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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas permainan ular tangga Aku Anak yang Berani (AAYB) 
terhadap sikap pelecehan seksual yang dilakukan di SD Negeri X Tuban. Permainan AAYB merupakan 
salah satu jenis permainan edukatif yang sebelumnya disusun oleh penulis Watiek Ideo dan Theo Ideo. 
Permainan dinilai efektif dalam transfer informasi kepada anak, yang didukung oleh teori dari Piaget 
yaitu, anak berada pada tahap operasional konkret (Smith, 2011). Tipe penelitian ini menggunakan 
eksperimen dengan jenis kuasi eksperimen. Eksperimen dilakukan terhadap 21 siswa SD Negeri X 
Tuban. Instrumen yang digunakan adalah tipe kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah 
Independent Sample T-test melalui SPSS 22.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
permainan AAYB efektif terhadap prevensi pelecehan seksual pada siswa SD Negeri X Tuban dengan 
nilai probabilitas sebesar 0.000; sig < 0.05. Anak dapat menjaga dirinya jika ancaman pelecehan 
seksual yang bisa saja terjadi melalui pesan yang terdapat pada ular tangga, sebagai luaran penelitian. 
 
Kata kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Permainan, Sikap, Ular Tangga.  
 

ABSTRACT 
This study is aimed to determine the effectiveness of snakes and ladders game of Aku Anak yang 
Berani (AAYB) on the attitude towards sexual abuse committed in the X elementary school  Tuban. 
AAYB is educational games that were compiled by the authors, Watiek Ideo and Theo Ideo. The game 
was considered to be effective in the transfer of information to the child, based on Piaget’s theory that 
the child is in the concrete operational stage (Smith, 2011). This type of research utilized quasi-
experimental methodology. The study was subjected on 21 students of the X elementary school of 
Tuban. The instrument utilized was questionnaire. Test hypothesis utilized was Independent Sample 
T-test by SPSS 22.0 for Windows. The results of this study indicated that AAYB was considered 
effective against the prevention of sexual abuse committed in the X elementary school of Tuban, with 
the probability value as 0.000; sig < 0.05. Child be able to keep themselves against the threat of sexual 
abuse that could happen to them through the message contained in the game of snakes and ladders, for 
the output of study. 
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P E N D A H U L U A N  

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang bersifat seksual dan tidak diharapkan oleh 
yang mendapatkan perlakuan tersebut (Collier, 1992). Pelecehan seksual banyak terjadi dengan 
jumlah 48% dari data pelaporan kekerasan pada anak merupakan pelecehan seksual(Komnas 
Perempuan dan Anak, 2016). Data yang dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya 
menyatakan bahwa dari 298 kasus pelaporan, kasus tertinggi adalah pelecehan seksual dengan jumlah 
116 kasus (Perlindungan Perempuan dan Anak, 2015). Kasus pelecehan seksual Jawa Timur banyak 
terjadi di daerah Tuban, dengan data yang semakin meningkat dari tahun 2011-2013 terdapat 32 
kasus, 2014 terdapat 27 kasus dan 2015 sebanyak 38 kasus pelecehan seksual yang terlapor (Surya, 
2013).  

Pelecehan seksual pada anak terjadi dipengaruhi oleh ancaman pelaku dan anggapan anak 
yang diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya serta memiliki ketergantungan yang 
tinggi pada orang dewasa disekitarnya (Bahri, 2015). Ancaman dan perilaku yang tidak diinginkan 
oleh korban karena dipaksakan dan membuat tidak nyaman oleh anak akan minumbulkan efek trauma 
atau perasaan tercekam (Noviana, 2015). Terjadinya pelecehan seksual pada anak dapat diatasi 
dengan cara memberikan pembekalan pada anak mengenai risiko pelecehan seksual, memunculkan 
komunikasi terbuka, membantu anak memahami bahwa mereka dapat menolak kontak fisik tertentu 
serta pengenalan tubuh pribadi merupakan hal yang perlu diketahui agar anak mampu menjaga 
dirinya sendiri (Lestari, dkk., 2015).   

Program pencegahan untuk pelcehan seksual pada anak beberapa telah terlaksana, menurut 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, program peer konselor untuk memberikan sex 
education di sekolah, penerapan kurikulum yang bersifat tematik dan membahas sex education dengan 
menyerahkan metodenya kepada sekolah masing-masing. Beberapa program yang telah berjalan ini 
dinilai tidak maksimal karena dilakukan secara tidak konsisten (Pakasi & Kartikawati, 2013). 
Sementara itu, metode permainan dalam berbagai penelitian dinilai tepat sebagai prevensi maupun 
media penyambung informasi untuk anak-anak, hal ini dikarenakan cara yang digunakan sesuai 
dengan kemampuan kognitif anak (Widyasari, 2012). Abduh dan Wulandari (2016) juga 
menyampaikan bahwa model pendidikan seks lebih baik diberikan berdasarkan tugas perkembangan 
yang sedang dialami oleh anak.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2015) dengan judul Simulasi Permainan 
Amanjari sebagai Mitigasi Sosial Anti Kekerasan Seksual pada Anak menyatakan bahwa dengan 
menggunakan permainan monopoli yang dimodifikasi sehingga memuat aspek perlindungan diri dari 
pelecehan seksuamenghasilkan peningkatan penegetahuan anak mengenai perilaku yang harus 
dilakukan jika muncul tanda-tanda pelecehan seksual akan dilakukan. Stimulasi transfer informasi 
yang dikemas dalam permainan dapat membantu anak lebih mudah untuk menangkap pengetahuan 
yang didapatkannya. Amelia (2010) menyatakan bahwa permainan ular tangga yang dimodifikasi 
untuk meningkatkan pengetahuan tentang rokok dapat secara efktif meningkatkan pengetahuan pada 
siswa. Oleh karena itu, permainan ular tangga Aku Anak yang Berani (AAYB) diasumsikan dapat secara 
efektif menjadi media tensfer informasi prevensi pelecehan seksual yang disusun oleh Watiek Ideo 
dan Theo Ideo. 
 

M E T O D E  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Model yang 
digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain pretest-posttest control group. Subjek yang 
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didapatkan berdasarkan hasil purposive sampling dengan membagi menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan 17 item mengenai 
sikap preventif pelecehan seksual yang disusun berdasarkan item-item yang ada dalam ular tangga 
Aku Anak yang Berani (AAYB) oleh Watiek Ideo dan Theo Ideo. Dalam permainan AAYB memiliki 15 
item pada kotak-kotak tertentu, 15 item ini dijabarkan menjadi 17 item untuk menangani apabila ada 
item yang dihapus dalam uji reliabilitasnya. Instrumen penelitian ini berupa skala sikap untuk 
mengetahui respon subjek terhadap item sikap terhadap pelecehan seksual.  

Alat ukur yang digunakan, berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS Statistic 
22.0 for Windows, nilai koefisien reliabilitas sejumlah 0.829 dengan jumlah item tidak ada yang 
dihapus, tetap 17 item. 

Teknik purposive sampling digunakan karena subjek yang dipilih berdasarkan kriteria khusus 
yaitu usia antara 6-12 tahun, menjadi siswa di SD Negeri X Tuban yang merupakan populasi khusus. 
Subjek penelitian ini adalah 21 siswa yang berusia rata-rata 8 hingga 12 tahun, dan merupakan siswa 
di SD Negeri X Tuban. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Hasil eksperimen yang dilaksanakan oleh penulis menunjukkan gambaran subjek 

penelitian berdasarkan jenis kelamin kelompok eksperimen terdapat 5 orang laki-laki dan 5 

orang perempuan dengan jumlah total 10 orang. Sedangkan untuk jenis kelamin pada 

kelompok kontrol terdapat 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan dengan jumlah total 11 

orang, dengan data tersebut maka total dari subjek penelitian berjumlah 21 orang. Lokasi 

penelitian yang digunakan merupakan lokasi sekolah yang berada di tengah-tengah mewakili 

daerah pedesaan dan perkotaan yang berdasarkan latar belakang, kasus banyak terjadi 

bahkan di luar perkotaan. 

Perbandingan yang ada dalam dua kelompok dianalisis secara deskriptif dengan 

melihat rata-rata, standard deviation, minimum, dan maksimum. Hasil uji statistik deskriptif 

yang di dapatkan untuk kelompok kontrol terlihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Kelompok Kontrol 

 N Range Minim

um 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Pre Kontrol 11 15.00 31.00 46.00 39.000 4.64758 

Post Kontrol  1 11 17.00 29.00 46.00 39.363 5.85274 

Post kontrol 2 11 14.00 31.00 45.00 38.363 4.08100 



Efektivitas Permainan Ular Tangga “Aku Anak Yang Berani (AAYB)” pada Sikap Terhadap 
Pelecehan Seksual di SD Negeri X Tuban                                      19 
 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2017, Vol. 6, 16-26 

  

 

Valid N (listwise) 11      

Terlihat dari tabel diatas diketahui jumlah data pada kelompok kontrol adalah 11 

subjek. Nilai minimum pada pre kontrol sebanyak 31 dan nilai maksimumnya 46, sehingga 

range yang didapatkan adalah 15. Rata-rata sebaran nilai yang diperoleh adalah 39 dengan 

standard deviation sebesar 4.64. Untuk data post-test kontrol 1, jumlah datanya sebanyak 11 

subjek. Nilai minimum pada post kontrol 1 adalah 31 dan nilai maksimumnya 46, sehingga 

range yang didapatkan adalah 17. Rata-rata sebaran nilai yang diperoleh adalah 39.36 dengan 

standard deviation sebesar 5.85. Dan yang terakhir adalah hasil dari post-test kontrol 2 

dengan jumlah subjek sebanyak 11 subjek. Nilai minimum yang diperoleh adalah 31 dan nilai 

maksimumnya adalah 45 sehingga range yang diperoleh adalah 14. Rata-rata sebaran nilai 

yang diperoleh adalah 38.36 dengan standard deviation sebesar 4.08. Sementara itu, sebaran 

untuk hasil analisis data pada kelompok eksperimen didapatkan hasil yang tertera pada tabel 

2. 

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kelompok Eksperimen 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Pre 

Ekserimen 

10 11.00 28.00 39.00 32.9000 3.44642 

Post 

Eksperimen1 

10 6.00 34.00 40.00 36.6000 1.89737 

Post 

Eksperimen2 

10 12.00 37.00 49.00 42.1000 3.57305 

Valid N 

(listwise) 

10      

 

Hasil analisis diketahui bahwa jumlah subjek dalam kelompok pre eksperimen adalah 

10 subjek. Nilai minimum yang diperoleh adalah 28 dan nilai maksimumnya adalah 39 

sehingga range-nya adalah 11. Rata-rata sebaran nilai yang didapatkan adalah 32.9 dengan 
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standard deviation sebesar 3.44. Sementara itu, untuk post-test eksperimen 1 jumlah 10 

subjek. Nilai minimum yang didapatkan adalah 34 dan nilai maksimumnya adalah 40 

sehingga range-nya adalah 6. Nilai sebaran rata-ratanya sebanyak 36.6 dengan standard 

deviation 1.89. Yang terakhir adalah hasil post-test eksperimen 2 dengan jumlah subjek 

sebanyak 10 orang. Nilai minimum yaitu 37 dan nilai maksimumnya adalah 49 sehingga range 

yang didapatkan adalah 12. Nilai sebaran rata-ratanya adalah 42.1 dengan standard deviation 

3.57. 

Melakukan uji hipotesis dapat berjalan apabila data yang dikehendaki sudah sesuai 

dengan syarat-syarat penggunaan tipe uji hipotesis yang akan digunakan. Dalam penelitian 

ini, sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan uji normalitas terlebih dahulu yang 

menyebutkan bahwa data yang diperoleh adalah data normal dan uji homogenitas yang 

menyebutkan bahwa data yang dimiliki homogen sehingga dapat menggunakan tipe uji 

hipotesisi Independen Samples T-Test. Hasil yang didapatkan dengan cara membandingkan 

selisih antara skor post-test dan pre-test kelompok eksperimen yang dapat dilihat pada tabel 

3. 

Tabel 3. Hasil Independent Sample T-test 

 t-test for Equality of Means 

t Df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

prevensi 

peleceha

n seksual 

Equal 

variances 

assumed 

4.44

7 

19 .000 4.8636 1.0936 2.574

52 

7.152

75 

Equal 

variances 

not 

4.33

8 

14.1

84 

.001 4.8636 1.1211 2.461

93 

7.265

34 
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Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diperoleh nilai t = 4.447 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.000 (2-tailed). Namun dalam penelitian ini menggunakan 1-tailed 

dikarenakan hipotesis memiliki arah, sehingga nilai probabilitas yang digunakan adalah 

0.000. Maka dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai probabilitasnya < 0.05 yang berarti 

signifikan. Untuk data pendukung kesimpulan yang akan dibahas, maka dilakukan uji Paired 

Sample T-test untuk mengetahui signifikansi pengaruh perlakuan pada kelompok kontrol dan 

eksperimen. Hasil ditampilkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Paired Sample T-test Kelompok Eksperimen 

  Paired Differences T Df Sig. 

(2-

tail

ed) 

Me

an 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pre 

eksperim

en - post 

eksperim

en 2 

5.0

9 

3.238

97 

.9765 2.914

9 

7.266

8 

5.2

13 

1

0 

.00

0 

 

Dari nilai tersebut tampak bahwa nilai probabilitas < 0.05 yaitu 0.00 yang berarti 

signifikan. Dari hasil ini maka dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan skor yang signifikan 

pada kelompok eksperimen setelah mendapatkan perlakuan. Sementara itu, untuk uji pada 

kelompok kontrol ditunjukkan oleh tabel 5. 

 

 

 

assumed 
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Tabel 5. Hasil Paired Sample T-test Kelompok Kontrol 

  Paired Differences t Df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mea

n 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pre 

kontrol - 

post 

kontrol 2 

.636 1.80

4 

.5439

4 

-

.5756

0 

1.848

33 

1.170 10 .269 

 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa nilai probablitiasnya > 0.05 yaitu 0.134 yang 

berarti tidak signifikan. Berdasarkan data tersebut maka peningkatan skor yang terjadi pada 

kelompok kontrol tidak signifikan, hal ini terjadi karena kelompok kontrol tidak mendapatkan 

perlakuan. 

Melalui uji t diatas, adanya peningkatan skor terjadi pada kelompok eksperimen 

adalah signifikan, sementara itu peningkatan skor pada kelompok kontrol tidak signifikan. Hal 

ini melengkapi hasil uji hipotesis awal yang menyatakan bahwa “Permainan Aku Anak yang 

Berani efektif terhadap prevensi pelecehan seksual di SD Negeri X di Tuban”. 

 
D I S K U S I  

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu bahwa 

permainan efektif dalam peningkatan kemampuan anak untuk menjaga dan melindungi anak 

terhadap munculnya tindak pelecehan seksual (Lestari dkk., 2015). Dalam penelitian tersebut 

dikatakan bahwa menggunakan permainan monopoli sebagai perlakuan dan dilakukannya 

evaluasi melalui pre-test dan post-test dapat meningkatkan pemahaman anak mengenai 

bagaimana cara melindungi diri mereka terhadap pelecehan seksual (Lestari dkk., 2015). 
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Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan sasaran begitu pula dengan 

pelakunya. CWIG menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara pelaku untuk membuat anak 

menjadi korban pelecehan seksual, hal ini perlu manjadi perhatian dikarenakan anak juga 

perlu mengenali ciri-ciri orang yang memiliki indikasi akan melakukan pelecehan seksual 

untuk mengenalinya. Pelaku juga mempengaruhi pemikiran anak bahwa pelecehan seksual 

merupakan kesalahannya sendiri, jika anak bercerita mengenai tindakan pelecehan yang 

didapatkannya tidak akan ada orang yang percaya, mengatakan bahwa perasaan kecewa 

orang tua korban akan muncul jika korban bercerita, menjelaskan bahwa perilaku yang 

didapatkan adalah wajar, mengajak anak menutupi pengalamannya, menekankan pada anak 

bahwa korban adalah spesial karena dapat memahami pelaku. Pada beberapa item yang 

terdapat dalam aspek ular tangga disusun berdasarkan dari ciri-ciri pelaku yang melakukan 

pelecehan seksual, hal ini berarti edukasi yang benar untuk menghindari perilaku yang sesuai 

dan mengajarkan anak untuk meresponnya dengan benar sebelum tindakan tersebut terjadi 

menjadi sangat penting agar pemahaman anak tidak disalah gunakan terlebih dahulu oleh 

pelaku nantinya, karena penelitian ini juga bersifat preventif (Margaretha, 2014). 

Berdasarkan dari data pada kelompok kontrol dan eksperimen, pengetahuan anak 

ketika pre-test yang dilakukan memiliki varian yang sama, berarti mereka merespon 

kuesioner dalam tingkat pengetahuan yang sama, sehingga ketika kelompok eksperimen 

diberikan perlakuan sementara kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, tidak memiliki 

ketimpangan yang dibuktikan pada uji homogenitas yang menunjukkan data tersebut 

homogen. 

Uji statistik deskriptif yang dilakukan diketahui bahwa rata-rata pada kelompok 

kontrol ketika pre-test dan post-test 1 mengalami kenaikan dan pada post-test 2 mengalami 

penurunan. Fluktuasi naik turunnya nilai mean pada kelompok kontrol ini dapat disebabkan 

adanya pengganggu validitas internal (Latipun, 2006) yaitu dalam aspek difusi atau imitasi 

perlakuan yang dilakukan oleh kelompok kontrol kepada kelompok eksperimen yang dapat 

terjadi karena subjek berada pada kelas yang sama sehingga mengakibatkan interkasi antar 

subjek dapat terjadi dengan mudah walaupun penulis telah memberikan pengertian bahwa 

apa yang dilakukan oleh kelompok eksperimen harus dirahasiakan dari kelompok kontrol. 
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Hal ini dapat menjadi keterbatasan penelitian karena seharusnya subjek yang digunakan bisa 

dari kelas yang lain dengan kriteria yang sama namun hal tersebut belum dapat dilakukan 

karena pihak sekolah mengizinkan satu kelas yang dapat dijadikan untuk subjek penelitian.  

Usia subjek yang berkisar antar 10-12 tahun masih dalam tahap operasional konkret 

yang membuatnya lebih mudah memahami penerapan pengetahuan yang mana ia terlibat 

secara langsung, selain itu kondisi kognitifnya juga mampu memahami persitiwa yang tidak 

dilihatnya secara langsung (Hurlock, 1999), karena dalam item-item yang disebutkan 

mencakup aspek peristiwa tersebut tanpa menghadirkan langsung peristiwanya, mereka 

belum pernah mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik pelecehan seksual 

berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap subjek untuk mengetahui apakah 

permainan sebagai prevensi ini masih dapat diterapkan kepada subjek atau belum. Karena 

apabila subjek telah mengalami pelecehan seksual, maka penelitian ini bukan lagi dalam 

ranah prevensi. Dalam hasilnya, kelompok eksperimen memang belum ada yang pernah 

mengalami pelecehan seksual tersebut. 

Berdasarkan data-data serta pembahasan di atas, permainan ular tangga Aku Anak 

yang Berani terbukti efektif terhadap prevensi pelecehan seksual pada anak. Melalui kegiatan 

eksperimen ini diharapkan anak benar-benar dapat menjaga dirinya jika ancaman pelecehan 

seksual yang mungkin terjadi kepada mereka dengan pengetahuan yang didapatkan dalam 

pesan ular tangga tersebut. 

 

S I M P U L A N  
 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja (Ha) diterima dan hipotesis null (Ho) 

ditolak. Dengan demikian, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Permainan Aku Anak 

yang Berani (AAYB) efektif pada sikap terhadap pelecehan seksual di SD Negeri X di Tuban. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai metode yang digunakan dalam penelitian 

eksperimen memiliki banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi validitas 

eksperimen sehingga menimbulkan hasil yang kurang maksimal (Latipun, 2002), ketika 

subjek berada dalam satu situasi dan mereka saling mengenal maka besar kemungkinan 
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bahwa terjadi interaksi yang diluar kendali penulis. Sampel yang digunakan untuk penelitian 

ini masih sangat terbatas, seharusnya dapat mencakup sampel yang lebih luas karena 

pengertian anak yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia 6-12 tahun (Hurlock, 1999), 

sementara itu subjek penelitian yang di dapatkan pada usia 10-12 tahun saja. Pada masing-

masing sekolah, tentunya memiliki karakteristik yang cenderung berbeda-beda, terlebih jika 

lokasi atau letak geografisnya terpaut cukup jauh ataupun karakteristik masyarakatnya yang 

berbeda karena daerah perkotaan ataupun pedesaan, oleh karena itu lebih maksimal jika 

eksperimen dilakukan perbandingan pada beberapa sekolah yang memiliki karalteristik yang 

berbeda. Saran bagi (1) pemerintah yaitu permainan Aku Anak yang Berani dapat menjadi 

alternatif pembelajaran terhadap anak, (2) disekolah permainan ini dapat dilakukan bersama 

guru dan murid untuk menciptakan metode belajar yang menarik, menyenangkan dan 

edukatif. 
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