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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kekerasan seksual kerap terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih 

buruknya lagi terjadi pada anak di bawah umur yang kebanyakan tabu terhadap 

persoalan tersebut. Anak merupakan masa transisi karena seorang anak mudah 

bergaul dengan siapapun, sehingga anak masih kesulitan dalam mengenal mana 

yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu banyak 

korban kekerasan seksual pada anak. 

Dalam perspektif Islam kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai 

bentuk pelanggaran amanah. Islam memandang anak merupakan amanah dari 

Allah SWT. Semua orang tua atau orang dewasa berkewajiban untuk menjaga dan 

mendidiknya. 

Menurut Abdul Haris Semandawai katua Lembaga Perlindungan Saksi 

Korban (PSK) tren kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia waktu ke 

waktu semakin meningkat. Korban kekersan seksual pada anak bukan hanya 

terjadi pada anak perempuan saja, tetapi korban anak laki-laki makin banyak. 

Jumlah korban kekerasa seksual anak lebih dari 100 anak ynag tersebar di seluruh 

daerah. (Kompas, Kamis 01-02-2018) 

Menurut Pasal 1 Ayat 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “ Kekerasan 

adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaraan, termasuk 
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ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum. 

Menurut E. Kristi Poerwandari (2002 : 11) bentuk-bentuk kekerasan 

mencakup: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. 

Kekerasan seksual berupa ancaman persetubuhan, pencabulan, dan pemerkosaan, 

dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat 

menyebabkan trauma  pada anak. Trauma tersebut akan terjadi berkepanjangan, 

artinya anak akan selalu mengingat apa yang ia alami (dalam bentuk kekerasan 

seksual). 

Kehidupan lingkungan yang menjadi penyebab adanya kasus kekerasan 

seksual pada anak, kehidupan anak yang seharusnya diwarnai dengan kecerian, 

sekarang berubah dengan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitarnya.  

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak tentu akan berdampak negatif  

pada psikologisnya. Dalam jangka panjang korban kekerasan akan mengaruh pada 

maslah kepribadian, disfungsi seksual, kecanduan, melukai diri sendiri dan sangat 

berpengaruh terhadap harga diri anak dalm sikap dan perilaku di masyarakat. 

Mengingat proses perkembangan seorang anak tidak lepas dari pengaruh 

lingkungan, terutama lingkungan keluarga sebagai pendidik, maka orang tua 

bertanggung jawab penuh dalam melindungi anak. 

Permasalahan kekerasan seksual pada anak sudah menjadi tanggung jawab 

semua kalangan bukan hanya keluarga. Untuk membantu penanggulangan 

kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian dalam menangani masalah-
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masalah kekerasan seksual anak di Indonesia mendirikan beberapa lembaga 

khusus untuk mengangani permasalahan anak, diantaranya adalah Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).  Tetapi masih 

banyak korban kekerasan seksual yang takut melaporkan kejadian. Selain takut, 

kesulitan dalam pengungkapan kejadian kekerasan seksual pada anak yaitu 

disebabkan oleh orang tua yang tidak mendukung anaknya mengungkap kejadian 

yang dialaminya. 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

mencatat kasus kekerasan seksual pada anak di Kabubaten Karawang memiliki 

peningkatan dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Pada tahun 2017 dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Desember kasus kekerasan seksual pada anak 

tedapat sejumlah 16 kasus selama setahun, sedangkan pada tahun 2018 dari bulan 

Januari sampai bulan Oktober sejumlah 37 kasus kekerasan seksual pada anak di 

Karawang. P2TP2A dalam menangani kasus tersebut, pelapor korban tindak 

kekerasan seksual pada anak baik kasus pedofil, pencabulan maupun pemerkosaan 

terhadap anak, salah kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang 

yaitu anak usia 4,5 tahun korban pedofil. Mengatasi permasalahn tersebut  

lembaga P2TP2A menganalisis terlabih dahulu latar belakang terjadinya kasus 

kekerasan seksual pada anak di Karawang adalah dari media sosial, lingkungan 

yang tidak sehat, dan kebutuhan biologis. Di zaman dewasa ini media sosial sudah 

menjadi hal yang lumrah dari semua kalangan termasuk anak-anak. Tontonan 

konten dewasa marak di media sosial dan gampang di akses, oleh karena itu 

kekerasan seksual semakin marak dan pelaku kekerasan seksual bukan hanya 
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orang dewasa tetepi anak di bawah umur menjadi pelaku kejahatan kekerasan 

seksual.  

Dalam hal ini lembaga P2TP2A dalam menanggulangi kekerasan seksual 

pada anak menggunakan layanan konseling Islam pendampingan terhadap korban 

secara intens. Pendampingan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A menangani 

psikologis anak, dan pendampingan juga terhadap orang tua korban. 

Konseling Agama merupakan proses pemberian bantuan yang terarah, 

kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan fitrah 

beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan 

nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan hadis. Sehingga dapat hidup 

selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadis. ( Amin, 2013 : 23 ) 

Peneliti berfokus pada proses layanan konseling Agama yang dilakukan 

oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Karawang dalam upaya menanggulangan 

kekerasan seksual pada anak. Maka berdasarkan latar belakang terjadinya 

kekerasan seksual terhadap anak peneliti tertarik untuk diteliti.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkam latar belakang di atas, fokus penelitiannya yaitu, program 

layanan  konseling Agama dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak di 

P2TP2A Kabupaten Karawang. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual? 
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2. Bagaimana konseling Agama di P2TP2A Kabupaten Karawang dalam 

menanggulangi kekerasan seksual pada anak? 

3. Bagaimana hasil perkembanagan psikologis anak korban kekerasan 

seksual pada anak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkann fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual. 

2. Untuk mengetahui konseling Agama dalam menanggulangi kekerasan 

seksual pada anak di P2TP2A Kabupaten Karawang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan psikologis anak korban 

kekerasan seksual. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

yang telah dapat selama ini di bangku perkuliahan  agar lebih meningkatkan 

kegiatan bimbingan konseling Islam yang lebih baik dalam memakai materi, 

metode, media yang sesuai dengan objek kajian bimbingan dan konseling Islam 

terutama mengenai konselimg Agama. Dan juga diharapkan menjadi sumber 

rujukan bagi para konselor yang ada pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada 

semua pihak khususnya kepada mahasiswa dan konselor dalam menanggulangi 
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kekerasan seksual pada anak melalui pendekatan konseling Agama. Dan dijadikan 

masukan bagi intansi terkait dan masyakat luas bahwa konseling Agama sangat 

membantu dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak. 

E. Landasan Pemikiran 

1. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Pada tahun 2017, Neng Siti Halimah dengan judul “ Proses Bimbingan 

Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Lembaga Unit 

Pelaksanaan Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota 

Bandung”.  Skirpsi ini berisi tentang proses bimbingan sosial dalam upaya 

penanganan kekerasan pada anak. Proses bimbingan social yang dilakukan oleh 

UPT-P2TP2A Kota Bandung pada anak yang mengalami kekerasan seksual dapat 

memberikan harapan bagi anak dapat kembali keceria, memiliki tujuan hidup dan 

optimisme pada aktivitas dan lingkungan sosialnya seperti sekolah, bermain, dan 

bercengkrama bersama keluarga, orang-orang di sekitar lingkungannya.  

Iyaomil Achir Burhan  (2017) dengan judul “Analisis Viktimologis 

Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak Studi Kasus di Lembaga Perlidungan 

Anak Sulsel”  skripsi ini berisi tentang proses penanganan dan pencegahan 

kejahatan seksual pada anak. Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga 

Perlindungan Anak di Sulsel  adanya sinergi antara kelurga dan lembaga dimana 

kelurga memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang bahwa ia 

mengalami kejehatan seksual serta membantu anak mumilihkan diri pasca 
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kejahatan. Sedangkan pencegahan yang dilakukan lembaga yaitu, perlu adanya 

upaya preventif dan represif. 

Dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan judul mengenai kekerasan 

seksual pada anak, namun hal itu dapat dijadikan sebagai acuan karena dengan 

adanya relevansi menjadikan sebuah penunjang agar memudahkan penelitian. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dalam pencegahan atau 

menanggulangi kekerasan seksual pada anak menggunakan metode bimibingan 

sosial dan metode preventif represif. 

Dengan demkian penilitian ini membahas tententang menanggulangi 

kekerasan seksual pada anak dengan menggunakan metode konseling Agama. 

2. Landasan Teoritis 

Pengertian konseling menurut Aminarti (2013 : 15) yaitu, konseling 

merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha 

membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar konseli dapat 

mengambbil keputusan sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah yang 

sedang dihadapinya.  

Konseling Agama adalah untuk mendekatkan manusia pada fitrahnya yang 

positif dan membantu mereka agar tidak salah dalam memenuhi syahwatnya 

sehingga dorongan itu tersalur secara benar dan bahkan mendorong manusia 

mencapai kemajuan yang positif. Komselimg Agama merupakan suatu proses 

bantuan didasarkan pada ajaran Islam, untuk membantu individu yang mempunyai 

masalah guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. (Mubarok, 2000 : 34) 
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Menurut A, Edward Hoffman konseling adalah “face to face meeting of 

the counselor and counselee. Within the guidence servise, counseling may be 

thought of  as the core of the helping process, essential for the proper 

administration of assistence to students as they attempt to solve their problems. 

However counseling cannot be adequate unless it is built upon a superstructure of 

preparation”. Pertemuan secara bertatap muka antara konselor dan konseli. 

Konseling dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang 

esensial dalam usaha pemberian bantuan dalam memecahkan permasalahan yang 

individu alami. (Hoffman, 1959 : 62) 

Konseling  Agama merupakan proses bantuan kepada indivi du secara 

terarah, kontinu dan sistematis agar dapat memahami potensi atau fitrah beragama 

secara optimal dengan cara menginternalisasiakan nilai-nilai yang terkandung di 

dalm Al-Qur’an dan hadis ke dalam kehidupannya, sehingga ia dapat hidup 

selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadis. Konseling Islam 

memberikan pendekatan terhadap klien untuk mencapai kesejahteraan mental 

manusia. (Amin, 2013 : 23) 

Menurut H.M. Arifin bimbingan konseling agama adalah segala kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada 

individu yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan 

hidupnyaagar mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan 

penyerahan diri terhadap Allah SWT.  Sehingga timbul pada diri pribadinya suatu 

harapan kebahagiaan dunia akhirat. (Amin, 2013 : 19) 

Aspek-aspek yang digunakan dalam konseling Agama adalah biologis, dan 

spritual dari individu. Pendekatan ini bersifat reflektif, terarah, dan sangat 

mendukung. Konseling Islam menekankan nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini 

sangat penting dan efek menguntungkan dari ikatan keluarga dan sosial terhadap 

klien dalam memecahkan permasalahan yang sedang di hadapi. 
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Menurut Az-Zahrani (2005:49-51) konseling Islam memiliki tujuan yang 

khusus, di antaranya sebagai berikut: 

a. Membina keimanan yang kokoh dalam jiwa individu, sehingga 

memiliki rasa aman, tenang, ridha dengan segala yang ditakdirkan 

Allah dan juga sehat secara mental. 

b. Memberikan suri teladan yang baik di dasari kaidah-kaidah yang 

sudah di tetapkan Allah. 

c. Menghormati kemuliaan manusia yang berlandaskan atas akhlak 

yang mulia. 

 

Konseling Agama bertujan agar konseli mampu mengikuti petunjuk yang 

diberikan Allah Swt. mampu memahami dan menerima cobaan atau ujian yang 

sedang diberikan Allah Swt. Dalam menghadapi permasalahan menggunakan akal 

pikiran, perasaan, dan tuntunan agama sebagai pedoman, dan agar klien memiliki 

kepribadian yang kokoh. Dapat disimpulakan bahwa konseling Islam  membantu 

dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak untuk menghilangkan trauma 

dan memperkokoh keimanan. (Hikmawati, 2015 : 74 -75) 

Menurut Saraswati 2002 (dalam skripsi Halimah, 2017 : 41-15) 

menyebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah: 

“Suatu bentuk tindakan yang dilakukan pihak lain, yang pelakunya 

perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi 

orang lain, kekerasan tersebut dibedakan menjadi dua bentuk yaitu 

kekerasan fisik yang dapt mengakibatkan kematian, dan kekerasan 

psikologis yang berakibatkan pada timbulnya trauma berkepanjangan pada 

korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialminya.” 

Dalam UU No. 35 2014 terdapat penjelasan mengenai Undang-Undang  

Tentang Perlindungan Ana: 

“Bentuk kekerasan seksual pada anak, bentuk kekerasan seksual tersebut 

adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta dalam melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau 
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seksual terhadap anak, atau bentuk tersebut adalah melakukan kekerasan 

atu ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya 

atau dengan orang lain.” 

 Dapat di simpulkan kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual 

atau bentuk lain yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual biasanya disertai 

dengan tekanan psikologis atau fisik.  

 Psikologis dalam Islam adalah karena manusia dipandang sebagai 

makhluk psikis. Aspek psikis manusi bukan hnaya sebatas roh dan akal tetapi 

dalm Islam senantiasa di hubungkan dengan nilai-nilai keagamaan. Nafs terbagi 

menjadi tiga bagian: 

a. Nafs al-mutbmainnab yang memberi ketenangan batin. 

b. Nafs al-ammarab yang mendorong ketindakan negative. 

c. Nafs al-awwanab yang menyadarkan manusia dari kesalahan 

hingga timbul penyesalan. (Jalaludin, 2012 : 45 - 47) 

Psikologi Agama adalah tingkah laku manusia dengan hubungan 

keyakinan terhadap agama dikaitkan dengan perkembangan usia. Psikologi agama 

mempelajari kesadaran agama dan tingkah laku beragama. (Daradjat, 1970 : 15) 

Dengan demikian psikologi dalam Islam diartikan sebagi upaya sadar yang 

dilakukan dalm membina, membimbing, pengembangan serta pengarahan potensi 

anak yang dimilikinya agar mereka menjadi mahluk yang taat, dan imannya 

kokoh. 
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3. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang konseling Agama dalam menanggulangi kekerasan 

seksual pada anak  di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Jalan Ciremai No.1 Karang Indah Kabupaten Karawang. 

Lokasi tersebut menjadi pilihan dengan alasan sebagai berikut: 

a. P2TP2A memiliki program layanan konseling Agama dalam penanganan 

kasus kekerasan seksual pada anak. 

b. Anak selalu jadi korban kekerasan seksual di limgkungan keluarga, 

lingkungan maupun di sekolah. 

c. Mengaplikasikan teori yang sudah di pelajari selama di bangku 

perkulihan 

d. Ingin mengetahui layanan bimbingan konseling di P2TP2A Kabupaten 

Karwang. 

 

Konseling 

Agama 

Pendampingan 

psikologis 

 

 

Anak 

Korban 

Kekeras

an 

Memulihkan kondisi 

psikologis anak korban 

kekerasan seksual 
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2. Paradigma dan Pendekatan 

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan dalam proses penelitian 

yaitu, pendekatan sosiologis fungsional yang mengadung makna, bahwa setiap 

manusia dalam segala hal harus dibimbing atau didik secara optimal supaya dapat 

memahami nilai-nilai dijadikan sebuah pamtokan tertentu dalam bermasyarakat. 

(Hamidi, 2004: 71) 

3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa atau gejala yang 

terjadi pada waktu sekarang, yang memusatkan pada permasalahan seacara aktual. 

Penggambaran kondisi metode ini dapat digunakan melalui individu atau angka-

angka (Jamaludin, 2016:91).  

Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk 

menjelaskan fakta-fakta dengan cara menggambarkan atau memaparkan mengenai 

proses konseling agama dalam menanggulangi korban kekerasan seksual pada 

anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Karawang. 

Dengan demikian metode kualitatif ini, karena melampaui berbagai 

tahapan berpikir ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir  dan 

mendeskripsikan data apa yang sudah peneliti temukan di lapangan dengan 

menggunakan metode penelitian secara wawancara, observasi, dan menganilisis 
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kasus yang terjadi di P2TP2A Kabupaten Karawang dalam menanggulangi 

kekerasan seksual pada anak. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu merupakan jawaban 

pertanyaan penelitian yang diajukan dalam perumusan masalah dan pada tujuan 

penelitian. Yaitu dengan menggunakan data display, dimana dalam penyajian data 

bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Hurberman (1984) menyatakan “the most 

frequent form of display data for qualitative research data in the past has been 

narative text” . yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks bersifat narative. (Sugiyono, 2012:249) 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, dan merencanakan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang  

sudah dipahami. Dalam jenis display selain menyajikan data dengan narative 

tetapi dapat juga menyajikan data berupa grafik, matrik, network,  dan chart 

b. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini subjek dari mana data diperoleh, sumber data 

ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer,  merupakan data dari hasil wawancra konselor, 

psikologis maupun staf  P2TP2A. 
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2) Sumber Data Sekunder, merupakan data dari hasil karya ilmiah baik 

berupa buku, artikel, skripsi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan 

peneliatian.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan berbagai cara 

diantaranya Observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. (Gunawan, 

2013: 141-143) 

a. Observasi 

Observasi merupakan penelitian secara langsung dan sistematis dalam 

penelitian, mengamati fakta yang ada dilapangan yang menganai penomena 

sosial, dan gejala-gejala psikis. (Kartono, 1980: 142) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dalam peneliatian secara 

langsung, peneliti mengamati langsung proses penanggulangan kasus kekerasan 

seksual pada anak di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Karawang.  

b. Wanwancara 

Wawancara merupakan interaksi percakpan antara dua orang, yaitu 

pewawancra (peneliti) dan yang di wawancarai (informan) yang diarahkan 

langsung pada suatu masalah tertentu dan proses tanya jawab langsung antara 

informan dan peneliti. Dengan teknik wawancara kemungkinan akan ada sesi 

diskusi antar pibadi, adapun tujuan dari wawancara yaitu, menggali lebih dalam 

informasi data yang dibutuhkan peneliti.  
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Wawancara yang dilakukan kepada konselor, psikologi, dan staf Pusat 

Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang, 

dan keluarga korban dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan 

pemulihan trauma. 

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di dokumentasikan, 

data verbatim untuk memudahkan verifikasi data agar validasinya mudah 

dilakukan. 

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Untuk melakukan pengujian keabsahan terhadap data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji, chredibility (validitas interbal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). 

Peneliti menggunakan teknik penentuan keabsahan data yaitu 

menggunakan chredibility (validitas internal). Uji chredibility atau uji 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian agar 

hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah 

dilakukan dengan cara, antara lain: 

1) Perpenjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan merupakan peneliti kembali ke lapangan untuk 

melakukan pengamatan, kemudian wawancara lagi dengan nara sumber yang 

pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan akan 

membuat peneliti dengan narasumber semakin terbentuk rapport, menjadiakan 
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hubungan semakin akrab, saling mempercanyai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan. 

2) Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan yang lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara meningkatkan ketekunan akan mendapatkan 

kepastian data, urutan peristiwa dapat dikumpulkan secara pasti dan sistematis, 

dan peneliti dapat mengecek kembali data yang sudah temukan salah apa benar. 

3) Analisi kasus negative 

Kasus negative merupakan kasus yang tidak sesuai dengan hasil 

penelitian. Dalam hal ini peneliti harus mencari data yang valid dan mencari tahu 

penyebab data yang berbeda. 

4) Menggunakan bahan referensi 

Untuk membutuhkan data yang ditemukan oleh peneliti maka harus ada 

referensi yaitu bukti hasil wawancawa, gambaran dari percakapan peneliti dengan 

narasumber serta rekaman hasil wawancara.  

5) Mengadakan membercheck 

Membercheck merupakan suatu proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Membercheck bertujuan agar sumber data atau 

informasi sesuai dengan yang didapat oleh peneliti untuk menulis laporan 

penelitian. (Sugiyono, 2012:270-277) 
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7. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data-data yang telah di kumpulkan peneliti 

menggunakan analisi data kualitatif deskriptif. Analisis data maerupakan proses 

mencari, penyusunan data secara secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisi data kualitatif ini bersifat 

induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan 

menjadi karya ilmiah . (Sugiyono, 2017: 131) 

Analisis data penelitian ini dimulai sejak dilakukanya pengumpulan data 

guna penunjang penelitian dengan meliahat fenomea-fenomena dan fakta yang 

ada dilapangan. 

Langkah-langkah analisis data: 

a. Mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber, baik dari hasil 

observasi maupun hasil wawancara. 

b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis 

rumusnya masing-masing, yaitu meliputi : (1) metode, media, materi, dan 

proses konseling Agama dalam menanggulangi kekerasan seksual pada 

anak, (2) kondisi psikologis korban kekerasan seksual, dan perkembangan 

psikologis konseli. 

c. Menyimpulkan dari analisis deskriptif kualitatif menganai Konseling 

Agama dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual pada Anak di P2TP2A. 

 


