungsi bermain pada anak di 

antaranya: 

1. Membantu perkembangan sensorik danmotorik 

 

Fungsi bermain pada anak ini adalah dapat dilakukan dengan melakukan 

rangsangan pada sensorik dan motorik, melalui rangsangan ini aktivitas  anak 

dapat mengeksplorasikan alam sekitarnya sebagai contoh bayi dapat dilakukan 

rangsangan taktil, audio, dan visual. Sehingga melalui rangsangan ini 

perkembangan sensorik dan motorik akan meningkat. 

2. Membantu perkembangankognitif 

 

Hal ini dapat terlihat pada saat anak bermain, maka anak akan mencoba 

melakukan komunikasi dengan bahasa anak, mampu memahami objek permainan 

seperti dunia tempat tinggal, mampu membedakan khayalan dan kenyataan, 

mampu belajar warna, memahami bentuk ukuran dan berbagai manfaat benda 

yang digunakan dalam permainan, sehingga fungsi bermain pada model demikian 

akan meningkatkan perkembangan kognitifselanjutnya. 

3. Meningkatkan sosialisasianak 

 

Proses sosialisasi dapat terjadi melalui permainan, sebagai contoh di mana 

pada usia bayi anak akan merasakan kesenangan terhadap orang lain dan 

merasakan ada teman yang dunianya sama, pada usia toddler anak sudah mencoba 

bermain dengan sesamanya dan ini sudah mulai proses sosialisasi satu dengan 

yang  lain,  kemudian  bermain  peran  seperti  bermain  berpura-pura  jadiseorang 
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guru, jadi seorang anak, jadi seorang bapak, jadi seorang ibu, dan lain-lain. 

Kemudian pada usia prasekolah sudah mulai menyadari akan keberadaan teman 

sebaya sehingga harapan anak mampu melakukan sosialisasi dengan teman dan 

orang lain. 

4. Meningkatkankreativitas 

 

Di mana anak mulai belajar menciptakan sesuatu dari permainan yang ada dan 

mampu memodifikasi objek yang digunakan dalam permainan sehingga anak 

akan lebih kreatif melalui model permainan ini, seperti bongkar pasang mobil-

mobilan. 

5. Meningkatkan kesadarandiri 

 

Bermain pada anak akan memberikan kemampuan pada anak untuk eksplorasi 

tubuh dan merasakan dirinya sadar dengan orang lain yang merupakan bagian dari 

individu yang saling berhubungan, anak mau belajar mengatur perilaku, dan 

membandingkan dengan perilaku orang lain. 

6. Mempunyai nilaiterapeutik 

 

Bermain dapat menjadikan diri anak lebih senang dan nyaman sehingga 

adanya stress dan ketegangan dapat dihindarkan, mengingat bermain dapat 

menghibur diri anak terhadapdunianya. 

7. Mempunyai nilai moral padaanak 

 

Bermain dapat memberikan nilai moral tersendiri pada anak, hal ini dapat 

dijumpai anak sudah mampu belajar benar atau salah dari budaya di rumah, di 

sekolah dan ketika berinteraksi dengan temannya, dan  ada beberapa permainan 

yang memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan tidak boleh dilanggar 
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2.2.7 Jenis-jenis permainan 

Jenis-jenis permainan menurut Aziz (2012): 

1. Bermain AfektifSosial 

Bermain ini menunjukkan adanya perasaan senang dalam berhubungan  

dengan orang lain, hal ini dapat dilakukan seperti orang tua memeluk anaknya 

sambil berbicara, bersenandung kemudian anak memberikan respons seperti 

tersenyum, tertawa, bergembira, dan lain-lain. Sifat dari bermain ini adalah orang 

lain yang berperan aktif dan anak hanya berespons terhadap stimulasi sehingga 

akan memberikan kesenangan dan kepuasan bagianak. 

2. BermainBersenang-senang 

 

Bermain ini hanya memberikan kesenangan pada anak melalui objek yang ada 

sehingga anak merasa senang dan bergembira tanpa adanya kehadiran orang lain. 

Sifat bermain ini adalah tergantung dari stimulasi yang diberikan pada anak, 

mengingat sifat dari bermain ini hanya memberikan kesenangan pada anak tanpa 

mempedulikan aspek kehadiran orang lain, seperti bermain boneka-bonekaan, 

binatang-binatangan, dan lain-lain. 

3. BermainKeterampilan 

 

Bermain ini dengan menggunakan objek yang dapat melatih kemampuan 

ketrampilan anak yang diharapkan mampu untuk berkreatif dan terampil dalam 

segala hal. Sifat permainan ini adalah bersifat aktif di mana anak selalu ingin 

mencoba kemampuan dalam ketrampilan tertentu seperti bermain dalam bongkar 

pasang gambar, di sini anak selalu dipacu untuk selalu terampil dalam meletakkan 

gambar yang telah di bongkar, kemudian bermain latihan memakai baju dan lain- 

lain. 
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4. BermainDramatik 

 

Macam bermain ini dapat dilakukan anak dengan mencoba melakukan 

berpura– pura dalam berperilaku seperti anak memperankan sebagai seorang 

dewasa, seorang ibu dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Sifat dari permainan 

ini adalah anak dituntut aktif memerankan sesuatu. Permainan dramatik ini dapat 

dilakukan apabila anak sudah mampu berkomunikasi dan mengenal kehidupan 

sosial. 

5. BermainMenyelidiki 

Macam bermain ini dengan memberikan sentuhan pada anak untuk berperan 

dalam menyelidiki sesuatu atau memeriksa dari alat permainan seperti mengocok 

untuk mengetahui isinya dan permainan ini bersifat aktif pada anak dan dapat 

digunakan untuk mengembangkan kemampuan kecerdasan pada anak. Sifat 

permainan tersebut harus selalu diberikan stimulasi dari orang lain agar selalu 

bertambah dalam kemampuan kecerdasan anak. 

6. BermainKonstruksi 

Bermain ini bertujuan untuk menyusun sesuatu objek permainan agar menjadi 

sebuah konstruksi yang benar seperti permainan menyusun balok. Sifat dari 

permainan ini adalah aktif di mana anak selalu ingin menyelesaikan tugas-tugas 

yang ada dalam permainan dan akan dapat membangun kecerdasan pada anak. 

7. Permainan 

Permainan ini dapat dilakukan secara mandiri atau bersama temannya dengan 

menggunakan beberapa peraturan permainan seperti permainan ular tangga. 

Sifatnya adalah aktif, anak akan memberikan respon kepada temannya sesuai 

dengan jenis permainan dan akan berfungsi memberikan kesenangan yang dapat 
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mengembangkan perkembangan emosi pada anak. 

8. BermainOnlooker 

Jenis bermain ini adalah dengan melihat apa yang dilakukan oleh anak lain 

yang sedang bermain tetapi tidak berusaha untuk bermain. Sifat dari bermain ini 

adalah pasif akan tetapi anak akan mempunyai kesenangan atau kepuasan sendiri 

dengan melihatnya. 

9. Bermain Soliter/Mandiri 

Merupakan bermain yang dilakukan secara sendiri hanya terpusat pada 

permainannya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Sifatnya adalah aktif akan 

tetapi bentuk stimulasi tambahan kurang, karena dilakukan sendiri dalam 

perkembangan mental pada anak, kemudian dapat membantu untuk menciptakan 

kemandirian pada anak. 

10. BermainPararel 

 

Merupakan bermain secara sendiri tetapi di tengah anak lain yang sedang 

bermain akan tetapi tidak ikut dalam kegiatan orang lain. Sifat dari bermain ini 

adalah anak aktif secara sendiri tetapi masih dalam satu kelompok, dengan 

harapan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas mandiri dalam kelompok 

tersebut terlatih denganbaik. 

11. BermainAsosiatif 

 

Merupakan bermain secara bersama dengan tidak mengikat sebuah  aturan 

yang ada, semuanya bermain tanpa memperdulikan teman yang lain dalam sebuah 

aturan. Bermain ini akan menumbuhkan kreativitas anak karena stimulasi dari 

anak lain ada, akan tetapi belum dilatih dalam mengikuti peraturan dalam 

kelompok. 
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12. BermainKooperatif 

Merupakan bermain secara bersama dengan adanya aturan yang jelas sehingga 

adanya perasaan dalam kebersamaan sehingga terbentuk hubungan pemimpin dan 

pengikut. Sifat dari bermain ini adalah aktif, anak akan selalu menumbuhkan 

kreativitasnya dan melatih anak pada peraturan kelompok sehingga anak dituntut 

selalu mengikuti peraturan. 

2.3 Konsep bermain peran 

2.3.1 Definisi bermain peran 

Bermain peran adalah metode yang dilakukan oleh dua orang siswa atau lebih 

dengan cara mengarahkan peserta didik untuk memainkan suatu peran sesuai 

dengan peran yang telah berikan oleh pendidik dalam suatu peristiwa (Ernani & 

Syarifuddin 2016). Metode bermain peran merupakan turunan dari metode 

sosiodrama, dimana pemain memainkan (simulasi) karakter tertentu dengan pura-

pura yang memberi kesempatan pemain berekspresi menurut karakter yang 

diperankannya (Sit 2012). 

2.3.2 Jenis-jenis bermain peran 

Bermain peran dibagi menjadi dua jenis yaitu bermain peran makro dan 

bermain peran mikro. Bermain peran makro yakni anak berperan sesungguhnya 

dan menjadi seseorang atau sesuatu, sedangkan bermain peran mikro di mana 

anak menggerak-gerakan benda berukuran kecil untuk menyusun adegan, saat 

anak bermain peran mikro anak belajar untuk menghubungkan dan mengambil 

sudut pandang dari orang lain (Mutiah 2012). 

Pendapat lain menyebutkan Bermain peran terbagi menjadi dua, yaitu 

bermain peran mikro dan bermain peran makro. (1) Bermain peran mikro yaitu 
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anak memainkan peran melalui alat bermain atau benda yang berukuran kecil. (2) 

Bermain peran makro yaitu anak bermain menjadi tokoh menggunakan alat 

berukuran seperti sesungguhnya yang digunakan anak untuk menciptakan dan 

memainkan peran (Latif et al. 2013) 

2.3.3 Manfaat bermain peran 

Manfaat metode bermain peran yaitu:  

1. Membantu anak menemukan makna dirinya dalam kelompok 

2. Membantu anak didik memecahkan persoalan pribadi dengan bantuan 

kelompok 

3. Memberikan pengalaman bekerjasama dalam memecahkan masalah 

4. Memberi anak pengalaman mengembangkan sikap dan keterampilan 

memecahkan masalah (Ardani 2014). 

2.3.4 Kelebihan bermain peran 

Menurut Ismail (2009)Kelebihan dari metode bermain peran menurut  di 

antaranya adalah: 

1. Peserta didik melatih dirinya untuk melatih, memahami dan mengingat isi 

bahan yang akan didramakan. Sebagai pemain harus memahami, 

menghayati isi cerita dari keseluruhan, terutama untuk materi yang harus 

diperankannya. 

2. Peserta didik akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu 

bermain peran para pemain akan melakukan inisiatif untuk bergerak sesuai 

dengan kreatifitasnya. 

3. Bakat yang terdapat pada peserta didik dapat dipupuk sehingga 

dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah. Jika 
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seni drama mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka akan 

menjadi pemain yang baik kelak. 

4. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik- 

baiknya. 

5. Peserta didik memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi 

tanggung jawab dengan sesamanya. 

6. Bahasa lisan peserta didik dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar 

mudah dipahami orang lain. 

2.3.5 Kekurangan bermain peran 

Disamping  memiliki  kelebihan,  metode  bermain  peran  juga memiliki 

kekurangan, di antaranya adalah(Djamarah & Zain 2002): 

1. Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain peran menjadi kurang kreatif. 

2. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi 

bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pembelajaran. 

3. Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit menjadi 

kurang bebas.  

4. Sering kelas lain tertanggu oleh suara para pemain dan para penonton yang 

kadang-kadang bertepuk tangan dan lain sebagainya. 

2.3.6 Langkah-langkah bermain peran 

Langkah-langkah kegiatan bermain melalui urutan dapat dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu (1) Kegiatan pra bermain (2) Kegiatan bermain (3) Kegiatan 

penutup (Moeslichatoen 2004). Pendapat lain mengenai langkah-langkah efektif 

penerapan model pembelajaran bermain yaitu peran pemberian teori-teori bermain 

drama dan pemberian topik, pengelompokkan, pemeranan,  pembentukan 
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kelompok pengamat serta dilanjutkan dengan pemberian komentar(Andriani 

2013) 

2.3.7 Bermain peran mikro  

Bermain peran mikro dimainkan ole anak yang lebih besar. Menurut Sujiono 

(2010) Kegiatan bermain peran mikro adalah kegiatan yang berfokus pada 

kegiatan dramatisasi dengan alat-alat permainan berukuran kecil/mini seperti: 

boneka-boneka mini, rumah-rumahan mini, pesawat-pesawat mini dan 

sebagainya.  

Ada 6keterampilan yang mendukung kegiatan main peran. 

Keterampilantersebut adalah(Safriyani 2011): 

1. Memainkan Peran  

Anak dapat berpura-pura memerankan seseorang atau sesuatu dengan 

menirukan ekspresi, mimik muka dan perilakunya. Awalnya hanya menirukan 

anggota keluarga atau binatang yang biasa dia lihat, setelah mahir anak akan 

memilih sendiri peran yang ingin ia mainkan, dan memunculkan gaya yang 

bervariasi, yang berhubungan dengan peran yang dipilih. 

2. Menggunakan Properti 

Melengkapi permainan perannya, anak mulai menggunakan bahan atau benda 

yang bisa mendukung peran yang dimainkan. Awalnya benda nyata, kemudian 

menggunakan benda yang bukan sesungguhnya, lalu menggunakan benda tiruan 

dalam bentuk mikro. 

3. Pura-pura  

Pura-pura adalah inti dari main peran. Awalnya anak hanya menirukan secara 

sederhana hal-hal yang ia sering ia lihat, misalnya menelpon dengan telepon 
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mainan. Pada tingkat yang lebih tinggi anak mulai merangkai sebuah cerita untuk 

dimainkan, dan melakukan pembagian peran dengan orang lain, anak juga bisa 

memainkan peran-peran yang merupakan hasil fantasinya, misalnya menjadi 

sekumpulan putri yang sedang menyeberangi pelangi. 

4. Durasi Waktu  

Awalnya anak hanya memainkan peran beberapa menit, lalu berganti dengan 

peran yang lain. Pada tingkat main peran yang lebih tinggi anak mulai 

menggunakan waktu yang lebih lama. 

5. Interaksi  

Di tahapan awal main peran, anak-anak hanya memainkan peran sendiri. 

Meskipun ada beberapa anak, tetapi tidak tampak interaksi kecuali jika mereka 

ingin menggunakan benda yang sama. Seiring dengan perkembangan usia dan 

tingkat main perannya, anak dapat bermain bersama, merancang cerita bersama, 

lalu melakukan pembagian peran dan mengatur properti yang digunakan. 

6. Komunikasi Verbal  

Komunikasi verbal anak dapat menunjukan tingkatan main perannya. Apabila 

mereka sudah berkomunikasi dengan menggunakan sudut pandang peran yang 

sedang dimainkan, berarti sudah ada pada tingkat main peran yang tinggi. Enam 

keterampilan penting untuk main peran tersebut bisa membantu orang dewasa 

untuk melihat tingkatan main peran anakanak, dan mencari ide kreatif untukbisa 

memancing anak menuju tingkatan main peran yang lebih tinggi. 

MenurutNurani (2010) Kegiatan bermain peran mikro dapat dilakukandi 

dalam dan di luar ruangan. Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 

berbentuk mini, seperti: 
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a. Kelompok alat bermain Airport  

Semua jenis bentuk alat-alat bermain yang berkaitan dengan bandara (airport) 

seperti: karpet plastik bergambar landasan pesawat, bangunbangunan plastik 

tempat menunggu penumpang, menara-menara, pesawat-pesawat plastik, boneka-

boneka mini. 

b. Kelompok pertanian 

Bentuk-bentuk rumah pertanian, seperti: dari kardus bekas yang 

dibentukrumah, jeramo batang-batang pohon, ranting-ranting kering, pagar yang 

dibuat dari sendok ice cream, batu-batu, binatangbinatang ternak dari plastik, 

boneka-boneka. 

c. Kelompok pertokoan  

Terdiri dari: rumah-rumah berbentuk pertokoan, boneka-boneka kecil, baju-

baju kecil, kereta dorong, dus bekas makanan, mobilmobilan, motor-motoran 

d. Kelompok pertukangan 

Pasir aneka bentuk kaleng-kaleng, sendok-sendok sayur plastik, sekop, 

ember, paku kecil, air dan bentuk-bentuk botol dari plastik 

e. Rumah-rumahan  

Alat-alat rumah tangga lengkap, berbagai macam bentuk boneka,mobil-

mobilan, motor-motoran, rumah dari kayu maupun plastik 

f. Kolam renang  

Suasana kolam renang, boneka-boneka kecil, mobil-mobilan, motor 

g. Boneka papan panel  

Papan panel, bermcam-macam bentuk orangan dari kertas dan bahanbahan 

panel, serta gambar pakaian dari bahan panel 
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h. Permainan pasir 

Pasir, kaleng-kaleng, sendok sayur plastik, binatang-binatang pasir 

i. Permainan lego  

Bentuk-bentuk lego dengan ukuran kecil 

j. Buku-buku cerita  

Bemacam-macam bentuk buku cerita anak 

k. Lalu lintas  

Karpet bergambar jalan raya, mobil-mobilan, boneka-boneka kecil, motor 

(alat transportasi lainnya), rambu-rambu lalu lintas 

l. Stasiun kereta api  

Gambar stasiun kereta api, rel kereta api, kereta api dari kayu maupun plastik 

langkah-langkah kegiatan bermain peran mikro menurut (Nurani 

2010)sebagai berikut: 

1. Guru mengumpulkan anak-anak untuk diberikan pengarahan dan aturan-

aturan serta tata tertib dalam bermain 

2. Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak untuk 

bermain 

3. Guru memberikan pengarahan sebelum bermain dan mengabsen anak-

anak serta menghitung jumlah anak bersama-sama 

4. Guru memberikan tugas kepada anak-anak sebelum bermain menurut 

kelompoknya agar anak tidak saling berebut dalam bermin. Anak 

diberikan penjelasan mengenai alat-alat bermain yang sudah disediakan  

5. Guru sudah menyiapkan anak-anak permainan yang akan digunakan 

sebelum anak mulai bermain  
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6. Anak bermain sesuai dengan perannya 

7. Guru hanya mengawasi, mendampingi anak dalam bermain apabila 

dibutuhkan anak guru membantunya, guru tidak banyak bicara dan tidak 

banyak membantu anak 

8. Setelah waktu bermain hampir habis, guru dapat menyiapkan berbagai 

macam buku cerita sementara guru merapikan permainan dengan dibantu 

beberapa anak 

2.4 Konsep kekerasan seksual 

2.4.1 Definisi 

Pelecehan seksual adalah salah satu jenis penganiayaan anak yang paling 

parah, dan perkiraan menunjukkan bahwa hal itu telah meningkat secara 

signifikan selama dekade terakhir. Beberapa peningkatan yang nyata adalah 

karena meningkatnya kesadaran (Wong et al. 2011). 

Seperti semua bentuk penganiayaan anak, tidak ada definisi universal 

untuk pelecehan seksual. Definisi pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan 

termasuk keterlibatan anak dalam tindakan seksual yang tidak mereka pahami, 

yang tidak dapat mereka setujui, atau yang melanggar tabu sosial (Wong et al. 

2011). 

2.4.2 Bentuk pelecehan seksual 

Menurut (Wong et al. 2011)Pelecehan seksual mencakup jenis penganiayaan 

seksual berikut ini: 

a. Incest: aktivitas seksual fisik antar anggota keluarga; Hubungan darah tidak 

diperlukan (pelaku bisa termasuk orang tua tiri, saudara kandung yang tidak 
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terkait, kakek-nenek, paman, dan bibi); Tidak termasuk hubungan seksual 

antara mitra yang diberi sanksi hukum, seperti pasangan. 

b. Pelecehan: istilah samar yang mencakup "kebebasan tidak senonoh," seperti 

sentuhan, canggung, ciuman, masturbasi tunggal, atau saling, atau kontak 

genital oral. 

c. Eksibisionisme: paparan tidak senonoh, biasanya eksposur genitalia oleh pria 

dewasa terhadap anak-anak atau perempuan. 

d. Pornografi anak: mengatur dan memotret, di media mana pun, tindakan 

seksual yang melibatkan anak-anak, sendiri atau dengan orang dewasa atau 

hewan, terlepas dari persetujuan wali hukum anak tersebut; Juga dapat 

menunjukkan distribusi materi semacam itu dalam bentuk apapun dengan 

atau tanpa keuntungan 

e. Pelacuran anak: melibatkan anak-anak dalam kegiatan seks untuk 

mendapatkan keuntungan dan biasanya dengan pasangan yang berubah 

f. Pedofilia: secara harfiah berarti "cinta anak" dan tidak menunjukkan jenis 

aktivitas seksual tapi preferensi orang dewasa untuk anak prasekolah sebagai 

alat untuk mencapai kegembiraan seksual (Wong et al. 2011). 

2.4.3 Karakteristik pelaku kekerasan dan korban 

Siapa pun, termasuk saudara kandung dan ibu, bisa menjadi pelanggar 

seksual, tapi pelaku tipikal adalah pria yang diketahui korban. Pelanggar berasal 

dari semua lapisan masyarakat. Orang dewasa terdiri dari 80% pelaku pelecehan 

seksual, dan 20% sisanya berasal dari remaja dan remaja. Banyak pelaku 

memegang pekerjaan purna waktu, aktif dalam urusan masyarakat, dan mungkin 

tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Pelanggar sering dipekerjakan (atau 
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sukarelawan) dalam posisi seperti pengajaran atau pembinaan yang akan membuat 

mereka berhubungan dengan gadis dan anak muda. Pelecehan seksual terhadap 

anak mungkin bersifat umum kecuali ditemukan dan dihentikan. Pelanggar bisa 

melakukan banyak serangan sebelum tertangkap (Wong et al. 2011) . 

Hubungan yang tidak lancar antara ayah atau ayah tiri dan anak 

perempuan pada umumnya berkepanjangan, dan para korban biasanya enggan 

melaporkan situasi karena takut balas dendam dan takut bahwa mereka tidak akan 

dipercaya. Biasanya, hubungan incetuoust dimulai lebih lambat dari bentuk 

pelecehan anak lainnya. Putri sulung biasanya disalah gunakan, tapi saat dia tidak 

ada adik perempuan lain boleh diganti. Insiden saudara mungkin juga terjadi. 

Pelecehan seksual oleh kerabat dengan ikatan emosional yang kuat dengan 

korban, seperti orang tua, seringkali yang paling menghancurkan anak tersebut 

(Wong et al. 2011). 

Anak laki-laki juga menjadi korban pelecehan intrafamil dan ekstrafamil. 

Dibandingkan dengan korban perempuan, korban laki-laki cenderung melaporkan 

pelecehan, dan mereka mungkin menderita kerugian emosional yang jauh lebih 

besar dari hubungan yang tidak lancar. Anak laki-laki cenderung mengalami 

penetrasi anal dan kontak genital oral. Mereka sering memiliki temuan fisik yang 

halus dan disalahgunakan oleh ayah, ayah tiri, atau pacar ibu (Wong et al. 2011). 

2.4.4 Faktor-faktor penyebab terjadinya children sexual abuse 

Nuari (2016) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, diantaranya:  

1. Kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak 

2. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam bertetangga 
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3. Kurangnya pengetahuan 

4. Kurangnya pendidikan seks pada anak sesuai usia  

5. Kemiskinan  dan  pengangguran 

6. Pergaulan bebas dan gaya hidup 

7. Hilangnya karakter dan budaya bangsa 

8. Serta globalisasi informasi (Nuari 2016) 

2.4.5 Dampak dari kekerasan seksual 

Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun 

sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput darah. 

Dampak psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan 

keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari 

masyarakat di sekililingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya 

(Paramastri et al. 2010). 

Pendapat lain mengatakan bahwa dampak dari perilaku kekerasan seksual 

pada anak yaitu depresi, gangguan terkait stress (PTSD, gangguan stress akut), 

gangguan perilaku, bipolar, gangguan kecemasan ( panic disorder) (Bhaskaran T 

S et al. 2016). 

2.4.6 Pencegahan dan penanganan saat terjadi kekerasan seksual 

Meningkatkan kesadaran anak-anak pada pelecehan seksual dan melindungi 

diri merupakan salah satu cara untuk mencegah pelecehan seksual anak. 

Pengetahuan dan kemampuan dasar anak mencegah kekerasan seksual yaitu 

memahami “bagian pribadi”, bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak. Berikut 

merupakan cara yang dapat digunakan anak untuk menghindari terjadinya 

kekerasan seksual (Yu et al. 2017): 
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1. Menolak mengikuti permintaan yang tidak pantas 

2. Meninggalkan situasi yang berbahaya 

3. Memberitahukan atau menceritakan kejadian kekerasan seksual kepada orang 

dewasa yang dapat dipercaya seperti, orang tua atau guru. 

4. Memberitahukan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya bahwa pelaku 

harus dilaporkan ke pihak yang berwenang 

2.5 Konsep pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan seorang individu terhadap 

suatu obyek dan hanya akan terwujud apabila manusia tersebut adalah bagian dari 

obyek itu sendiri (Notoatmodjo 2010) . Pengetahuan mencakup 6 tingkat yaitu 

(Notoatmodjo 2007): 

1. Tahu 

Tahu diartikan sebagai kemampuan mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

2. Memahami 

Memahami adalah mampu menjelaskan dengan benar obyek yang diketahui 

dan dapat menginterpretasikan obyek tersebut dengan tepat. 

3. Aplikasi 

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada kondisi nyata. 

4. Analisis 

Analisis merupakan kemampuan menjabarkan obyek kedalam komponen 

yang lebih kecil. 

5. Sintesis 
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Sintesis diartikan sebagai kemampuan menggabungkan bagian-bagian 

menjadi bentuk yang baru. 

6. Evaluasi 

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu 

obyek. 

Menurut Budiman & Riyanto (2014) faktor-faktor yang memengaruhi 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan diri di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan memengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, 

semakin mudah bagi orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan 

pendidikan tinggi, seseorang akan proaktif untu mencari informasi, baik dari 

orang lain maupun dari media massa. Pengetahuan erat kaitannya dengan 

pendidikan, dimana diharapkan pada seseorang dengan pendidikan tinggi 

pengetahuan yang dimilikipun luas. 

2. Informasi dan media massa 

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Informasi yang diperoleh abik 

dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengauh jangka 

pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan ata peningkatan 

pengetahuan. Perkembangan teknologi menyediakan berbagai macam media 

massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai informasi 

baru. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa juga 

membawa pesan-pesan berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. 
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Adanya informasi baru memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya 

pengetahuan baru. 

3. Sosial, budaya dan ekonomi 

Budaya merupakan kebiasaan yang dilakukan tanpa melalui penalaran apakah 

yang dilakukan tersebut baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan 

bertambah pengetahuannya walaupun tidak dilakukan. Status social ekonomi 

seseorang juga menentukan adanya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan 

tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

4. Lingkungan 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya informasi kepada individu yang berada pada lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang 

direspon sebagai pengetahuan oleh individu. 

5. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan mengulang kembali pengetahuan 

yang diperoleh dari pemecahan masalah yang dihadapi di masa lalu. Pengalaman 

yang dikembangkan memberikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan 

mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar 

secara ilmiah dan etik. 
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6. Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia, semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir sehingga 

pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Semakin tua usia seseorang, 

semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak 

hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuan. 

2.6 Konsep Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus. Sikap memiliki 3 komponen, yaitu: 

1. Keyakinan, ide atau konsep suatu obyek 

2. Kehidupan emosional suatu obyek 

3. Kecenderungan untuk bertindak 

Menurut Suliha et al. (2002) sikap terdiri dari berbagai tingkatan yakni: 

1. Menerima: diartikan bahwa subyek mau dan memperhatikan stimulus yang 

diberikan. 

2. Merespons: Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

3. Menghargai: Mengajak orang lain untuk mendiskusikan atau menyelesaikan 

masalah. 

4. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih. 

Menurut Azwar (2011) sikap individu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1. Pengalaman pribadi 
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Apa yang telah dan sedang dialami akan ikut membentuk dan mempengaruhi 

penghayatan terhadap stimulus. Tidak adanya pengalaman sama sekali dengan 

suatu objek cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. 

2. Pengaruh orang yang dianggap penting 

Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan 

persetujuannya, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan dan seseorang yang 

memiliki arti khusus (significant other), akan banyak mempengaruhi 

pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Orang yang dianggap penting bagi 

individu antara lain orangtua, keluarga, orang dengan status sosial lebih tinggi, 

teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, dan lain-lain. 

3. Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Burhuss Frederic Skinner sangat menekankan 

pengaruh lingkungan, termasuk kebudayaan, dalam pembentukan kepribadian 

seseorang. Menurutnya kepribadian tidak lain dari pola perilaku yang konsisten 

yang menggambarkan sejarah reinforcement yang kita alami. 

4. Media massa 

Media massa sebagai sarana komunikasi memiliki pengaruh besar dalam 

membentuk kepercayaan dan opini seseorang. Pesan-pesan sugestif yang dibawa 

oleh informasi, apabila cukup kuat akan memberi dasar afektif dalam menilai 

suatu hal sehingga terbentuk arah sikap tertentu. 

5. Lembaga pendidikan dan agama 

Lembaga pendidikan dan agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh 

dalam pembentukan sikap karena keduanya merupakan landasan pengertian dan 
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konsep oral pada individu. Pemahaman akan baik buruk, garis pemisah antara 

sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperoleh dari pendidikan dan pusat 

keagamaan serta ajarannya. 

6. Pengaruh faktor emosional 

Selain oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang, sikap 

terbentuk dari penyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

penyaluran atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap tersebut 

merupakan sikap sementara dan segera hilang begitu stress hilang, akan tetapi 

juga dapat merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama 

2.7 Keaslian penelitian 

Untuk melakukan pencarian artikel ilmiah, peneliti menggunakan kata kunci 

dan alternatif kata kunci pada tabel 2.2 Peneliti menggunakan database 

ScienceDirect, Scopus, Google Schoolar dan repository unair untuk mencari 

literatur yang memiliki kesamaan sebagai pendukung penelitian. Peneliti 

mengerucutkan pencarian berdasarkan judul, abstrak dan hasil penelitian dan 

didapatkan 92 artikel dari keseluruhan pencarian dengan menggunakan kata kunci 

tersebut.  

Tabel 2.2 Keyword pencarian artikel ilmiah 

Children sexual abuse Pencegahan kekerasan 

seksual pada anak 

Bermain peran 

Kekerasan seksual pada 

anak 

Prevention children 

sexual abuse 

Bermain peran mikro 

  Jenis-jenis bermain peran 

 

Artikel yang telah didapatkan diseleksi kembali oleh peneliti dan dipilih 

artikel yang sesuai keinginan peneliti diantaranya melakukan seleksi berdasarkan 

tahun dari artikel yang dibatasi 2011-2017, artikel yang terunduh secara full text, 
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artikel yang tidak berbayar dan kemudian dilakukan review oleh peneliti sehingga 

terpilih 7 artikel ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini. 

Tabel 2.3 Keaslian penelitian Children sexual abuse, kekerasan seksual pada 

anak, Pencegahan kekerasan seksual, bermain peran 

No. Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

METODE 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1 The knowledge and 

skills related to 

sexual abuse 

prevention among 

Chinese children 

with hearing loss in 

Beijing 

(Yu et al. 2017) 

Desain: cross sectional 

Sampel: 51  

Variabel:  

Independen: knowledge and skills  

Dependen: sexual abuse 

prevention 

Instrumen: kuesioner 

Analisis: C
2
 test dan t-test 

Chinese children with 

hearing loss lack 

knowledge regarding 

child sexual abuse and 

the way to protect 

themselves  

t  ¼  2,664,   p¼ 0,010 

2 Analisis Perilaku 

Pencegahan Child 

Sexual Abuse Oleh 

Orang Tua Pada 

Anak Usia Sekolah 

(Nuari 2016) 

Desain: Korelasional 

Sampel: 22 ibu  

Variabel:  

Usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan pengetahuan ibu 

terhadap perilaku pencegahan 

kekerasan seksual pada anak  

Instrumen: kuesioner 

Analisis: Spearmen Rho 

Perilaku pencegahan  

child sexual abuse pada 

anak usia 6-8 tahun 

mempunyai hubungan 

dengan faktor usia ibu, 

pendidikan ibu, pekerjaan 

ibu, pengetahuan ibu dan 

sikap ibu dalam 

melakukan perilaku 

pencegahan child sexual 

abuse 

p value=0,000 

3 Hubungan Kegiatan 

Bermain Peran 

Mikro Dengan 

Keterampilan 

Berbicara Anak Usia 

5-6 Tahun Di TK 

Kartika II-26 Bandar 

Lampung Tahun 

Ajaran 2015/2016 

(Erlinda et al. 2016) 

Desain: korelasional 

Sampel: 101 Anak 

Variabel: 

Independen: bermain peran mikro 

Dependen: keterampilan berbicara 

Instrumen: cek list 

Analisi: korelasi spearman rank 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ada 

hubungan yang positif 

antara kegiatan bermain 

peran mikro dengan 

keterampilan berbicara 

anak sebesar 0.646 

(p<0.05). 

4 Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dengan 

Sikap Pencegahan 

Kekerasan Seksual 

Pada Anak Jalanan 

Save Street Child 

Surabaya (SSCS) 

(Astuti 2015) 

 

Desain: cross sectional 

Sampel: 30 anak  

Variabel:  

Independen: Tingkat pengetahuan 

anak jalanan tentang kekerasan 

seksual. 

Dependen: Sikap anak jalanan 

terhadap kekerasan seksual 

Instrumen: kuesioner 

Analisis: Spearmen Rho 

Terdapat Hubungan 

antara pengetahuan 

dengan sikap pencegahan 

kekerasan seksual pada 

anak jalanan save street 

child Surabaya 

p=0,029; α ≤ 0,05 

5 Metode bermain 

peran terhadap 

peningkatan 

Desain: eksperimen 

Sampel: 30 anak  

Variabel:  

Ada perbedaan antara 

kelompok eskperimen 

dan kelompok kontrol. 
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kemampuan 

interaksi sosial siswa 

taman kanak-kanak 

(Resmadewi 2015) 

Independen: Bermain drama 

Dependen: 

Interaksi sosial 

Instrumen: skala interaksi dan 

modul 

Analisis: t-test 

Pada kelompok 

eksperimen terjadi 

peningkatan yang cukup 

signifikan dibanding 

dengan kelompok 

kontrol. Dapat 

disimpulkan metode 

bermain peran dapat 

meningkatkan 

kemampuan interaksi 

sosial. 

t=5.827; p<0.05 

6 Pengaruh stimulasi 

bermain drama 

terhadap 

perkembangan moral 

anak usia 8-9 tahun 

di  SDN Bambe 1 

Driyorejo-Gresik 

(Kurniyanto 2015) 

Desain: pra-eksperimen 

Sampel: 15 anak  

Variabel:  

Independen: Bermain drama 

Dependen: 

Perkembangan moral 

Instrumen: Skrip drama, SAK, 

lembar observasi 

Analisis: wilcoxon signed rank test 

Perkembangan moral 

anak usia 8-9 tahun 

setelah diberikan 

stimulasi bermain drama 

menunjukkan 

peningkatan yaitu banyak 

anak yang mempunyai 

perkembangan moral 

yang baik 

p = 0,001 

7 Child sexual abuse 

prevention goes 

online: Introducing 

“cool and Safe” and 

its effects 

(Müller et al. 2014) 

Desain: Mixed-factorial design 

Sampel: 286 anak  

Variabel:  

Independen: online prevention 

“cool and safe” 

Dependen:Child sexual abuse 

prevention 

Instrumen: Kuesioner 

Analisis: ANOVA and t-test 

This study showed that 

online programs can be 

effective in teaching 

children knowledge and 

behavioral intentions for 

the prevention of child 

sexual abuse without 

causing negative side 

effects p< 0,001 

8 Role of play in 

social skills and 

intelligence of 

children 

Desain: Descriptive Comparative 

Sampel: 720 student 

Variabel:  

Independen: Role of play 

Dependen: Social Skills and 

Intelligence of Children 

Instrumen: kuesioner 

Analisis: Manova-Two Way 

It has been concluded 

that play, play therapy 

and even type of toy will 

increase the social skills 

of children p = 0,05. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : Diukur 

  : Tidak diukur 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh bermain mikro peran terhadap 

pengetahuan dan sikap pencegahan children sexual abuse  

 

Faktor penyebab 

kekerasan seksual 

pada anak: 

1. Kurangnya 

pendidikan 

agama yang kuat 

pada anak 

2. Kurangnya 

kepedulian 

masyarakat 

dalam 

bertetangga 

3. Kurangnya 

pendidikan seks 

pada anak sesuai 

usia 

4. Kurangnya 

pengetahuan 

5. Kemiskinan  dan  

pengangguran 

6. Pergaulan bebas 

dan gaya hidup 

7. Hilangnya 

karakter dan 

budaya bangsa 

8. Serta globalisasi 

informasi 

Pengetahuan 

meningkat 

Kekerasan 

seksual 

pada anak 

meningkat 

Bemain 

peran 

mikro 

 

Perilaku anak 

dalam 

melakukan 

pencegahan 

kekerasan 

seksual baik 

Sikap 

positif 

Tindakan 

meningkat 

Input  
Output 

Proses  

Kekerasan 

seksual pada 

anak menurun 
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Faktor penyebab meningkatnya kekerasan seksual pada anak yaitu, kurangnya 

pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya kepedulian masyarakat dalam 

bertetangga, kurangnya pendidikan seks pada anak sesuai usia,kurangnya 

pengetahuan, kemiskinan  dan  pengangguran, pergaulan bebas dan gaya hidup, 

hilangnya karakter dan budaya bangsa, serta globalisasi informasi. Meningkatnya 

kekerasan seksual diperlukan intervensi untuk mencegah kekerasan seksual pada 

anak. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode bermain 

peran mikro, dimana peserta memainkan peran pencegahan kekerasan seksual 

pada anak dengan menggunakan boneka kertas. Upaya pencegahan dengan 

bermain peran mikro yang optimal dapat meningkatkan pengetahuan dan 

mengubah sikap menjadi positif. Jika sikap dan pengetahuan baik maka perilaku 

anak dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual baik sehingga kasus 

kekerasan seksual pada anak menurun. 

3.2 Hipotesis penelitian 

H1: Ada pengaruh bermain peran mikro terhadap pengetahuan dan sikap 

pencegahan children sexual abuse (8-9 tahun) 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain  penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan pra eksperiment dengan 

metode One group pre-post test design yaitu melibatkan satu kelompok subjek 

untuk perlakuan. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi 

(pretest), kemudian diobservasi lagi setelah intervensi (posttest) . 

Tabel 4.1 Desain penelitian pre eksperiment (one group pre-post test design) 

Subjek Pra               post 

S O1                            O2 

 

 

            W 

 

Keterangan: 

S : Subjek (anak SD usia 8-9 tahun yang beresiko children sexual abuse) 

O1 : Observasi sebelum diberikan bermain peran mikro 

O2 : Observasi setelah diberikan bermain peran mikro 

W : waktu antara pre dan post 

4.2 Populasi, sampel, besar sampel, dan tekniksampling 

4.2.1 Populasi 

 Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah anak usia 8-9 tahun SDN 

Gading IV Surabaya sebanyak 248siswa pada bulan Agustus 2017. Peneliti 

menggunakan populasi terjangkau karena pada populasi terjangkau ini sesuai 

dengan kriteria  sampel. 

4.2.2 Sampel dan besar sampel 

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 35 karena peneliti 

menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 
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1. Kriteria inklusi 

Penelitian ini dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 

a. Anak yang berusia 8-9 tahun 

b. Bisa membaca dan menulis 

c. Mampu berbahasa indonesia dan memahami bahasa indonesia 

d. Kooperatif 

2. Kriteria eksklusi 

Penelitian ini dengan kriteria eksklusi sebagai berikut: 

a. Responden yang mengundurkan diri 

4.2.3 Teknik pengambilan sampel (sampling) 

Peneliti menggunakan nonprobability sampling yaitu purposive sampling 

adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara 

populasi yang sesuai dengan kehendak peneliti. 

4.3 Variabel penelitian dan Definisi operasional variabel 

4.3.1 Variabel penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independent pada penelitian ini adalah metode bermain peran 

mikro. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan 

sikap anak dalam mencegah sexual abuse. 
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4.3.2 Definisi operasional 

Tabel 4.2 Definisi Operasional 

Variabel Defisini 

operasional 

Parameter Instrumen Skala Skor 

Independen:

Bermain 

peran 

Bentuk 

permainan 

dengan 

memerankan 

suatu peran 

secara 

bersama-

sama dengan 

arahan dari 

peneliti 

1. Permainan peran 

dengan materi 

tentang 

pencegahan 

kekerasan seksual 

pada anak 

2. Menggunakan 

bahasa yang 

sederhana 

3. Lama permainan 

60 menit 

sebanyak 3 kali  

 

SAK - - 

Dependen: 

Pengetahuan 

Hasil 

pemahaman 

responden 

mengenai 

materi 

tentang 

Pencegahan 

children 

sexual abuse 

yang diingat 

setelah 

mendapatkan 

intervensi 

bermain 

peran mikro 

Pengetahuan anak 

mengenai 

Pencegahan children 

sexual abuse 

1. Pengertian (no.1) 

2. Bentuk-bentuk 

kekerasan seksual 

(no.2,6, ) 

3. Pelaku kekerasan 

seksual (no.3) 

4. Dampak 

kekerasan seksual 

(no. 5) 

5. Pencegahan dan 

penanganan saat 

terjadi kekerasan 

seksual (no 7. 9, 

10) 

6. Faktor penyebab 

terjadinya 

kekerasan seksual 

(no. 8, ) 

7. Korban 

kekerasan seksual 

(no. 4) 

Kuesioner 

pengetahuan 

pencegahan 

children 

sexual abuse 

yang 

dimodifikasi 

dari 

penelitian  

Astuti 

(2015) 

Ordinal Jawaban  

Benar = 1 

Salah = 0 

Kategori: 

Baik= 76-

100%  

Cukup 56-

75%  

Kurang= 

<55%  

Dependen: 

Sikap 

Respon 

internal yang 

dimiliki anak 

terkait 

dengan 

kekerasan 

seksual 

1. Persepsi anak 

terhadap 

kekerasan seksual 

(no. 7) 

2. Respon anak 

terhadap bentuk-

bentuk kekerasan 

seksual  (2,6 

3. Respon anak 

Kuesioner 

sikap 

pencegahan 

children 

sexual abuse 

yang 

dimodifikasi 

dari 

penelitian 

Ordinal Terdiri dari 

pernyataan 

positif dan 

negatif 

kemudian 

di skor: 

untuk 

pertanyaan 

positif  
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terhadap pelaku 

kekerasan seksual 

(no. 10) 

4. Respon anak 

terhadap dampak 

dari kekerasan 

seksual (no. 13) 

5. Pencegahan dan 

kekerasan seksual 

(no. 3 4, 5, 8, 9, 

11,14) 

6. Respon anak 

terhadap korban 

kekerasan seksual 

(no.1) 

7. Respon anak 

terhadap faktor 

penyebab 

kekerasan seksual 

(12) 

Astuti 

(2015) 

SS= 4 

S= 3 

TS= 2 

STS= 1 

Untuk 

pertanyaan 

negatif: 

SS= 1 

S = 2 

TS= 3 

STS= 4 

Kategori: 

- Sikap 

positif 

bila skor 

T ≥ T 

Mean 

- Sikao 

negatif 

bila skor 

T <T 

Mean 

 

 

4.4 Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

untuk pengumpulan data  

1. Untuk mengukur variabel independen peneliti menggunakan SAK (Satuan 

Acara kegiatan) diambil dari penelitian Kurniyanto (2015) 

2. Untuk mengukur variabel Independen peneliti menggunakan kuesioner 

pengetahuan dan sikap pencegahan children sexual abuse pada anak yang 

diambil dari penelitian Astuti (2015),  

4.5 Uji validitas dan reabilitas 

4. 5.1 Uji Validitas kuesioner 

Peneliti sudah melakukan uji validitas dengan menggunakan uji korelasi 

pearson. Hasil dari uji validitas pengetahuan adalah sebagai berikut berdasarkan 

urutan nomor, p = 0,000, p=0,024, p = 0,001, p = 0,000, p = 0,008, p = 0,000, p = 
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0,015, p = 0,004, p= 0, 019, p= 0,002 karena hasil tersebut α ≤ 0,005 maka 

keseluruhan butir soal bernilai valid.  Hasil dari uji validitas sikap adalah sebagai 

berikut berdasarkan urutan nomor, p= 0,12, p = 0,000, p = 0,008, p = 0, 001, p = 

0, 023, p = 0,000, p = 0,000, p = 0,012, p = 0, 001, p= 0,038, p = 0,009, p = 0, 

000, p = 0, 010, p = 0,000 karena hasil tersebut α ≤ 0,005 maka keseluruhan butir 

soal bernilai valid. 

4. 5.2 Reabilitas  

Peneliti sudah melakukan Uji reabilitas dengan menggunakan uji Alpha 

Cronbach. Analisis uji reabilitas yang telah diuji oleh peneliti diperoleh hasil 

instrumen kuesioner tingkat pengetahuan: nilai alpha cronbach 0,755 berarti 

reliabel tinggi, sedangkan hasil uji reabilitas instrumen kuesioner sikap didapatkan 

hasil: nilai alpha cronbach 0,751 berarti reliabilitas tinggi. Kesimpulan dari uji 

statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dan pernyataan yang ada 

dalam kuesioner telah valid dan reliabel. 

4.6 Lokasi dan waktu pengambilan data 

Penelitian sudah dilaksanakan di SDN Gading 4 Surabaya dari tanggal3 

Agustus hingga 10 Agustus 2017. 

4.7 Prosedur pengumpulan data penelitian 

Langkah pertama peneliti memohon persetujuan dari kepala sekolah untuk 

melakukan penelitian. Sebelum penelitian peneliti memilih asisten peneliti 

berjumlah 5 orang yang merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas  

Airlangga. Peneliti memberikan briefing awal mengenai cara pengisian kuesioner 

dan prosedur bermain peran mikro selama 15 menit, kemudian melatih asisten 

peneliti untuk bermain peran mikro selama 2 hari masing masing 60 menit. Hari 
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selanjutnya peneliti dan asisten peneliti melakukan pemilihan sampel dengan cara 

sebagai berikut: pertama peneliti diberi data oleh TU anak yang berusia 8 dan 9 

tahun, peneliti dan asisten peneliti mewawancarai responden dibantu oleh bapak 

ibu guru masing-masing kelas untuk memilih siswa yang sesuai kriteria dan 

didapatkan sebanyak 35 responden. Pengambilan sampel ini hanya dilakukan 1 

hari itu saja selama 3 jam, masing masing reponden wawancara selama 5 menit. 

Selain dalam hal memilih sampel peneliti juga berkoordinasi terkait jadwal 

penelitian dengan kepala sekolah. Didapatkan kesepakatan bahwa penelitian 

diadakan pada jam terakhir sebelum pulang sekolah, hal ini dimaksudkan supaya 

tidak menambah jam sekolah siswa. Pada hari yang sama peneliti memberikan 

informed consent dan penjelasan penelitian kepada wali murid melalui siswa yang 

akan menjadi responden, dan hari berikutnya  dikumpulkan kepada peneliti.  

Satu hari setelah pengumpulan informed consent atau saat hari pertama 

penelitian 4 Agustus 2017, peneliti membagikan pretest dengan menggunakan 

lembar kuisioner yang dipandu oleh peneliti dan asisten peneliti, jika ada yang 

tidak memahami pertanyaan dari kuesioner peneliti dan asisten memberikan 

penjelasan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh responden. Setelah 

mengisi kuesioner peneliti memberikan pengetahuan awal melalui presentasi 

singkat selama 5 menit . Kegiatan selanjutnya peneliti dan responden membagi 

kelompok menjadi 5 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 7 siswa dan 

selanjutnya diberikan naskah bermain peran dan boneka kertas serta pembagian 

peran tiap kelompok, dan setiap kelompok ada 1 orang asisten peneliti yang 

mendampingi. Kemudian dilanjutkan dengan latihan bermain peran menggunakan 

boneka yang diawali dengan peneliti dan asisten memberikan contoh cara bermain 
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kemudian dilanjutkan latihan masing-masing kelompok. Setelah latihan beberapa 

saat dilakukanlah bermain peran mikro selama 45 menit. Tehnik bermain peran 

sebagai berikut, pertama 1 kelompok (7 responden) memainkan peran dengan 

menggunakan boneka kertas masing-masing kelompok bermain selama 8 menit, 

sedangkan 28 orang sisanya sebagai penonton, begitupun seterusnya bergiliran 

hingga kelompok ke lima. Peneliti menggunakan cara tersebut supaya dosis yang 

diterima masing-masing peserta sama yaitu bermain dan melihat selama 5x 

pengulangan (repetisi sama). 

Pada hari pertama ini responden mulai bermain peran dengan naskah 1 yang 

berisi tentang mengenal tanda-tanda akan terjadi kekerasan, pelaku kekerasan, 

bentuk-bentuk kekerasan, dan cara pencegahan seksual dengan cara berlari dan 

melapor. Setelah intervensi  dilakukan sesi diskusi dan evaluasi tentang materi 

yang yang telah ditampilkan yaitu dengan mengarahkan responden untuk 

berkomentar terkait situasi alur cerita dan kegiatan yang dilakukan saat akan 

terjadi kekerasan seksual, untuk membuat semangat responden dalam 

memberikan jawaban dan berkomentar peneliti memberikan hadiah kepada 

responden yang aktif memberikan jawaban. Pada hari pertama ini terjadi 

kemoloran waktu dikarenakan ada 2 kelompok yang maju bermain peran mikro 

pada giliran awal masih sedikit binggung cara bermainnya dibanding dengan 

kelompok selanjutnya, kemoloran waktunya selama masing-masing 2 menit.  

Hari kedua penelitian dimulai dengan memperlihatkan video cara mencegah 

kekerasan seksual selama 5 menit Kemudian dilanjutkan dengan latihan bermain 

peran menggunakan boneka yang diawali dengan peneliti dan asisten memberikan 

contoh cara bermain kemudian dilanjutkan latihan masing-masing kelompok, 
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selanjutnya responden mulai bermain peran selama masing-masing 8 menit 

perkelompok dengan naskah 2 yang berisi tentang kesalahan yang dilakukan saat 

terjadi kekerasan seksual, yaitu dengan merahasiakan kejadian kekerasan seksual 

tersebut. Setelah intervensi  dilakukan sesi diskusi dan evaluasi tentang materi 

yang yang telah ditampilkan yaitu dengan mengarahkan responden untuk 

berkomentar terkait situasi alur cerita dan kegiatan yang dilakukan saat akan 

terjadi kekerasan seksual, untuk membuat semangat responden dalam 

memberikan jawaban dan berkomentar peneliti memberikan hadiah kepada 

responden yang aktif memberikan jawaban.  

Hari ketiga penelitian responden mulai bermain peran dengan naskah 3 yang 

berisi tentang cara mencegah kekerasan seksual dengan cara berlari dan melapor 

selama 45 menit. Kemudian setelah intervensi hari ketiga dilakukan evaluasi 

selama 5 menit dan dilakukan posttest dengan menggunakan lembar kuesioner 

yang sama seperti yang diberikan saat pretest yaitu selama 25 menit. Pada saat 

posttest ini peneliti dan asisten hanya memberikan pengarahan untuk menjawab 

soal. 

4.8 Cara pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data melalui tahap:  

1. Editing, yaitu peneliti mengelompokkan soal kuesioner yang favorable dan 

non favorable 

2. Scoring, yaitu  

a. Untuk variabel pengetahuandiukur dengan skala guttman dengan skor 

benar = 1, salah = 0, nilai minimum = 0 dan maksimum = 10 untuk 

kategori Baik= 76-100%, Cukup = 56-75%, Kurang= <55%. 
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b. Pengukuran sikap dilakukan dengan skala likert yang terdiri dari 4 

jawaban skor untuk pertanyaan positif (pertanyaan nomer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,9, 12, 13,14)  SS= 4, S= 3, TS= 2, STS= 1. Untuk pertanyaan negatif 

(pertanyaan nomer 6, 10 dan 11): SS= 1, S = 2, TS= 3, STS= 4.nilai 

minimum = 14 dan maksimum = 56 

Kemudian di rentangkan apabila: 

Sikap dikatakan positif bila nilai skor T ≥ T Mean 

Sikap dikatakan negatif bila nilai skor  T < T Mean. 

Dengan nilai mean = 50 

3. Coding, yaitu memberikan kode pada tiap jawaban. Pada variabel 

pengetahuan diberikan kode 3 untuk pengetahuan baik, 2 cukup, dan 1 

kurang. Pada variabel sikap diberikan kode 1 untuk sikap positif dan 2 untuk 

negatif. 

4. Tabulating, menyusun data dan dikelompokkan dengan tujuan agar lebih 

mudah dalam penjumlahan, serta disusun dan ditata agar mudah di analisis. 

5. Entry, yaitu dengan memasukkan data hasil tabulasi yang sudah dilakukan, 

selanjutnya data diolah dan diuji statistik. 

4.9 Analisis data penelitian 

Analisa data dilakukan dengan menggunaan perhitungan statistik dengan uji 

Wilcoxon signed ranks test dengan nilai signifikansi p ≤ 0,005 
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4.10 Kerangka operasional kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka penelitian Pengaruh Bermain Peran Terhadap Peningkatan 

Pengetahuan Dan Sikap Pencegahan Children Sexual Abuse Pada Anak Usia 

Sekolah (8-9 Tahun) 

 

 

 

 

Jumlah sampel yaitu 35 anak 

 

Pengumpulan data sebelum intervensi 

- Pengetahuan 

- Sikap  

Pembagian peran, naskah bermain peran, dan boneka kertas dan latihan 

 

Diberikan intervensi bermain peran mikro 3 kali pertemuan 

masing-masing selama 60 menit 

Pengumpulan data setelah intervensi 

- Pengetahuan 

- Sikap  

Analisa Data Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

 

Hasil Penelitian 

Populasi target= 760 Siswa SDN Gading 4 

Populasi terjangkau= 248 anak 8-9 tahun pada bulan Agustus 2017 

Purposive sampling sesuai 

dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi 
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4.11  Etika penelitian 

Prosedur penelitian telah direview dan disetujii Komisi Etik Penelitian 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga No. 482-KEPK. Aspek etik yang 

dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah: 

4.11.1 Respect for human 

1. Informed consent (lembar persetujuan menjadi responden) 

Peneliti memberikan Informed consent dan lembar penjelasan penelitian 

kepada responden untuk diberikan kepada wali murid dan ditanda tangani. 

2. Anonimity (tanpa nama) 

 Peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan 

data, peneliti hanya memberi kode responden (inisial nama). 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

 Peneliti akan melakukan tindakan pencegahan yang akan digunakan untuk 

menjaga kerahasiaan data penelitian sebagai berikut: 

a. Dokumen atau berkas akan disimpan pada lokasi yang aman 

b. Data di komputer hanya diperuntukkan bagi petugas yang terlibat dalam 

penelitian. 

4. veracity(Asas kejujuran) dan fidelity (asas menepati janji) 

Peneliti bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada responden dan 

berjanji kepada wali murid untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. 

5. Autonomy (otonomi) dan freedom (bebas) 

Selama penelitian peneliti tidak membatasi responden, responden diberikan 

kebebasan untuk memilih bersedia atau tidak dalam keikutsertaan penelitian tanpa 

ada paksaan. 
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4.11.2 Berbuat baik dan tidak merugikan (beneficiency and non maleficience) 

Responden dalam penelitian ini akan memperoleh informasi tentang cara 

mencegah children sexual abuse. Informasi tersebut diberikan dalam bentuk 

bermain peran mikro. Selama penelitian tidak dilakukan tindakan yang dapat 

merugikan responden karena peneliti hanya mengambil data menggunakan 

kuesioner dan memberikan informasi pencegahan children sexual abuse. 

4.11.3 Keadilan (justice) 

Semua responden dalam penelitian ini mendapatkan perlakuan yang sama 

dari peneliti, tidak ada yang membedakan antara responden satu dengan 

responden yang lainnya. Karena peneliti sangat menjunjung nilai-nilai keadilan 

selama penelitian agar tidak ada kata memihak. 

4.12  Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan adalah kelemahan dalam penelitian ini, keterbatasan yang 

dialami peneliti adalah: 

1. Dalam pemilihan sampel sebanyak 35 responden peneliti mengalami 

kesulitan dalam memilih responden yang kooperatif karena pada saat 

penelitian kebanyakan dari siswa-siswa malu saat diwawancarai. 

2. Pada saat uji validitas instrumen penelitian kuesioner pengetahuan terdapat 

satu pertanyaan yang sulit dimengerti, yaitu pertanyaan nomer 5: dampak 

yang paling sering terjadi akibat dari perbuatan kekerasan seksual 

adalah,yang kemudian dilakukan perubahan kata-kata oleh peneliti sehingga 

menjadi: akibat jika menjadi korban kekerasan seksual adalah.. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Pada bab 5 ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian 

yang telah dilakukan di SDN Gading 4 Surabaya dari 3 sampai dengan 10 

Agustus 2017. Data yeng diperoleh berupa gambaran umum lokasi penelitian data 

umum responden dan data khusus penelitian meliputi pengaruh bermain peran 

mikro terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pencegahan children sexual 

abuse (8-9 tahun) 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

SDN Gading 4 Surabaya merupakan Sekolah Dasar yang berdiri sejak tahun 

1972 di Kota Surabaya dengan Npsn 20532917. Berdiri di atas tanah 1584 m2 di 

Jl. Gading Karya 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. 

Setiap tahunnya SDN Gading 4 menerima murid baru sebanyak 160-120 siswa, 

jumlah siswa tahun ajaran 2016/2017 adalah 760 siswa yang terdiri dari 386 laki-

laki dan 374 perempuan. Responden yang digunakan untuk penelitian adalah yang 

berusia 8-9 tahun,siswa yang berusia 8 tahun di SDN Gading 4 berjumlah 127 

siswa yang masing-masing berada dikelas 1 berjumlah 3 siswa, dikelas 2 121 

siswa, dikelas 3 berjumlah 2 siswa, dan kelas 4 berjumlah 1 siswa. Siswa yang 

berusia 9 tahun di SDN Gading 4 berjumlah 122 siswa  yang masing-masing 

berada dikelas 2 berjumlah 10 siswa, dikelas 3 berjumlah 110 siswa dan kelas 4 

berjumlah 2 siswa. Di sekolah ini belum ada anak yang melaporkan bahwa 

mereka menjadi korban kekerasan seksual, namun pada saat dilapangan saat 

setelah mereka memahami bentuk kekerasan seksual, mereka baru menceritakan
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kejadian-kejadian kekerasan seksual kepada peneliti. Program khusus untuk 

mencegah kekerasan seksual pada anak di sekolah ini belum ada sehingga 

informasi yang didapatkan anak sangat minim. 

5.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi karakteristik responden dan 

data khusus yang berupa distribusi pengetahuan dan sikap tentang pencegahan 

children sexual abuse sebelum dan sesudah diberikan permainan bermain peran 

mikro. 

5.2.1 Karakteristik responden 

Peneliti akan menguraikan karakteristik responden yang meliputi: 1) usia, 2) 

Jenis Kelamin 3) mendapatkan informasi kekerasan, 4) sumber informasi, 5) 

memiliki orang terdekat, 6) orang terdekat, dan 7) keterbukaan dengan orang 

terdekat 

Tabel 5.1 Frekuensi karakteristik responden pada bulan Agustus 2017 

No Karakteristik responden f(x) % 

1. Jenis kelamin 

- Laki-laki 15 42,9 

 - Perempuan  20 57,1 

∑ (jumlah responden) 35 100 

2. Usia    

 - 8 tahun 18 51,4 

 - 9 tahun 17 48,6 

∑ (jumlah responden) 35 100 

3. Informasi Kekerasan seksual 

 - Iya 12 34,3 

 - Tidak 23 65,7 

 ∑ (jumlah responden) 35 100 

4. Sumber informasi 

 - Tidak mendapatkan 23 65,7 

 - Televisi 1 2,9 

 - Orang tua 7 20 

 - Kakek dan nenek 1 2,9 

 - Guru 3 8,6 

 - Internet  0 0 
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No Karakteristik responden f(x) % 

 - Teman  0 0 

 ∑ (jumlah responden) 35 100 

5. Memiliki orang terdekat 

 - Iya 33 94,3 

 - Tidak  2 5,7 

 ∑(jumlah responden) 35 100 

6. Orang terdekat 

 - Orang tua 25 71,5 

 - Kakek dan nenek 0 0 

 - Teman 8 22,8 

 ∑ (jumlah responden) 33 94,3 

7. Keterbukaan dengan orang terdekat 

 - Iya 31 88,6 

 - Tidak  4 11,4 

 ∑ (jumlah responden) 35 100 

 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dari 35 responden didapatkan sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan 20 siswi (57,1%), dan sebagian besar berusia 8 tahun 

18 siswa (51,4%). 

Dari 35 responden sebagian besar dari mereka belum mendapat informasi 

tentang kekerasan seksual 23 siswa (65,7%) dan sumber informasi terbanyak 

adalah dari orang tua 7 siswa (20%). 

Dari 35 responden yang memiliki orang terdekat sebanyak berjumlah 33 anak 

(94,3%), orang terdekat dari responden sebagian besar adalah orang tua sebanyak 

26 (74,3%), dan sangat terbuka sebanyak 31 responden (88,6%). 

5.2.2 Hasil observasi nilai pengetahuan dan pengetahuan dengan usia 

Hasil observasi nilai pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi 

bermain peran dan nilai pengetahuan sesuai usia pada tabel 5.2 dan 5.3 sebagai 

berikut:  
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Tabel 5.2 hasil observasi nilai pengetahuan tentang pencegahan children sexual 

abuse sebelum dan sesudah bermain peran mikro 

 

No. 

Tingkat 

Pengetahuan 

Pretest Posttest 

f (x) % f (x) % 

1. Baik 0 0 22 62,9 

2. Cukup 14 40 13 37,1 

3. Kurang 21 60 0 0 

 Uji Wilcoxon P=0,000 

 

Berdasarkan hasil tabel 5.2 menunjukkan bahwa pengetahuan siswa 

tentang pencegahan children sexual abuse pada saat pretest sebagian besar dalam 

kategori kurang sebanyak 21 responden (60%). Hasil pada saat posttest sebagian 

besar dalam kategori baik sebanyak 22 responden (62,9%). 

Hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai p=0,000 lebih kecil dari p<0,05. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa bahwa ada perbedaan pengetahuan yang signifikan 

antara pretest dan posttest. 

Tabel 5.3 Hasil observasinilai pengetahuan sesuai usia 

Usia 

(tahun) 

Pengetahuan 

Sebelum intervensi Sesudah intervensi 

Kurang Cukup Baik Kurang Cukup Baik 

8 14 4 0 0 11 7 

9 7 10 0 0 3 14 

Total 21 14 0 0 14 21 

 

Hasil observasi pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa ada perbedaan antara usia 

8 dan 9 tahun, pada anak usia 8 tahun sebagian besar pada saat pretest memiliki 

pengetahuan yang kurang sebanyak 14 sedangkan anak  9 tahun sebagian besar 

pada saat pretest memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 10 anak , namun 

keduanya mengalami peningkatan dari pretest ke posttest yaitu semakin banyak 

yang dalam kategori baik yaitu sebanyak 31 namun masih ada beberapa siswa 

yang status kategorinya tetap sebanyak 4 anak. 
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5.2.3 Hasil observasi nilai sikapdan sikap dengan usia 

Hasil observasi nilai sikap sebelum dan sesudah dilakukan intervensi bermain 

peran dan nilai sikap sesuai usiapada tabel 5.4 dan 5.5 sebagai berikut:  

Tabel 5.4 Hasil observasi sikap tentang  pencegahan children sexual abuse 

sebelum dan sesudah bermain peran mikro 

 

No. 

 

Sikap 

Pretest Posttest 

f (x) % f (x) % 

1. Positif  6 17,1 31 88,6 

2. Negatif  29 82,9 4 11,4 

 Uji Wilcoxon P=0,000 

 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sikap siswa tentang 

pencegahan children sexual abuse pada saat pretest sebagian besar  bersikap 

negatif 29 siswa (82,9%), sedangkan pada saat posttest sebagian besar siswa 

bersikap positif yaitu 31 siswa (88,6%). Hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai 

p=0,000 lebih kecil dari p<0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa ada 

perbedaan sikap yang signifikan antara pretest dan posttest. 

Tabel 5.5 Hasil observasi sikap sesuai usia 

Usia 

(tahun) 

Sikap 

Sebelum intervensi Sesudah intervensi 

Positif Negatif Positif Negatif 

8 4 14 16 2 

9 2 15 15 2 

Total 6 29 31 4 

 

Hasil observasi pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa sikap antara anak usia 8 

dan 9 tahun hampir sama, hal ini dapat dilihat pada saat sebelum intervensi 

sebagian besar 29 anak memiliki sikap negatif. Namun terjadi peningkatan dari 

pretest ke posttest yaitu semakin banyak yang dalam kategori positif 31 anak, 

walaupun masih terdapat siswa yang status kategorinya negatif 4 anak. 
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5.2.4 Hasil observasi nilai pengetahuan dengan sikap 

Hasil observasi nilai pengetahuan dengan sikap sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi bermain peran pada tabel 5.6 dan 5.7 sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Hasil observasi pengetahuan dan sikap sebelum intervensi 

Pengetahuan Sikap 

Positif Negatif 

Kurang  3 18 

Cukup 3 11 

Baik  0 0 

Total 6 29 

 

Tabel 5.7 Hasil observasi pengetahuan dan sikap sesudah intervensi 

Pengetahuan Sikap 

Positif Negatif 

Kurang  0 0 

Cukup 13 1 

Baik 18 3 

Total 31 4 

 

Hasil observasi pada tabel 5.6 dan 5.7bahwa sebagian besar pengetahuan 

yang dalam kategori baik dan cukup maka sikapnya positif begitupun sebaliknya 

pengetahuan yang kurang maka sikapnya negatif. Namun, masih ada juga yang 

memiliki pengetahuan baik namun sikapnya negatif, begitupun sebaliknya masih 

ada yang memiliki pengetahuan yang kurang namun sikapnya positif. 

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Identifikasi nilai pengetahuan berdasarkan usia dalam pencegahan 

terjadinya children sexual abuse sebelum dan sesudah bermain peran 

mikro 

Dari hasil penelitian pada tabel 5.2 Pengetahuan responden pada saat pretest 

sebagian besar kategori kurang yaitu 21 responden. Aspek pengetahuan dalam 

kategori kurang yaitu mengenai cara mencegah supaya terhindar dari kekerasan 
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seksual, penyebab terjadinya kekerasan seksual, dan pencegahan dan penanganan 

saat terjadi kekerasan seksual. Pada kategori cukup yaitu mengenai pelaku 

kekerasan seksual dan bentuk dari kekerasan seksual.Pada kategori pengetahuan 

tinggi yaitu tentang korban kekerasan seksual, akibat  dari kekerasan seksual dan 

penangan saat setelah terjadi kekerasan seksual. 

Hasil posttest didapatkan pengetahuan responden meningkat yang dibuktikan 

dengan meningkatnya pengetahuan seperti mengerti apa yang dimaksud dengan 

kekerasan seksual, mengetahui apa saja bentuk kekerasan seksual, mengetahui 

siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual, mengetahui siapa 

saja yang bisa menjadi korban kekerasan seksual, mengerti akibat dari kekerasan 

seksual, mengetahui cara mencegah kekerasan seksual seperti berteriak dan berlari 

kemudian melaporkan kepada orang tua/guru, mengetahui penyebab terjadinya 

kekerasan seksual seperti kurangnya pengetahuan, dan cara menangani bila terjadi 

kekerasan seksual. 

 Tingkat pengetahuan responden semakin meningkat setelah dilakukan 

bermain peran mikro dari sebelum dilakukan yaitu kategori kurang menjadi cukup 

atau baik dan dari kategori cukup menjadi baik, namun terdapat responden yang 

tidak terjadi perubahan antara pretest dan posttest  dimana saat pretest memiliki 

pengetahuan cukup dan saat posttest juga termasuk kategori cukup. 

Dari hasil penelitian pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa saat pretest 

pengetahuan anak usia 8 tahun sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan 

dalam kategori kurang sebanyak 14 anak dan hanya sedikit yang memiliki 

pengetahuan dalam kategori cukup sebanyak 4 anak, berbeda dengan anak usia 9 

tahun sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori cukup  
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sebanyak 10 anak dan 7 anak dalam kategori kurang. Pada saat posttest kategori 

pengetahun mulai meningkat baik anak usia 8 tahun maupun 9 tahun yaitu pada 

anak usia 8 tahun sebagian besar dalam kategori cukup sebanyak 11 anak dan 

dalam kategori baik 7 anak, pada anak usia 9 tahun sebagian besar dalam kategori 

baik sebanyak 14 anak dan dalam kategori cukup 3 anak. Hal tersebut diartikan 

bahwa semakin tinggi usia maka tingkat pengetahuan yang dimiliki semakin 

meningkat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Budiman & Riyanto (2014) bahwa 

Semakin bertambah usia, semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir 

sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Semakin tua usia 

seseorang, semakin bijaksana, semakin  banyak informasi yang dijumpai dan 

semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuan.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti pengetahuan anak usia 8 tahun lebih 

kurang dibandingkan dengan anak usia 9 tahun, itu artinya usia mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Selain usia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Menurut  Mubarak (2012), terdapat faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan yaitu: pendidikan, pekerjaan, usia, minat, 

pengalaman, kebudayaan, dan informasi. Berdasarkan pengukuran pengetahuan 

menggunakan kuesioner  pengetahuan yang didapat oleh responden masih belum 

cukup. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama pendidikan responden 

yang masih duduk di Sekolah Dasar dan belum ada di kurikulum mengenai 

pencegahan children sexual abuse . Usia responden dalam penelitian ini masih 

dalam kategori usia sekolah yang mana pada usia ini responden hanya fokus ke 

kegiatan sekolah dan bermain tanpa memikirkan hal lain seperti children sexual 
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abuse ini. Ketiga informasi yang didapatkan sangat minim sehingga pengetahuan 

responden dalam kategori kurang atau cukup.Kurangnya pengetahuan tersebut 

diberikan intervensi menggunakan bermain peran mikro oleh peneliti hingga 

akhirnya pada saat posttest menggunakan kuesioner, pengetahuan responden 

semakin meningkat, ini artinya peningkatan pengetahuan ini dapat ditingkatkan 

dengan memberikan informasi dengan metode yang tepat. 

5.3.2 Identifikasi nilai sikap sesuai usia dalam pencegahan terjadinya 

children sexual abuse sebelum dan sesudah bermain peran mikro 

Dari hasil penelitian pada tabel 5.4 Sikap responden pada saat pretest 

didapatkan hampir seluruhnya berada pada kategori negatif. Sikap negatif 

responden dibuktikan dalam menyikapi pernyataan bahwa tetangga dan keluarga 

tidak akan menjadi pelaku kekerasan seksual. pada saat posttest sikap responden 

sebagian besar pada kategori positif  dapat dilihat dari sikap responden pada 

pernyataan jika terjadi kekerasan seksual akan melaporkannya kepada orang tua. 

Hal tersebut diketahui terdapat peningkatan pada kategori positif antara pretest 

dan posttest. Sebagian kecil responden yang sebelumnya dalam kategori positif 

dan saat posttest tetap bertahan pada kategori positif serta sebagian responden 

yang sebelumnya dalam kategori negatif menjadi kategori positif, dan juga dalam 

penelitian ini masih ditemukan responden dari yang negatif tetap negatif saat 

posttest.  

Dari hasil penelitian pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa saat pretest sikap 

anak usia 8 tahun sebagian besar memiliki sikap dalam kategori negatif sebanyak 

14 anak, sama halnya dengan anak usia 9 tahun sebagian besar memiliki sikap 

dalam kategori negatif  sebanyak 15 anak. Pada saat posttest kategori sikap mulai 
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meningkat baik anak usia 8 tahun maupun 9 tahun yaitu pada anak usia 8 tahun 

sebagian besar dalam kategori positif sebanyak 16 anak, pada anak usia 9 tahun 

sebagian besar dalam kategori positif sebanyak 15 anak. Maka antara usia 8 dan 9 

tahun tidak ada perbedaan terkait sikap terhadap pencegahan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar (2011) bahwa sikap individu 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang yang 

dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan 

agama, pengaruh faktor emosional. Jadi tidak ada faktor usia yang dapat 

mempengaruhi sikap.  

Berdasarkan pengamatan peneliti saat pretest sebagian besar sikap 

responden dalam kategori negatif dipengaruhi karena faktor pengaruh orang yang 

dianggap penting seperti orang tua tidak pernah memberikan informasi, selain itu 

dari faktor kebudayaan bahwa memberikan informasi children sexual abuse pada 

anak-anak menurut masyarakat adalah yang tabu. Pada saat posttest sebagian 

besar responden yang memiliki sikap negatif saat sebelum intervensi berubah 

menjadi kategori positif, namun ada juga yang masih sama dari kategori negatif 

tetap negatif. Tidak adanya peningkatan kategori kemungkinan disebabkan karena 

kurangnya informasi dan sumber informasi.. 

5.3.3 Analisis hubungan antara pengetahuan dan sikap  

Dari hasil penelitian pada tabel 5.6 dan 5.7  Hasil analisis hubungan 

tingkat pengetahuan dengan sikap menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengetahuan yang dalam kategori baik dan cukup maka sikapnya positif 

begitupun sebaliknya pengetahuan yang kurang maka sikapnya negatif. Namun, 

masih ada juga yang memiliki pengetahuan baik namun sikapnya negatif, 
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begitupun sebaliknya masih ada yang memiliki pengetahuan yang kurang namun 

sikapnya positif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Astuti (2015) 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap pencegahan kekerasan 

seksual. 

Menurut pengamatan peneliti selama penelitian sebagian besar 

pengetahuan dan sikap responden mengalami peningkatan saat postest dan ada 

hubungan antara pengetahuan dan sikap karena dengan adanya pengetahuan yang 

baik maka dapat memunculkan respon atau sikap yang positif. Hal ini sesuai 

dengan yang disebutkan oleh Oskup & Schult (2005), bahwa pengetahuan 

seseorang dapat diperoleh dari pengalaman langsung maupun yang didapat dari 

sumber terpercaya, adanya pengetahuan maka responden dapat mengubah 

keyakinan dan paradigma terhadap sesuatu masalah atau kondisi yang terjadi pada 

lingkungan sekitar responden, sehingga dapat memunculkan suatu respon atau 

sikap pada diri responden itu sendiri. 

5.3.4 Analisis pengaruh bermain mikro terhadap pengetahuan dan sikap 

pencegahan children sexual abuse. 

Berdasarkan tabel 5.2 dan 5.3 perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap saat 

pretest dan posttest  melalui uji Wilcoxon menunjukkan bahwa H1 diterima yaitu 

ada pengaruh metode bermain peran mikro terhadap peningkatan pengetahuan dan 

sikap pencegahan children sexual abuse  (8-9 tahun). Pengaruh dapat diartikan 

bahwa intervensi yang diberikan peneliti efektif terhadap peningkatan siswa usia 

8-9 tahun. 

Perubahan pengetahuan yang signifikan dari responden kategori rendah 

menjadi tinggi sehingga dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pengetahuan 
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dari sebelum diberikan intervensi dengan setelah diberikan intervensi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan intervensi berupa bermain 

peran mikro termasuk dalam kategori negatif dan setelah diberikan intervensi 

sikap responden menjadi kategori positif.  

Menurue Docket dan Fleer dalam (Sujiono 2010) bermain merupakan 

kebutuhan bagi anak karena melalui bermain aanak akan memperoleh 

pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang 

dan memberikan kegembiraan bagi anak karena melalui bermain, anak akan 

memperoleh pengetahuan tentang dunia anak dan dapat mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki anak. 

Dalam penelitian ini permainan yang digunakan adalah bermain peran mikro. 

Bermain peran merupakan pendidikan karakter, karena merupakan seni bermain 

watak atau karakter. Dengan bermain peran anak dapat memiliki kemampuan 

meniru tanpa diajari ataupun dengan mengikuti arahan dalam peran-peran yang 

dimainkan, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan 

bertindak secara kreatif (Immer 2010). 

Anak dapat menerima dan menyimpan isi pesan dari bermain peran mikro 

yang dimainkan sehingga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan sikap pencegahan children sexual abuse. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap yang diukur mengunakan kuesioner pada saat posttest dan 

pada saat evaluasi. Hal ini juga sesuai dengan hasil Analisis data pada tabel 5.5 

dan 5.6 menunjukkan hasil yang didapatkan signifikan (p = 0,001). Observasi 
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yang dilakukan peneliti setelah intervensi, responden yang mendapat intervensi 

yaitu bermain peran mikro, mengalami peningkatan pengetahuan dan sikap. 

Artinya bahwa bermain peran mikro tidak hanya sekedar permainan yang 

menyenangkan tetapi juga merupakan salah satu metode pembelajaran untuk anak 

usia sekolah. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bermain peran mikro berpengaruh 

terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap tentang pencegahan children sexual 

abuse. Bermain peran mikro ini berpengaruh terutama pada peningkatan 

pengetahuan dibuktikan dengan hasil penelitian saat posttest pengetahuan sudah 

tidak ada siswa yang pengetahuannya kurang. 

6.2 Saran  

1. Bagi sekolah 

Sekolah dapat menggunakan bermain peran mikro sebagai salah satu metode 

yang dapat dijadikan sebagai usaha preventif dalam pencegahan 

terjadinyachildren sexual abuse dan dapat dijadikan untuk pembelajaran yang 

lain untuk peningkatan pengetahuan. 

2. Bagi perawat anak 

Dapat menjadikan bermain peran mikro sebagai alternatif metode dalam 

upaya preventif masalah dalam keperawatan khusunya mencegah children 

sexual abuse. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

metode bermain peran untuk mencegah children sexual abuse pada anak usia 

sekolah dan remaja dan dengan menggunakan desain penelitian quasy 

experimental sehingga peneliti dapat membandingkan hasil intervensi terhadap 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.  
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Lampiran 1 

PERMOHONAN  MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian penyusunan skripsi Program Studi 

Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dengan ini 

saya: 

Nama : A’ida Fitriyah 

NIM :131311133050 

Bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul : “ Pengaruh 

Bermain Peran Mikro terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap dalam 

Pencegahan Children Sexual Abuse (8-9 tahun).” Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh bermain peran terhadap peningkatan dan sikap 

pencegahan children sexual abuse (8-9 tahun). Manfaat dari penelitian adalah 

untuk memberikan informasi pencegahan children sexual abuse melalui 

metode bermain peran sehingga kekerasan seksual pada anak dapat dihindari. 

Maka dari itu saya memohon dengan hormat kepada Bapak/IbuWali murid untuk 

bersedia memberikan ijin kepada anaknya untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini.  

1. Kesediaan Bapak/Ibu untuk menandatangani informed consent 

2. Identitas responden akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti 

3. Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden akan dijamin oleh 

peneliti karena hanya sekelompok data tertentu saja yang akan dilaporkan 

sebagai hasil penelitian 

DemikianatasbantuandankerjasamaBapak/Ibu Wali 

Murid,ataspartisipasinyadalam penelitianinisayaucapkanterimakasih. 

Surabaya,  Agustus2017 

Hormatsaya, 

 

 

A’ida Fitriyah 

NIM. 131311133050 
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Lampiran 2 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : A’ida Fitriyah 

Nim  : 131311133050 

Mahasiswa  : S1 Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Alamat  : Ploso Timur IX no 27 

No. HP : 081232091461 

Saat ini sedang melakukan penelitian: 

Judul penelitian: 

Pengaruh Bermain Peran Mikro terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap 

dalam Pencegahan Children Sexual Abuse (8-9 tahun) 

Tujuan 

Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh bermain peran mikro terhadap peningkatan pengetahuan 

dan sikap pencegahan children sexual abuse pada anak usia sekolah (8-9 tahun) 

Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan dalam pencegahan terjadinya children sexual 

abuse pada anak usia sekolah (8-9 tahun). 

2. Mengidentifikasi sikap dalam pencegahan terjadinya children sexual abuse 

pada anak usia sekolah(8-9 tahun). 

3. Menganalisis pengaruh bermain peran mikro terhadap pengetahuan dan sikap 

pencegahan children sexual abuse pada anak usia sekolah (8-9 tahun). 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

1. Sebelum penelitian, peneliti memberikan informed consent (lembar 

persetujuan) yang ditujukan kepada wali murid, responden yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi diberikan penjelasan mengenai tujuan dan 

manfaat penelitian 

2. Pada hari pertama peneliti mengukur pengetahuan dan sikap responden 

sebelum dilakukan bermain peran sebagai data pre-test dengan menggunakan 

kuesioner kemudian dilanjutkan dengan latihan bermain peran mikro dengan 

menggunakan boneka kertas. 
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3. Pada hari kedua peneliti memberikan pendidikan kesehatan metode bermain 

peran mikro tentang pencegahan children sexual abuse dengan cara berlari 

dan melapor ke guru dengan durasi 60 menit. 

4. Pada hari ketiga peneliti memberikan pendidikan kesehatan metode bermain 

peran mikro tentang kesalahan yang dilakukan saat terjadi children sexual 

abuse dengan durasi 60 menit. 

5. Pada hari keempatt peneliti memberikan pendidikan kesehatan metode 

bermain peran mikro tentang pencegahan children sexual abuse dengan cara 

berlari dan melapor dengan durasi 60 menit 

6. Setiap selesai pertemuan dilakukan evaluasi dengan responden dan akan 

dilakukan perekaman suara oleh peneliti 

7. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode bermain peran mikro, 

peneliti melakukan pengukuran pengetahuan dan sikap responden dengan 

menggunakan kuesioner sebagai data post-test. 

Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Gading IV Surabayapada bulan Agustus 2017 

selama satu minggu dengan 4 kali pertemuan yang terdiri dari 1 pertemuan untuk 

pretest dan latihan 3 kali pertemuan untuk intervensi dan posttest, masing-masing 

pertemuan dilaksanakan selama 60 menit. 

Manfaat  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh bermain peran 

mikro terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pencegahan children sexual 

abuse. 

Bahaya potensial 

Tidak terdapat bahaya potensial yang dapat mengancam jiwa responden. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan dan kesediaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan 

responden berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan 

konsekuensi yang merugikan responden. 
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Adanya insentif untuk subyek 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga tidak ada 

insertif berupa uang yang akan diberikan kepada responden. Respoden akan 

diberikan souvenir dan konsumsi. 

Jaminan kerahasiaan data 

Peneliti berjanji akan selalu menghargai dan menjunjung tinggi hak responden 

dengan cara menjamin kerahasiaan identitas dan data yang diperoleh selama 

proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil penelitian. 

Informasi tambahan 

Subjek penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti: 

A’ida Fitriyah 

Telp: 081232091461 

Email: aidafaitriiyah@gmail.com 

 

        Surabaya, Agustus 2017 

        Peneliti 

      

 

        (A’ida Fitriyah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aidafaitriiyah@gmail.com
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Lampiran 3 

INFORMED CONSENT 

(LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Bermain Peran Mikro terhadap Peningkatan 

Pengetahuan dan Sikap dalam Pencegahan Children Sexual Abuse (8-9 tahun).” 

1. Tujuan penelitian 

2. Manfaat penelitian 

3. Prosedur penelitian 

4. Perlakuan yang akan diterapkan 

Menyatakan (bersedia/tidak bersedia *) mengijinkan anak saya, 

Nama  : 

Usia  : 

Untuk berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh: 

Nama  : A’ida Fitriyah 

Mahasiswa  : S1 Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  

dengan pembimbing Harmayetty, S.Kp., M.Kes. dan Iqlima Dwi Kurnia, 

S.Kep.,Ns.,M.Kep dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun.  

Surabaya,  Agustus 2017 

Peneliti,      Wali murid, 

 

 

       (A’ida Fitriyah)     (......................................) 

Saksi, 

 

(............................................) 

*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 4 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH BERMAIN PERAN MIKRO TERHADAP PENINGKATAN 

PENGETAHUAN DAN SIKAP DALAM PENCEGAHAN CHILDREN 

SEXUAL ABUSE (8-9 TAHUN) 

 

Nama (inisial)  : ...................  No. Responden : ..................... 

Tanggal  : ..................... 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Isilah pertanyaan dibawah ini dengan menggunakan tanda silang (X) pada 

kolom yang sudah disediakan 

2. Mohon diteliti ulang, agar jangan sampai ada pertanyaan yang terlewatkan 

untuk dijawab 

 

A. Data demografi dan data umum: 

1. Usia 

a. 8   b.  9 

2. Jenis kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

3. Tinggal bersama  

a. Orang tua 

b. Kakek dan nenek 

c. Lain-lain, sebutkan......... 

4. Apakah pernah mendapatkan informasi kekerasan seksual 

a. Iya 

b. Tidak  

Jika iya mohon diisi 

5. Informasi kekerasan seksual diperoleh melalui ( boleh diisi lebih dari satu): 

a. Internet 

b. Televisi 
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c. Orang tua 

d. Kakek dan nenek 

e. Guru 

f. Teman 

g. Lain-lain, sebutkan .......... 

6. Apakah anda mempunyai teman/orang terdekat: 

a. Iya 

b. Tidak  

7. Orang yang paling dekat dengan anda: 

a. Orang tua 

b. Kakek nenek 

c. Teman 

d. Lain-lain, sebutkan ......... 

8. Apakah anda sering berbagi cerita (sharing) kepada orang terdekat anda? 

a. Iya 

b. Tidak 
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B. Kuesioner pengetahuan 

Petunjuk 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak? 

a. Keterlibatan anak dalam tindakan seksual yang tidak mereka pahami, dan 

tidak dimengerti. 

b. Tindakan yang mengganggu, menghina, mengancam, dalam bentuk sikap 

dan perkataan 

c. Tindakan seksual yang direncanakan 

2. Bentuk-bentuk dari tindakan seksual adalah 

a. Memotret atau memfoto anak yang tidak memakai baju 

b. Memegang anggota tubuh secara paksa 

c. Benar semua 

3. Siapa saja yang dapat  menjadi pelaku kekerasan seksual 

a. Keluarga 

b. Tetangga 

c. Semua benar 

4. Siapa saja yang dapat menjadi korban kekerasan seksual 

a. Anak-anak 

b. Orang dewasa 

c. Benar semua 

5. Akibat jika menjadi korban dari kekerasan seksual adalah 

a. Cemas dan takut 

b. Kurus dan kurang gizi 

c. Sakit mata 

6. Berikut ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual adalah 

a. Memegang tangan 

b. Mencium anak secara paksa 

c. Memarahi anak 

7. Bagaimana cara mencegah supaya terhindar dari kekerasan seksual 

a. Berteriak dan berlari jika dihadapkan dengan situasi yang tidak nyaman 

b. Menceritakan kejadian buruk yang dialami ke orang tua 
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c. Semua benar 

8. Dibawah ini merupakan penyebab terjadinya kekerasan seksual kecuali 

a. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan 

b. Kurangnya gizi 

c. Pergaulan bebas 

9. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum dengan? 

a. Di lempar batu 

b. Dibiarkan 

c. Dilaporkan ke polisi/dipenjara 

10. Apabila mengalami hal yang membuat tidak nyaman yang mengarah ke 

kekerasan seksual sebaiknya bercerita ke 

a. Orang tua atau orang dewasa yang dipercaya 

b. Guru yang dapat dipercaya 

c. Semua benar 

 

C. Kuesioner sikap 

Petunjuk: 

Berilah tanda centang ( ) pada jawaban yang menurut anda benar! 

No. Pertanyaan SS S TS STS Skoring 

1. Menurut saya, anak-anak 

rentan menjadi korban 

kekerasan maka dari itu 

harus lebih waspada 

terhadap kekerasan 

seksual karena  

     

2. Menurut saya sentuhan 

dibagian yang tertutup 

baju adalah kekerasan 

seksual 

     

3. Menurut saya jika terjadi 

kekerasan seksual saya 

akan melaporkannya 
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kepada orang tua 

4. Jika ada orang yang akan 

menyentuh bagian yang 

tertutup baju dalam saya 

akan menghindarinya 

     

5. Menurut saya jika ada 

orang yang mengajak 

saya ke tempat sepi harus 

ditolak  

     

6. Menurut saya dicium 

orang lain merupakan hal 

biasa 

     

7. Menurut saya kekerasan 

seksual merupakan 

tindakan yang sangat 

memalukan 

     

8. Menurut saya seharusnya 

berganti pakaian di 

tempat yang tertutup 

sehingga orang lain tidak 

melihat tubuh saya 

     

9. Menurut saya 

menggunakan pakaian 

yang rapi dan tertutup 

menghindarkan kita dari 

kekerasan seksual 

     

10. Menurut saya keluarga 

dan tetangga tidak akan 

menjadi pelaku 

kekerasan seksual 

     

11. Menurut saya jika diberi 

hadiah siapapun harus 
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diterima walaupun tidak 

kenal orang tersebut.  

12. Menurut saya pergaulan 

bebas merupakan 

penyebab kekerasan 

seksual 

     

13. Menurut saya kekerasan 

seksual menyebabkan 

anak malu untuk bergaul 

dengan temannya 

     

14. Menurut saya jika terjadi 

kekerasan seksual kita 

harus menyuruh orang 

tua untuk melaporkan 

pelaku ke polisi 
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Lampiran 5 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

  

Sasaran : Anak usia 8-9 tahun 

Tempat : Di ruang kelas 4 SDN Gading 4 Surabaya 

Waktu  : Pembelajaran diberikan 60 menit sebanyak 3 kali seminggu 

Topik  : Pencegahan kekerasan seksual pada anak 

I. Tujuan Umum 

Setelah bermain peran mikro, pengetahuan dan sikap anak usia 8-9 

mengenai pencegahan kekerasan seksual pada anak meningkat. 

II. Tujuan Khusus 

1. Meningkatan pengetahuan cara mengenal tanda-tanda dilakukan 

kekerasan seksual pada anak 

2. Mengetahui tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi kekerasan 

seksual pada anak 

3. Meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam pencegahan terjadinya 

kekerasan seksual pada anak 

III. Metode 

Bermain peran mikro 

IV. Alat bermain peran 

1. Boneka kertas 

2. Naskah bermain peran mikro 

V. Materi 

a. Mengajarkan cara mengenal tanda-tanda akan dilakukan kekerasan 

seksual 

a. Orang yang tidak dikenal secara tiba-tiba memberikan sesuatu 

b. Orang yang tidak dikenal akan mengantarkan pulang  

c. Tidak menonton film yang mengandung konten dewasa 

b. Mengetahui tindakan yang harus dilakukan pada saat akan dilakukan 

tindakan kekerasan seksual dan Meningkatkan pengetahuan dan sikap 

dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak 

a. Tidak menerima barang atau apapun pemberian dari orang yang 
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tidak dikenal 

b. Tidak menerima tawaran untuk diantar orang yang tidak dikenal 

c. Berlari menuju tempat yang aman 

d. Melaporkan kejadian kepada orang dewasa yang dapat dipercaya 

dan menganjurkan untuk melapor ke pihak yang berwajib 

VI. Pelaksanaan 

Kegiatan peneliti Kegiatan murid Waktu 

1. Persiapan 

a. Menyiapkan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan 

b. Menyiapkan setting 

tempat dan pembagian 

grup serta masing-masing 

fasilitator 

c. Menyampaikan salam dan 

memperkenalkan diri 

d. Membuat kontrak dengan 

anak: pengajar 

menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan 

e. Evaluasi/validasi: 

menanyakan perasaan 

anak saat ini 

1. Persiapan 

a. membantu 

menyiapkan alat dan 

bahan 

b. Menyiapkan setting 

tempat dan berkumpul 

sesuai dengan grup 

masing-masing 

c. Menjawab salam  

d. Menyepakati kontrak 

dan bertanya jika 

kurang mengerti 

e. Menjawab pertanyaan 

dari peneliti 

10 menit 

2. Pelaksanaan 

a. Membagikan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan 

b. Menjelaskan cara 

bermain peran yaitu: 

responden akan 

memainkan boneka 

2.Pelaksanaan 

a. Menerima alat dan 

bahan yang akan 

digunakan 

b. mendengarkan dan 

bertanya jika belum 

memahasi penjelasan 

peneliti 

40 menit 
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kertas di setting tempat 

sesuai dengan peran 

yang sudah dibagikan 

sebelumnya 

c. Memberikan contoh cara 

bermain peran mikro 

d. Memberikan arahan saat 

responden bermain peran 

e. Setelah selesai bermain 

peran memberikan 

penguatan konsep dan 

memberikan kesempatan 

penonton untuk 

memberikan saran dan 

kritik terhadap pemain. 

 

c. memperhatikan cara 

bermain peran mikro 

supaya lebih mudah 

saat pelaksanaan 

permainan 

d. memainkan boneka 

tangan sesuai peran 

dan jalan cerita dengan 

cara membaca naskah. 

e. Pemain mendengarkan 

saran dan kritik 

perbaikan 

3. Penutup 

a. Menanyakan perasaan 

anak setelah 

mendapatkan intervensi 

b. Menanyakan komentar 

anak terkait situasi dan 

penanganan pada alur 

cerita bermain drama 

c. Menyimpulkan hasil 

d. Mengucapkan terima 

kasih setelah melakukan 

kegiatan 

e. Membuat kontrak untuk 

kegiatan selanjutnya 

f. Mengucapkan salam 

penutup 

3. Penutup 

a. Menjawab sesuai 

dengan perasaan 

b. Memberikan komentar  

c. Mengucapkan terima 

kasih 

d. Menyetujui kontrak 

e. Menjawab salam 

10 menit 
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VII. Setting tempat 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   : meja penonton 

   : papan tulis 

   : meja peneliti 

   : meja guru 

   : area bermain peran 

 

VIII. Evaluasi 

1. Evaluasi terstruktur 

a. Peralatan ruangan yang dibutuhkan lengkap 

b. Kontrak dilakukan minimal 45 menit sebelum kegiatan dilakukan 

2. Evaluasi proses 

Evaluasi dilakukan saat kegiatan bermain peran dilakukan, meliputi: 

a. Anak selalu hadir dalam kegiatan bermain peran 

b. Anak dapat berinteraksi dengan baik 

c. Anak dapat mengikuti kegiatan dengan ekspresi wajah senang dan 

tidak takut 

d. Anak mampu mengikuti kegiatan sampai selesai 

3. Evaluasi hasil 

a. Pengetahuan anak dalam mencegah kekerasan seksual meningkat 

b. Sikap anak dalam mencegah kekerasan seksual meningkat 
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Lampiran 6 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERMAIN PERAN 

MIKRO 

Pengertian  : Kegiatan yang berfokus pada kegiatan dramatisasi 

dengan alat-alat permainan berukuran kecil (Boneka 

kertas) 

Tujuan    : Meningkatkan pengetahuan dan sikap pencegahan  

children sexual abuse 

Persiapan alat dan bahan : 1. Boneka kertas 

      2. Naskah bermain peran 

Prosedur 

No Prosedur Dilakukan 

Ya Tidak 

1. Persiapan 

1) Persiapan alat dan bahan 

a. Boneka kertas 

b. Naskah bermain peran 

2) Siapkan setting tempat dan pembagian grup 

serta masing-masing fasilitator 

Dibagi menjadi 5 grup masing masing terdiri 

dari 7 siswa dengan peran sebagai berikut 

Naskah 1 terdiri dari 7 pemain:  

5 siswa sebagai korban kekerasan seksual, 1 

sebagai pelaku kekerasan seksual, 1 sebagai 

Guru 

Naskah 2 terdiri dari 7 pemain: 

4 siswa sebagai korban kekerasan seksual, 1 

siswa sebagai pelaku kekerasan seksual, 1 

orang sebagai teman korban, dan 1 orang 

sebagai orang tua korban 

Naskah 3 terdiri dari 7 pemain: 
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4 siswa sebagai korban kekerasan seksual, 1 

siswa sebagai pelaku kekerasan seksual, 1 

orang sebagai polisi, dan 1 orang sebagai orang 

tua korban 

3) Perkenalkan diri 

4) Buatlah kontrak dengan anak: pengajar 

menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

2. Tahap kerja 

1) Bagikan alat dan bahan yang akan digunakan 

2) Jelaskan cara bermain peran yaitu: responden 

akan memainkan boneka kertas di setting 

tempat sesuai dengan peran yang sudah 

dibagikan sebelumnya 

3) Beri contoh cara bermain peran mikro 

4) Arahkan saat responden bermain peran 

5) Setelah selesai bermain peran berikan 

penguatan konsep dan berikan kesempatan 

penonton untuk memberikan saran dan kritik 

terhadap pemain. 

6) Simpulkan hasil dengan bahasa yang mudah 

dipahami anak usia 8-9 tahun 

  

3. Tahap terminasi 

1) Menyiapkan alat untuk merekam suara 

2) Tanyakan perasaan anak setelah 

mendapatkan intervensi 

3) tanyakan komentar anak terkait situasi dan 

penanganan pada alur cerita bermain drama 

4) Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 

5) lakukan  evaluasi 

6) lakukan dokumentasi kegiatan tantang 

situasi dan kondisi sebelum, selama, dan 

setelah dilakukan tindakan 
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Lampiran 7 

NASKAH BERMAIN PERAN 

Naskah 1 

Judul: Berlari dan melapor ke guru 

Latar/Setting: di Sekolah 

Pemeran Peran Tugas 

Peneliti Sutradara Mengatur jalannya 

bermain peran 

1. 5 siswa (Mira, 

Hakim, Via, 

Dika, Vino) 

Korban kekerasan seksual Siswa-siswi yang menjadi 

korban kekerasan seksual 

2. 1 siswa Pelakukekerasan seksual Seseorang yang 

melakukan kekerasan 

seksual pada anak 

3. 1 siswa Guru Memberikan nasehat  

 

Jalan cerita: 

 Pada jam pelajaran terakhir yaitu pukul 09:50 siswa SDN Gading 4 

Surabaya sedang mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. 

Bu Guru : Anak-anak kalau sudah selesai mengerjakan dikumpulkan 

didepan bukunya. 

Siswa-siswi : Iya bu guru (menjawab dengan serentak). 

Bu Guru : 10 menit lagi waktunya pulang, apakah sudah selesai? 

Siswa-siswi : Sudah bu.... 

Bu Guru : Sebelum bel pulang kita akan membahas berita yang akhir-akhir 

ini sering muncul di televisi, ada yang tau berita apa? 

Vino  : Saya tau bu Guru, tadi pagi saya melihat berita kekerasan seksual 

bu. 

Bu Guru : Iya benar Vino, apakah yang lain melihat beritanya? 

Mira : Belum bu guru. 

Bu Guru : Mira belum ya. Kalau gitu langsung saja ibu tanya, coba siapa 

yang tahu maksud dari kekerasan seksual pada anak tersebut? 

Hakim  : Setahu saya pemerkosaan bu. 
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Dika  : Iya bu setahu saya juga begitu. 

Bu Guru : Jawaban yang bagus anak-anak, pemerkosaan itu merupakan 

salah satu bentuk dari kekerasan seksual, kekerasan seksual itu 

sendiri merupakan keterlibatan anak dalam tindakan seksual yang 

tidak mereka pahami, dan tidak dimengerti. Sudah mengerti? 

Siswa-siswi : Sudah bu... 

Vino : Selain itu bentuk dari kekerasan seksual itu seperti apa ya bu? 

Bu Guru : Selain itu bentuknya seperti dicium secara paksa oleh orang, 

kemudian melihat video yang memperlihatkan bagian tubuh yang 

tertutup baju.  

Mira : Banyak ya bu bentuknya? 

Bu Guru : Iya Mir, bagaimana sudah paham? 

Mira : Sudah bu 

( Teng....Teng...Teng terdengar bel pulang) 

Bu Guru : Bel pulang sudah berbunyi kalau begitu kalian boleh pulang, 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Siswa-siswi : Waalaikumsalam.... 

Seluruh siswa mulai keluar kelas, saat didepan sekolah ada 5 siswa  yang 

menunggu jemputan pulang. Tiba-tiba ada seorang yang menyapa mereka dengan 

menyodorkan sesuatu. 

Pelaku  : Adek-adek sedang ngapain? 

Mira  : Nunggu dijemput mama kak. 

Pelaku : Daripada kalian nunggu jemputan lama, bagaimana kalau kakak 

antar kalian pulang? Pasti rumah kalian dekat sini kan? Dan ini 

kakak punya jajan. 

Vino : Tidak usah kak, saya dijemput papa, nanti dimarahin papa kalau 

diantar orang lain. 

Dika : Iya aku juga dijemput papa kok. 

Pelaku : Siapa tahu papa kalian tidak bisa jemput, atau nanti kita ketemu 

sama papa kalian dijalan kan gapapa, daripada kalian nunggu disini 

lama-lama.oiya ini jajan untuk kalian. 

Hakim : (tangannya akan mengambil jajan tersebut) waahh ini... 
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Via : Jangan ambil hakim (menampel tangan hakim) kata mama aku 

kita tidak boleh menerima barang yang dikasi orang asing atau 

orang yang ga kita kenal. 

Hakim : Emang kenapa sih Vi? 

Pelaku : Gapapa diambil aja, lagian kalian juga mau kakak antar pulang. 

Atau gini aja deh kita kenalan dulu gimana? 

Via : (bisik-bisik) Jangan ambil jangan mau dianter pulang, ayo kita 

lari ke dalam sekolah, aku takut. 1....2....3... 

Akhirnya mereka lari dan masuk ke dalam sekolah, dan mereka bertemu Bu Guru 

lagi 

Bu Guru : Kenapa kalian sampai napasnya ngos ngosan seperti itu? Ada 

apa? 

Hakim : Itu Bu Guru.... 

Bu Guru : Itu kenapa? 

Mira : Tadi ada orang yang mau memberi kita jajan dan menawarkan 

mengantar kita pulang, terus via bilang mending kita lari, akhirnya 

kita lari. 

Via : Iya bu, kata orang tua saya kalau ada orang yang seperti itu 

disuruh lari, takutnya itu penjahat. 

Dika : Kami takut bu... 

Bu Guru : Kalian sudah melakukan hal yang benar, jangan menerima 

apapun dari orang yang tidak kalian kenal. Atau menerima tawaran 

apapun. Jika terjadi seperti itu lagi kalian lari dan teriak minta 

tolong. 

Hakim : Iya bu.... 
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Naskah 2 

Judul: Takut Cerita 

Latar/Setting: di rumah lisa dan dea 

Pemeran Peran Tugas 

Peneliti Sutradara Mengatur jalannya 

bermain peran 

1. 4 siswa (Dea, 

Risky, Ali, dan 

Fian) 

Korban kekerasan seksual Anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual 

2. 1 siswa (Om 

Herman/Omnya 

Lisa) 

Pelaku kekerasan seksual Seseorang yang 

melakukan kekerasan 

seksual pada anak 

3. 1 siswa(Lisa) Teman korban Mengajak bermain 

4. 1 Siswa Mama Dea Menanyakan keadaan 

anaknya 

 

Jalan cerita: 

Sore hari setelah mandi Risky, Ali, Fian dan Dea bermain bersama, 

kemudian mereka memutuskan untuk menjemput lisa dirumahnya untuk diajak 

main. 

Toook took toook 

Dea  : Lisaaa..... ayo main 

Om Herman : Ada apa adek2? Ayo masuk masuk 

(kemudian mereka masuk ke rumah lisa) 

Dea  : Lisa kemana om? 

Risky  : kok sepi ya 

Om Herman : Lisa tadi keluar ke supermarket, paling bentar lagi juga balik, 

tunggu sebentar main aja disitu dulu. 

Dea : Iya om 

Fian : Lisa kok lama ya? Kita pulang dulu aja yuk 

Dea : Sebentar Fian... 

Om Herman : (beberapa saat kemudian om lisa keluar dengan membawa laptop) 

Naah, ini om ada film bagus buat kalian, kalian mau nonton? 
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Ali : Film apa om? Kalau bagus aku mau nonton. 

Om Herman : Kalau mau lihat, kalian harus janji dulu sama om? 

Risky  : Janji apa om? 

Om Herman : Kalian jangan cerita2 soal filmnya ke siapapun, ini rahasia kita. 

Janji? 

Anak-anak : Janjiii.... 

Kemudian setelah itu film di putar 

Dea  : Ini film apa om? Kok aneh gitu. 

Om Herman : Di lihat aja dulu dea. 

Dea  : Aku belum lihat film ini sebelumnya 

Om Herman : Mangkanya kalian lihat dulu saja 

Beberapa menit kemudian film telah selesai diputar. Anak-anak tersebut terlihat 

kebingungan lalu Om Lisa memberikan mereka coklat. 

Om Herman : Ini om ada coklat untuk kalian 

Tak lama setelah itu Lisa dan papanya datang dari supermarket, Om hermanpun 

mematikan film dan laptopnya. Kemudian lisa dan teman-temannya bermain 

bersama. 

Risky  : Itu lisa datang. 

Lisa  : kalian sudah lama disini? 

Ali  : Iya lis, kamu dari mana? 

Lisa  : Aku habis beli ice cream sama papa, kalian mau? 

Anak-anak : Mauuu...  

Lisa : Aku ambilkan sendok dulu ya, terus kita makan setelah itu kita 

main petak 

umpet. 

Fian  : oke 

Setelah mereka makan ice cream merekapun bermain petak umpet hingga 

malam tiba dan merekapun pulang ke rumah masing-masing. Sampai rumah dea 

terlihat diam saja dan bersikap aneh. Hingga akhirnya mamanya bertanya. 

Mama Dea : De ada apa kok diam saja? 

Dea  : (Dea sedikit melamun) ga ada apa-apa kok ma. 

Mama Dea : ga ada apa-apa kok benggong gitu. Ayo cerita ke mama. 
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Dea  : beneran ma gapapa. 

Mama Dea : Yasudah kalo gitu kamu belajar ya.. 

Dea  : iya ma.... 
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Naskah 3 

Judul: Berlari dan melapor 

Latar/Setting: di rumah lisa dan dea 

Pemeran Peran Tugas 

Peneliti Sutradara Mengatur jalannya 

bermain peran 

1. 4 siswa (Dea, 

Risky, Ali, dan 

Fian) 

Korban kekerasan seksual Anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual 

2. 1 siswa (Om 

Herman/Omnya 

Lisa) 

Pelaku kekerasan seksual Seseorang yang 

melakukan kekerasan 

seksual pada anak 

3. 1 siswa Polisi Menangkap pelaku 

4. 1 Siswa Mama Dea Menanyakan keadaan 

anaknya dan melaporkan 

korban ke polisi 

 

Jalan cerita: 

Beberapa hari kemudian Dea dan teman temannya di panggil  Om Herman 

untuk kerumahnya. Mereka diberi coklat, Ice cream, dan masih banyak lagi. 

Om Herman : Ini makanan untuk kalian, gimana enak tidak? 

Dea  : hmmmm....enak sekali om. 

Risky  : Iyaa om sering sering aja kayak gini enak banget.. 

Om Herman : Om kasih lebih banyak lagi tapi ada syaratnya 

Ali : Syaratnya apa om? 

Om Herman : kalian harus buka baju kalian,ehhh tapi jangan bilang siapa-siapa 

ya? 

Mereka berempat langsung saling tatap muka. 

Fian  : Ngapain om, Fian kan malu. 

Om Herman : Ya ga papa, cuman sebentar aja kok. Kapan-kapan kalian om ajak 

jalan-jalan juga, mau kan? 

Dea : (Berbisik ke Risky, Fian dan Ali) Aku takut... gimana kalau kita 

pulang aja? 
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Fian  : Gimana ini, tapi aku takut dimarahi mama kalau mama tau 

kelakuan kita. 

Risky  : Terus gimana ini? 

Ali  : Kita pergi aja... pura-pura kemana gitu. 

Dea  : Iya bener... 

Risky  : Om, kami mau pamit pulang dulu. 

Om Herman : Loh kan belum selesai kok sudah pulang? Lisa juga belum datang 

Ali  : Iya om takut di cariin mama 

Fian  : (Dengan berdiri) yaudah om pamit dulu 

Om Herman : tapi ingat jangan bilang siapa2 yaa atas kejadian apapun. 

Sesampainya dirumah deapun binggung, apakah harus menceritakan kisah 

ini ke orang tuanya atau tidak, karena dia takut dengan ancaman Om Herman 

tersebut. 

Mama Dea : De, kamu kok makin murung saja, kamu bertengkar sama 

temanmu? 

Dea  : Enggak ma, ga ada apa-apa kok. 

Mama Dea : Kamu nangis itu de, ga ada apa-apa gimana? Kamu jujur sama 

mama. 

Dea  : Dea mau cerita tapi mama harus janji sama dea kalo mama nggak 

bakal marah ke dea. 

Mama Dea : Enggak dea sayang. 

Dea  : Sebenernya dea takut mau ceritain ini ma, kemaren dea dan 

teman-teman pergi ke rumah Lisa, dan lisa sedang tidak ada 

ternyata, terus  kami ketemu omnya Lisa. Waktu itu kami diberi 

coklat dll kemudian diperlihatkan film orang dewasa ma, terus tadi 

kami kesana lagi kami mau di suruh buka baju, karena kami takut 

akhirnya kami pulang. 

Mama Dea : (mama Dea kaget) Apa dilihatkan film dan dibukakan baju? Kalo 

gitu kamu jangan main-main ke rumah Lisa lagi, dan ingat kalau 

ada sesuatu mama minta Dea selalu cerita ke mama, jangan 

disimpan sendiri. Supaya cepat selesai masalahnya, gausah takut 

cerita ke mama. 
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Dea : Iya ma. Terus setelah ini omnya lisa tidak dihukum.  

Mama Dea : Nanti mama rundingkan dengan papa dulu ya. 

Dea : Iya ma 

 Diruang tengah orang tua dea merundingkan tentang hukuman yang pantas 

untuk omnya lisa. Kemudian keesokan paginya orang tua Dea merundingkan 

dengan orang tua teman temannya. Dan keputusannya mereka akan melaporkan 

omnya lisa ke polisi. Dua hari kemudian di rumah lisa kedatangan polisi. 

Polisi  : Selamat pagi, apakah benar ini rumah bapak Herman. 

Om Herman : Iya Saya sendiri. 

Polisi  : Bapak harus ikut saya ke kantor. 

Om Herman : Ada apa ya pak? Saya salah apa? 

Polisi  : Bapak di tangkap dengan tuduhan melakukan kekerasan seksual 

pada anak. 

Akhirnya om Herman di tahan karena telah melakukan kekerasan seksual pada 

anak. 
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Lampiran 8a Hasil ujivaliditaspearson correlation pengetahuan 

 

Correlations 

 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 total 

p1 

Pearson 

Correlation 

1 ,460* ,734** ,586** ,132 ,589** ,051 ,195 ,375 ,817** ,799** 

Sig. (2-

tailed) 

 
,027 ,000 ,003 ,547 ,003 ,819 ,372 ,078 ,000 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p2 

Pearson 

Correlation 

,460* 1 ,164 ,350 ,273 ,302 -,051 -,016 -,016 ,460* ,470* 

Sig. (2-

tailed) 

,027 
 

,454 ,102 ,207 ,161 ,819 ,944 ,944 ,027 ,024 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p3 

Pearson 

Correlation 

,734** ,164 1 ,456* ,078 ,489* ,182 ,115 ,292 ,555** ,658** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,454 
 

,029 ,723 ,018 ,405 ,600 ,176 ,006 ,001 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p4 

Pearson 

Correlation 

,586** ,350 ,456* 1 ,434* ,580** ,483* ,456* ,272 ,398 ,801** 

Sig. (2-

tailed) 

,003 ,102 ,029 
 

,039 ,004 ,020 ,029 ,209 ,060 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p5 

Pearson 

Correlation 

,132 ,273 ,078 ,434* 1 ,371 ,253 ,478* ,278 ,132 ,538** 

Sig. (2-

tailed) 

,547 ,207 ,723 ,039 
 

,082 ,245 ,021 ,199 ,547 ,008 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p6 

Pearson 

Correlation 

,589** ,302 ,489* ,580** ,371 1 ,444* ,489* ,313 ,411 ,801** 

Sig. (2-

tailed) 

,003 ,161 ,018 ,004 ,082 
 

,034 ,018 ,146 ,051 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p7 

Pearson 

Correlation 

,051 -,051 ,182 ,483* ,253 ,444* 1 ,754** ,182 -,143 ,499* 

Sig. (2-

tailed) 

,819 ,819 ,405 ,020 ,245 ,034 
 

,000 ,405 ,515 ,015 

N 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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p8 

Pearson 

Correlation 

,195 -,016 ,115 ,456* ,478* ,489* ,754** 1 ,115 ,016 ,571** 

Sig. (2-

tailed) 

,372 ,944 ,600 ,029 ,021 ,018 ,000 
 

,600 ,944 ,004 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p9 

Pearson 

Correlation 

,375 -,016 ,292 ,272 ,278 ,313 ,182 ,115 1 ,195 ,484* 

Sig. (2-

tailed) 

,078 ,944 ,176 ,209 ,199 ,146 ,405 ,600 
 

,372 ,019 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

p10 

Pearson 

Correlation 

,817** ,460* ,555** ,398 ,132 ,411 -,143 ,016 ,195 1 ,622** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,027 ,006 ,060 ,547 ,051 ,515 ,944 ,372 
 

,002 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Tot

al 

Pearson 

Correlation 

,799** ,470* ,658** ,801** ,538** ,801** ,499* ,571** ,484* ,622** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,024 ,001 ,000 ,008 ,000 ,015 ,004 ,019 ,002 
 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 8b Hasil ujivaliditaspearson correlationSikap 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 

Pearson 

Correlation 

1 ,469
*
 ,008 ,425

*
 ,023 ,550

**
 ,503

*
 -,073 

Sig. (2-tailed)  ,024 ,970 ,043 ,916 ,007 ,014 ,742 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P2 

Pearson 

Correlation 

,469
*
 1 ,058 ,142 ,020 ,948

**
 ,766

**
 ,088 

Sig. (2-tailed) ,024  ,794 ,519 ,927 ,000 ,000 ,688 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P3 

Pearson 

Correlation 

,008 ,058 1 ,535
**

 ,398 ,070 ,149 ,870
**

 

Sig. (2-tailed) ,970 ,794  ,008 ,060 ,750 ,496 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P4 

Pearson 

Correlation 

,425
*
 ,142 ,535

**
 1 ,506

*
 ,141 ,443

*
 ,492

*
 

Sig. (2-tailed) ,043 ,519 ,008  ,014 ,522 ,034 ,017 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P5 

Pearson 

Correlation 

,023 ,020 ,398 ,506
*
 1 -,085 ,312 ,263 

Sig. (2-tailed) ,916 ,927 ,060 ,014  ,700 ,147 ,225 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P6 

Pearson 

Correlation 

,550
**

 ,948
**

 ,070 ,141 -,085 1 ,713
**

 ,107 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,750 ,522 ,700  ,000 ,629 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 
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P7 

Pearson 

Correlation 

,503
*
 ,766

**
 ,149 ,443

*
 ,312 ,713

**
 1 ,034 

Sig. (2-tailed) ,014 ,000 ,496 ,034 ,147 ,000  ,877 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P8 

Pearson 

Correlation 

-,073 ,088 ,870
**

 ,492
*
 ,263 ,107 ,034 1 

Sig. (2-tailed) ,742 ,688 ,000 ,017 ,225 ,629 ,877  

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P9 

Pearson 

Correlation 

,398 ,423
*
 ,211 ,178 ,239 ,482

*
 ,424

*
 ,267 

Sig. (2-tailed) ,060 ,044 ,334 ,417 ,273 ,020 ,044 ,218 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P10 

Pearson 

Correlation 

-,008 -,010 ,495
*
 ,510

*
 ,370 -,033 ,109 ,511

*
 

Sig. (2-tailed) ,970 ,962 ,016 ,013 ,082 ,880 ,620 ,013 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P11 

Pearson 

Correlation 

,182 ,394 ,056 ,156 ,396 ,329 ,500
*
 ,109 

Sig. (2-tailed) ,406 ,063 ,799 ,478 ,061 ,125 ,015 ,622 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P12 

Pearson 

Correlation 

,458
*
 ,704

**
 ,162 ,305 -,005 ,791

**
 ,558

**
 ,282 

Sig. (2-tailed) ,028 ,000 ,461 ,157 ,982 ,000 ,006 ,193 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

P13 

Pearson 

Correlation 

,083 ,140 ,439
*
 ,516

*
 ,373 ,086 ,270 ,398 

Sig. (2-tailed) ,708 ,524 ,036 ,012 ,079 ,695 ,214 ,060 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 
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P14 

Pearson 

Correlation 

,368 ,805
**

 ,128 ,285 ,218 ,742
**

 ,920
**

 ,059 

Sig. (2-tailed) ,084 ,000 ,561 ,187 ,318 ,000 ,000 ,788 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

TOTA

L 

Pearson 

Correlation 

,512
*
 ,718

**
 ,536

**
 ,637

**
 ,472

*
 ,704

**
 ,795

**
 ,512

*
 

Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,008 ,001 ,023 ,000 ,000 ,012 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

Correlations 

 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTAL 

P1 

Pearson Correlation ,398 -,008
*
 ,182 ,458

*
 ,083 ,368

**
 ,512

*
 

Sig. (2-tailed) ,060 ,970 ,406 ,028 ,708 ,084 ,012 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P2 

Pearson Correlation ,423
*
 -,010 ,394 ,704 ,140 ,805

**
 ,718

**
 

Sig. (2-tailed) ,044 ,962 ,063 ,000 ,524 ,000 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P3 

Pearson Correlation ,211 ,495 ,056 ,162
**

 ,439 ,128 ,536 

Sig. (2-tailed) ,334 ,016 ,799 ,461 ,036 ,561 ,008 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P4 

Pearson Correlation ,178
*
 ,510 ,156

**
 ,305 ,516

*
 ,285 ,637

*
 

Sig. (2-tailed) ,417 ,013 ,478 ,157 ,012 ,187 ,001 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P5 

Pearson Correlation ,239 ,370 ,396 -,005
*
 ,373 ,218 ,472 

Sig. (2-tailed) ,273 ,082 ,061 ,982 ,079 ,318 ,023 

N 23 23 23 23 23 23 23 
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P6 

Pearson Correlation ,482
**

 -,033
**

 ,329 ,791 ,086 ,742 ,704
**

 

Sig. (2-tailed) ,020 ,880 ,125 ,000 ,695 ,000 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P7 

Pearson Correlation ,424
*
 ,109

**
 ,500 ,558

*
 ,270 ,920

**
 ,795 

Sig. (2-tailed) ,044 ,620 ,015 ,006 ,214 ,000 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P8 

Pearson Correlation ,267 ,511 ,109
**

 ,282
*
 ,398 ,059 ,512 

Sig. (2-tailed) ,218 ,013 ,622 ,193 ,060 ,788 ,012 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P9 

Pearson Correlation 1 ,160
*
 ,624 ,554 ,208 ,469

*
 ,662

*
 

Sig. (2-tailed)  ,465 ,001 ,006 ,342 ,024 ,001 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P10 

Pearson Correlation ,160 1 -,184
*
 ,023

*
 ,807 ,171 ,436 

Sig. (2-tailed) ,465  ,400 ,919 ,000 ,436 ,038 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P11 

Pearson Correlation ,624 -,184 1 ,484 -,005 ,427 ,533
*
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,400  ,019 ,983 ,042 ,009 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P12 

Pearson Correlation ,554
*
 ,023

**
 ,484 1 ,119 ,530

**
 ,705

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,919 ,019  ,589 ,009 ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 

P13 

Pearson Correlation ,208 ,807 -,005
*
 ,119

*
 1 ,241 ,526 

Sig. (2-tailed) ,342 ,000 ,983 ,589  ,268 ,010 

N 

23 23 23 23 23 23 23 
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P14 

Pearson Correlation ,469 ,171
**

 ,427 ,530 ,241 1
**

 ,759
**

 

Sig. (2-tailed) ,024 ,436 ,042 ,009 ,268  ,000 

N 23 23 23 23 23 23 23 

TOTA

L 

Pearson Correlation ,662
*
 ,436

**
 ,533

**
 ,705

**
 ,526

*
 ,759

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,038 ,009 ,000 ,010 ,000  

N 23 23 23 23 23 23 23 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 9a Hasil uji ReabilitasCronbach's Alpha pengetahuan 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 23 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,755 11 
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Lampiran 9b Hasil uji ReabilitasCronbach's Alpha Sikap 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 23 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,751 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
 
SKRIPSI                        PENGARUH BERMAIN PERAN. . .     A’IDA F. 

Lampiran 10Crosstab antara usia, pengetahuan dan sikap 

 
usia * kategoripengetahuanpre 

 

 

Crosstab 

Count   

 kategoripengetahuanpre Total 

cukup kurang 

Usia 
8 tahun 4 14 18 

9 tahun 10 7 17 

Total 14 21 35 

 

 
usia * kategoripengetahuanposttest 

 

 

Crosstab 

Count   

 kategoripengetahuanposttest Total 

baik cukup 

Usia 
8 tahun 7 11 18 

9 tahun 14 3 17 

Total 21 14 35 

 

 
 
usia * KategoriSikappre 

 

 

Crosstab 

Count   

 KategoriSikappre Total 

Positif negatif 

Usia 
8 4 14 18 

9 2 15 17 

Total 6 29 35 
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usia * kategorisikappost 

 

 

Crosstab 

Count   

 kategorisikappost Total 

Positif negatif 

Usia 
8 16 2 18 

9 15 2 17 

Total 31 4 35 
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Lampiran 11a uji Wilcoxon Signed Ranks TestPengetahuan 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

posttest - pretest 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 32
b
 16,50 528,00 

Ties 3
c
   

Total 35   

.  

 

a. posttest < pretest 

b. posttest > pretest 

c. posttest = pretest 

 

Test Statistics
a
 

 posttest - pretest 

Z -4,968
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Lampiran 11b uji Wilcoxon Signed Ranks Testsikap 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

posttest - pretest 

Negative Ranks 1
a
 1,50 1,50 

Positive Ranks 33
b
 17,98 593,50 

Ties 1
c
   

Total 35   

a. posttest < pretest 

b. posttest > pretest 

c. posttest = pretest 

Test Statistics
a
 

 posttest - pretest 

Z -5,070
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Lampiran 12 Surat pengambilan data awal 
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Lampiran 13 Keterangan Lolos Kaji Etik 

 

 

 

 



116 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
 
SKRIPSI                        PENGARUH BERMAIN PERAN. . .     A’IDA F. 

Lampiran 14 Surat ijin uji Validitas dan Reabilitas 
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Lampiran 15 Surat permohonan fasilitas pengambilan data penelitian 
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Lampiran 16 Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol dan Linmas 
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Lampiran 17 Surat ijin penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
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Lampiran 18 Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian  
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