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BAB I  

PENDAHULUAN 

Dalam sebuah penelitian, langkah pertama yang paling mendasar dari 

proses penelitian adalah menyusun latar belakang permasalahan dari suatu 

fenomena yang akan dikaji dan diteliti. Pada Bab 1, akan dijelaskan mengenai 

konteks berpacaran dalam fase perkembangan remaja dan dewasa awal, 

fenomena permasalahan kekerasan dalam berpacaran (KDP), khususnya 

dampaknya terhadap korban perempuan, implikasi secara khusus mengenai 

dampak psikologis terhadap korban perempuan, kebaruan penelitian ini dan 

bagaimana memberikan penanganan yang tepat kepada korban melalui 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)/Terapi kognitif perilaku. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam  fase perkembangan manusia pada masa remaja dan dewasa 

awal, dapat terjadi ketertarikan terhadap lawan jenis yang berujung dengan 

terjalinnya sebuah relasi/hubungan berpacaran. Menurut Santrock (2013), rasa 

tertarik terhadap lawan jenis umumnya muncul pada saat seorang individu 

memasuki usia remaja awal. Relasi berpacaran didefinisikan sebagai sebuah 

relasi dekat antara seorang perempuan dengan laki-laki yang didalamnya 

terdapat cinta, nafsu seksual, keintiman, serta komitmen (Sternberg, 1996). 

Menurut Samsi (2012), relasi berpacaran dalam konteks usia remaja-dewasa 

awal, secara umum cenderung masih dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan 

akan kebersamaan dan relasi/hubungan yang lebih intim, keinginan untuk 

dapat lebih mengenal dengan lebih baik pacarnya, dan keinginan untuk 

menguji perasaan cinta yang timbul diantara keduanya. Pernyataan senada 

diungkapkan oleh Putri (2016). Dalam risetnya, Putri menjelaskan bahwa 

beberapa alasan penting mengapa seorang individu memulai relasi berpacaran 

adalah karena adanya hasrat untuk menikmati kebersamaan yang lebih intim 

dengan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan akan penerimaan dari lawan 

jenis, dan yang terutama adalah untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan 

kasih sayang dari individu yang berlawanan jenis. Fromm (2015), dalam 

publikasinya, juga mengkaji konsep cinta dan relasi berpacaran secara 

mendalam. Fromm menyatakan bahwa cinta dalam relasi berpacaran dapat 

membantu individu untuk lebih memaknai kehidupan. Lebih lanjut, Fromm 

menjelaskan bahwa manusia akan dapat menjalani hidup yang penuh makna 

apabila ia menjalani sebuah kehidupan dengan penuh cinta seperti misalnya 

mencintai keluarganya, mencintai pekerjaannya dan termasuk juga memiliki 

cinta dalam konteks relasi berpacaran antara individu perempuan dan laki-laki. 

Sebaliknya, ia menyatakan tanpa cinta maka seorang individu akan merasakan 
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keterasingan dan keterpisahan dari masyarakat dan alam sekitar yang dapat 

berakibat dengan timbulnya perasaan kesepian/loneliness dan kehilangan 

makna dalam kehidupan. Dengan demikian, relasi/hubungan berpacaran 

idealnya dapat memberikan makna dan dampak yang positif bagi kedua 

individu yang sedang menjalani relasi tersebut. Namun, dalam fenomena yang 

terjadi dewasa ini, menurut Komnas Perempuan (2018), tindak kekerasan yang 

terjadi dalam relasi berpacaran juga adalah sebuah hal yang dapat terjadi. Pada 

umumnya, individu yang seringkali menjadi korban dalam kasus kekerasan 

dalam berpacaran dan lebih rentan/vulnerable dalam sebuah relasi untuk 

mendapatkan perlakuan kekerasan adalah perempuan, baik dalam konteks 

Intimate Partner Violence maupun Dating Violence. 

Pada skala global, secara umum frekuensi kekerasan terhadap 

perempuan yang dilakukan oleh laki-laki meningkat dengan pesat (World 

Health Organization, 2013a). Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, 

kekerasan terhadap perempuan secara umum dan kekerasan terhadap pasangan 

perempuan/Intimate Partner Violence (IPV) secara khususnya, telah menjadi 

sebuah masalah kesehatan publik yang sangat serius dan kompleks (Centers 

for Disease Control and Prevention, 2009). Survei berskala nasional di 

Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 25 persen wanita di negara 

tersebut akan mengalami kekerasan dari pasangannya minimal sekali selama 

masa hidupnya (Breiding, Black, & Ryan, 2008). Menurut Breiding dkk. 

(2014), di Amerika Serikat dari total keseluruhan jumlah perempuan yang 

mengalami IPV, 30% melaporkan terjadinya kekerasan fisik, 10% mengalami 

kekerasan seksual atau diperkosa, dan 48% mengalami kekerasan secara 

psikologis. IPV juga berdampak secara finansial dalam skala global. 

Konsekuensi terhadap kesehatan mental akibat kekerasan terhadap pasangan 

perempuan juga membebani biaya pengobatan dan kesehatan di Amerika 

Serikat (Rivara dkk., 2007). Sebagai contoh, di Amerika Serikat diperkirakan 

biaya yang dikeluarkan negara sebagai biaya langsung pengobatan secara fisik 

dan mental, dan biaya tidak langsung berupa hilangnya produktivitas dan 

pendapatan akibat kekerasan terhadap pasangan perempuan adalah sebesar 

US$8.3 miliar (Max, Rice, Finkelstein, Bardwell, & Leadbetter, 2004). 

Pernyataan tersebut didukung oleh ungkapan bahwa perempuan yang 

mengalami kekerasan secara fisik juga lebih sering menggunakan pelayanan 

kesehatan dan menghabiskan biaya kesehatan yang lebih banyak jika 

dibandingkan dengan perempuan yang tidak mengalami kekerasan fisik 

(Bonomi, Anderson, Rivara, & Thompson, 2009). Dalam temuan di kawasan 

lain, menurut WHO (2013a), kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki 

persentase yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara (37,7 persen), wilayah 
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Mediterania Timur (37 persen). dan Afrika (36,6 persen). Menurut Baldwin 

(2012), dalam riset yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation 

terhadap 63 negara, menunjukkan bahwa setelah India dan Arab Saudi, 

Indonesia merupakan negara terburuk ketiga bagi perempuan dengan tingginya 

insiden kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) di Indonesia. Kemudian 

laporan dari Thomson Reuters Foundation (2017), menunjukkan bahwa 

Jakarta merupakan kota terburuk nomor sembilan di dunia dalam hal KTP baik 

secara fisik maupun seksual. 

 Data yang dihimpun oleh Komisi Nasional (Komnas) anti kekerasan 

terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2011 ada 

119.107 kasus KTP (Komnas Perempuan, 2012). Pada tahun 2012, jumlah ini 

meningkat menjadi 216.156 kasus (Komnas Perempuan, 2013). Kemudian 

pada tahun 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia 

meningkat lagi menjadi 279.688 kasus (Komnas Perempuan, 2014). Dari data 

tersebut didapati peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

sebesar 135 persen.. Sementara itu, data yang masuk ke lembaga mitra pengada 

layanan Komnas Perempuan pada tahun 2013, menunjukkan ada 16.403 kasus 

KTP dan 71 persen dari kasus tersebut terjadi di ranah personal (Komnas 

Perempuan, 2014). Selanjutnya, pada tahun tersebut, jumlah kasus KDP yang 

dilaporkan ke lembaga mitra pengada pelayanan mencapai 2507 kasus 

(Komnas Perempuan, 2014). Komnas Perempuan (2016) juga mencatat pada 

tahun 2015 terdapat 16.217 kasus KTP yang didata lembaga mitra pengada 

layanan dan 2734 kasus dari total kasus tersebut, masuk ke dalam ranah kasus 

KDP. Sementara pada tahun 2017, tercatat ada 13.384 kasus KTP yang didata 

oleh lembaga mitra pengada layanan Komnas Perempuan dan sebanyak 1873 

kasus dari total kasus tersebut, dikategorikan sebagai kasus KDP (Komnas 

Perempuan, 2018). 

Kekerasan dalam pacaran (KDP) adalah fenomena yang dapat 

menimbulkan masalah yang amat serius karena sekitar 75% kekerasan yang 

terjadi dalam ranah rumah tangga/KDRT dimulai dari kekerasan selama masa 

berpacaran (Putri, 2016). Jika dianalisa lebih jauh, fenomena KDP juga terlihat 

seperti fenomena gunung es (iceberg phenomenon) dimana hanya sedikit 

bagian puncak gunung es yang terlihat di permukaan, namun sebagian besar 

bagian gunung es tersebut tersembunyi di dalam laut sehingga ada berbagai 

kasus KDP dan korban KDP yang tidak dilaporkan ke lembaga terkait (Putri, 

2016). Hal ini dibuktikan dengan perbedaan data KDP yang masuk ke lembaga 

pemerintahan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, 2011) dengan data yang dicatat oleh Komnas Perempuan (2012; 2013; 

2014; 2016). Data pada kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak (2011) mencatat angka kasus KDP yang sangat rendah 

yaitu hanya 0,38 persen dari seluruh kasus KTP di Indonesia, sedangkan pada 

Komnas Perempuan (2016), mencatat bahwa terdapat 26 persen kasus KDP 

dari total keseluruhan kasus KTP di Indonesia. 

Ada beberapa konsekuensi yang ditimbulkan oleh kasus KDP. Yang 

pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Secara global, 

menurut WHO (2013b), 38% dari kehamilan yang terjadi di dunia setiap 

tahunnya adalah merupakan KTD. Angka ini mencapai 80 juta kehamilan per 

tahunnya. Lebih lanjut, menurut WHO, dari jumlah KTD tersebut, per 

tahunnya ada 34 juta jiwa kelahiran yang tidak dikehendaki, 4 juta jiwa 

berakhir dengan keguguran, dan 42 juta janin diaborsi.  Menurut Putri (2016), 

di Indonesia diperkirakan ada 1 juta remaja yang hamil di luar menikah setiap 

tahunnya. Laporan ketua Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa 

Tengah, Widanti (2011), menunjukkan bahwa jumlah siswi SMP dan SMA 

yang hamil di luar nikah akan terus meningkat. Dalam risetnya, di Jawa 

Tengah rata-rata disetiap sekolah (terutama SMA), didapati bahwa pada tahun 

2010, terdapat 4-7 siswa yang hamil di luar nikah (Widanti, 2011). 

Masalah kedua adalah timbulnya pernikahan usia dini. Pada 2013, di 

Indonesia, kelompok usia yang memiliki persentase pernikahan tertinggi 

adalah kelompok perempuan berusia 15-19 tahun (Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional {BKKBN}, 2013). Data ini diperkuat dengan 

riset dari UNICEF (2016) yang menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan di 

Indonesia, menikah dibawah usia 18 tahun. Lebih lanjut, menurut BKKBN 

(2013), salah satu penyebab terjadinya pernikahan di usia dini adalah tejadi 

KTD / kehamilan yang tidak diinginkan. Masalah pernikahan di usia dini ini 

juga memiliki dampak atau konsekuensi negatif, karena menurut Santrock 

(2013), kondisi emosional remaja masih labil dan meledak-ledak pada usia 

tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk untuk perkembangan psikologis dan 

emosional anak yang mereka asuh (Santrock, 2013). 

Masalah selanjutnya ialah tindakan aborsi. Jika seorang remaja 

perempuan mengalami kekerasan seksual dan berakibat pada dirinya menjadi 

hamil, maka pada saat remaja tersebut belum siap menghadapi kenyataan, ia 

bisa saja memilih untuk melakukan tindakan aborsi (Pallitto, García-Moreno, 

Jansen, Heise, Ellsberg, Watts, & WHO Multi‐ Country Study on Women's 

Health and Domestic Violence, 2013). Tindakan aborsi yang dilakukan 

perempuan yang mengalami KTD dalam konteks kekerasan dalam berpacaran 

juga merupakan sebuah masalah yang patut menjadi sorotan. Data 

menunjukkan bahwa diperkirakan ada 2 juta perempuan yang melakukan 
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tindakan aborsi setiap tahunnya di Indonesia (Parawansa, 2000). Dari jumlah 

tersebut, terdapat 70 ribu remaja putri yang belum menikah yang melakukan 

tindakan aborsi (Parawansa, 2000). Secara psikologis, pengalaman aborsi yang 

dilakukan oleh remaja putri dapat menjadi sebuah pengalaman yang traumatis, 

bahkan lebih dari itu, bila prosedur aborsi tidak aman, dapat membahayakan 

nyawa remaja tersebut (World Health Organization, 2013a). 

Secara psikologis perempuan korban KDP juga dapat mengalami 

gejala stres, depresi, gangguan kecemasan, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, 

dan memiliki penghargaan diri yang rendah (Safitri dan Sama’i, 2013). 

Marcelina (2008) menambahkan bahwa perasaan malu / shame juga sering 

dialami perempuan korban KDP. Sementara itu, penelitian oleh Ayu, Hakimi, 

dan Hayati (2012), juga menunjukkan bahwa perempuan korban KDP akan 

dapat mengalami perasaan rendah diri dan perasaan dendam, benci, dan 

ketidakpercayaan terhadap laki-laki. Konsekuensi lain yang umum terjadi pada 

perempuan korban IPV dan KDP adalah Post-Traumatic Stress Disorder 

(PTSD) (Iverson dkk., 2011). Konsekuensi berikutnya adalah terjadinya 

depresi atau Major Depressive Disorder pada perempuan yang menjadi korban 

IPV dan KDP (Iverson dkk., 2011). 

Pada suatu kesempatan, Iverson dkk. (2011), menjelaskan bahwa 

PTSD dan depresi adalah 2 gejala utama pada korban IPV dan KDP yang 

sangat penting untuk dapat diatasi. Hal ini terjadi karena hubungan antara 

terjadinya kekerasan terhadap pasangan di masa lalu dengan timbulnya 

kekerasan terhadap pasangan pada masa sekarang, dapat dijelaskan melalui 

munculnya gejala PTSD dan depresi pada korban akibat pengalaman traumatik 

tersebut (Messman-Moore & Long, 2003; Classen, Palesh, & Aggarwal, 

2005). Riset pendukung lain yang dilakukan oleh Krause dkk. (2006), 

menunjukkan bahwa apabila korban memiliki gejala PTSD, hal ini dapat 

secara signifikan meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kembali 

kekerasan terhadap korban oleh pasangannya. Studi lain menemukan bahwa 

bila seorang wanita memiliki gejala PTSD yang cukup berat, hal ini dapat 

meningkatkan risiko kembali terjadinya kekerasan secara psikologis oleh 

pasangannya (Bell, Cattaneo, Goodman, & Dutton, 2008). Menurut Perez dan 

Johnson (2008), dalam studinya yang menggunakan desain longitudinal, gejala 

PTSD pada korban kekerasan terhadap pasangan/IPV dapat memprediksi 

terjadinya kekerasan yang sama kedepannya dan dapat menimbulkan gejala 

depresi pada korban. 

Konsisten dengan kebanyakan riset empiris, gejala PTSD dapat 

meningkatkan risiko terjadinya kekerasan pada pasangan dikarenakan 
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timbulnya gejala “emotional numbing”/mati rasa secara emosional pada 

korban kekerasan (Iverson dkk., 2011). Gejala “emotional numbing” 

merupakan salah satu ciri gejala PTSD dan gejala ini meliputi supresi terhadap 

respons emosional atau tidak mau merasakan perasaan/emosi apapun 

(Messman- Moore & Long, 2003). Gejala ini dapat menghalangi kemampuan 

seorang wanita untuk mendeteksi dan merespon terhadap kemungkinan 

terjadinya kekerasan (Messman-Moore & Long, 2003). Lebih lanjut, menurut 

Iverson dkk. (2011), gejala-gejala depresi dapat meningkatkan risiko 

terjadinya IPV dan KDP terhadap perempuan karena depresi dapat mereduksi 

kemampuan kognitif dan afektif seseorang untuk mendeteksi trigger/pemicu 

terjadinya kekerasan, orang-orang yang berpotensi melakukan kekerasan, dan 

mengambil tindakan untuk menghindari risiko kekerasan. Gejala depresi 

seperti perasaan bersalah, tidak berharga, tidak berdaya, dan tidak 

berpengharapan juga dapat menghambat seorang perempuan untuk keluar dari 

sebuah abusive relationship. Menurut Cougle dkk. (2009), motivasi dan 

tingkat energi yang rendah yang juga merupakan karakteristik daripada depresi 

dapat menghambat seseorang untuk dapat segera keluar dari situasi yang 

membahayakan atau berpotensi menimbulkan kekerasan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengupayakan pemberian 

beberapa jenis treatment/psikoterapi untuk menolong perempuan korban IPV 

dan DV. Beberapa diantaranya adalah terapi berbasis eksposur, psikoterapi 

interpersonal, dan juga intervensi yang berfolus pada advokasi (Resick dkk., 

2008; Foa dkk., 2005; Cort dkk., 2014; Zlotnick dkk., 2011; Kaslow dkk., 

2010; Stevens dkk., 2015). Namun intervensi-intervensi tersebut belum 

memperoleh hasil yang maksimal baik dalah hal practical significance 

maupun statistical significance, sehingga belum teruji secara efektif mampu 

menolong penyintas IPV/DV untuk keluar dari permasalahan psikologisnya 

(Trabold, 2018). Salah satu intervensi yang akan diteliti dalam penelitian ini 

untuk mereduksi gejala-gejala PTSD pada korban KDP, sehingga dapat 

membantu untuk mereduksi terjadinya kekerasan berulang di masa mendatang 

adalah terapi kognitif perilaku/Cognitive Behavioral Therapy (CBT). 

Penelitian dari Iverson, Lester, dan Resick (2011) menunjukkan bahwa CBT 

dapat mereduksi gejala PTSD pada korban trauma kekerasan 

interpersonal/IPV pada umumnya. Sehingga secara umum, Iverson, Lester, 

dan Resick berkesimpulan bahwa CBT cocok diterapkan untuk perempuan 

korban IPV. Penelitian terdahulu oleh Chard (2005); Resick dkk. (2008); dan 

Resick, Nishith, Weaver, Astin, dan Feuer (2002) juga menunjukkan bahwa 

CBT adalah sebuah terapi yang ideal dan telah terbukti menurunkan secara 
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signifikan gejala PTSD pada perempuan korban IPV. Ketiga penelitian 

tersebut dilakukan dalam bentuk Randomized-Controlled Trial (RCT). 

Kebaruan pertama dalam penelitian ini adalah belum ditelitinya 

intervensi CBT yang diterapkan pada populasi korban KDP atau secara 

khususnya terhadap perempuan yang mengalami KDP/Dating Violence (DV). 

Dating Violence adalah salah satu jenis kekerasan yang termasuk dalam 

payung Intimate Partner Violence (IPV) yang bersifat lebih umum (Ali, 

Dhingra, & McGarry, 2016). Jika dibandingkan dengan populasi perempuan 

yang mengalami IPV, perempuan yang mengalami DV biasanya berusia lebih 

muda, lebih sering memiliki status sosio-ekonomik yang belum mapan/stabil, 

dan masih cenderung mengalami peer pressure yang lebih besar (Shorey, 

Cornelius, & Bell, 2008). Kebaruan kedua adalah digunakannya pendekatan 

Participatory Action Research (PAR) dalam penelitian ini, dimana beberapa 

stakeholder yang terkait dengan penanganan kasus KDP akan dilibatkan dalam 

proses penelitian dan proses refleksi akhir hasil penelitian. Review literatur 

terdahulu dari Collins, Clifasefi, Stanton, LEAP Board, dan Gil-Kashiwabara 

(2018) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan PAR memang masih jarang 

digunakan dalam penelitian-penelitian psikologi, terutama juga dalam bidang 

psikologi klinis. Kebaruan ketiga adalah, dalam penelitian ini, intervensi terapi 

kognitif perilaku / CBT yang diberikan kepada korban KDP akan dikaji juga 

melalui konteks Psiko-Ekologi Bronfenbrenner. Teori Psiko-Ekologi 

Bronfenbrenner berperan untuk melihat interaksi dan perkembangan manusia 

dalam sistem lingkungan yang terkecil atau mikrosistem sebagai informasi 

tempat individu korban KDP berada, untuk menggambarkan dan 

mengorganisasikan efek dari lingkungan yang bervariasi terhadap individu 

tersebut (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Mikrosistem adalah komunitas 

tempat dimana individu berada, konteks ini meliputi: keluarga daripada 

individu, teman sebaya atau peer groups, sekolah dan lingkungan tempat 

tinggal individu (Bronfenbrenner & Ceci, 1994). Untuk membantu korban 

KDP agar keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya dan mengalami 

keberfungsian yang baik di dalam lingkungan komunitas dan masyarakat, 

maka penelitian ini akan meneliti mengenai efek dari intervensi CBT dalam 

konteks Psiko-Ekologi kepada individu korban KDP.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah gambaran mengenai bentuk kekerasan yang dialami oleh 

perempuan sebagai korban dalam relasi berpacaran? 

2. Bagaimanakah gambaran mekanisme trauma psikologis yang dialami oleh 

perempuan korban kekerasan dalam berpacaran? 
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3. Bagaimana proses penerapan intervensi CBT untuk membantu 

memulihkan korban kekerasan dalam berpacaran? 

4. Bagaimana refleksi korban kekerasan dalam berpacaran setelah diberi 

intervensi CBT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan gambaran mengenai bentuk kekerasan yang dialami oleh 

perempuan sebagai korban dalam relasi berpacaran. 

2. Memberikan gambaran mengenai mekanisme trauma psikologis yang 

dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam berpacaran. 

3. Menerapkan CBT untuk membantu memulihkan korban kekerasan dalam 

berpacaran 

4. Memberikan gambaran refleksi korban kekerasan dalam berpacaran 

terhadap intervensi CBT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi 

lingkaran kekerasan dalam lingkup berpacaran (terutama bagi korban) dan 

juga dapat memberikan kajian mengenai penerapan CBT untuk menangani 

korban KDP. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi para korban KDP  penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dampak transformatif dalam hal berpikir dan berperilaku sehingga korban 

dapat memiliki pola pemikiran yang sehat dan adaptif, sehingga dapat 

memiliki pola hubungan / relasi yang sehat juga. 

 

 


