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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada bab pertama dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah latar belakang 

penelitian yang terdiri dari fenomena kekerasan dalam berpacaran, jenis kekerasan dalam 

berpacaran, dampak psikologis pada korban yang mengalami kekerasan dalam 

berpacaran, dan metode penangangan menggunakan terapi behavoral teknik desensitisasi 

sistematis. Setelah itu, dibuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.  

 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum, pacaran adalah relasi intim antara dua individu dalam lingkungan 

sosial yang biasanya bertujuan untuk mencari pasangan hidup. Menurut Benokraitis 

(1990), pacaran adalah proses dimana seorang bertemu dengan seorang yang lain dalam 

lingkungan sosial dengan maksud untuk dijadikan pasangan hidup. Pada masa lalu, 

pacaran selalu menjunjung nilai budaya dimana pria datang mengunjungi pihak wanita 

dan keluarganya dengan mengutamakan tatakrama. Kemudian nilai pacaran mulai 

berubah sejak pernikahan berubah menjadi keputusan individual dibandingkan dengan 

keluarga maupun nilai budaya setempat. Hal ini terus berubah dari masa ke masa sesuai 

dan zamannya (DeGenova & Rice, 2005). Sementara pada zaman, kekerasan selalu terjadi 

dalam hubungan berpacaran atau yang dikenal dengan kekerasan dalam pacaran. 

Kekerasan dalam pacaran (KDP) adalah tindakan atau ancaman untuk melakukan 

kekerasan yang dilakukan salah seorang anggota dalam hubungan pacaran ke anggota 

lainnya (Sugarman & Hotaling, dalam Siagian, 2010). Menurut The American 

Psychological Association (dalam Warkentin, 2008) mengemukakan KDP adalah 

kekerasan psikologis dan fisik yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan 

pacaran, yang mana perilaku ini ditujukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan, dan 

kekuatan atas pasangannya. Burandt, Wickliffe, Scott, Handeyside, Nimeh & Cope (dalam 

Murray, 2007) mengatakan KDP sebagai tindakan sengaja yang dilakukan dengan cara 

menggunakan taktik untuk melukai pasangannya baik secara fisik maupun verbal agar 

dapat menguasai dan mengontrol pasangannya. Mereka juga menjelaskan bahwa taktik 

individu tersebut dilakukan agar korban tergantung dan terikat padanya. Pernyataan ini 

didukung oleh Martha (2003), dalam temuannya dijelaskan bahwa ketergantungan 

melekat sehingga pelaku dan korban terus menjalin hubungan intim secara personal. 

Pada kesempatan yang sama Martha (2003) menemukan ada empat bentuk KDP 

diantaranya; 1) Kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik seperti perbuatan menyerang pada 

sebagian atau seluruh anggota tubuh yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

berat; 2) Kekerasan psikis. Kekerasan psikis seperti perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, mengancam, memanggil dengan sebutan yang 

mempermalukan atau menjelek-jelekan pasangan, menghilangkan kemampuan seseorang 

untuk bertindak, membuat perasaan tidak berdaya, dan membuat penderitaan psikis berat 

pada seseorang; 3) Kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual seperti pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga atau memiliki hubungan khusus untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu; dan 

4) Kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi seperti perbuatan yang mengakibatkan 

seseorang mengalami kerugian dalam hal ekonomi atau finansial (memanfaatkan atau 

memeras pasangan). 

Secara umum, konsep kekerasan mengacu pada dua hal yaitu pertama, kekerasan 

merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka 

atau mengalami kesakitan; dan kedua, kekerasan yang merujuk pada penggunaan 
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kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan (Wiyata, 2002). Tindakan 

kekerasan tersebut dapat berupa tindakan fisik, emosional, atau seksual yang dapat terjadi 

pada laki-laki atau perempuan, baik yang sudah menikah, hidup bersama tanpa ikatan 

pernikahan (cohabiting), atau terlibat hubungan yang serius (Martha, 2003). 

World Health Organization (2013a), melakukan survei secara menyeluruh di kawasan 

Asia Tenggara tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP) menunjukkan bahwa 

kawasan Asia Tenggara menempati presentase tingkat KTP yang paling tinggi, yaitu 

sebesar 37,7%, disusul oleh wilayah Mediterranian Timur sebesar 37%, dan wilayah 

Afrika sebesar 36,6%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation 

terhadap 63 negara menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara terburuk ketiga 

kepada perempuan setelah India dan Arab Saudi (Baldwin, 2012). Kekerasan yang terjadi 

pada perempuan setelah menikah berawal dari kekerasan yang pernah terjadi saat 

berpacaran. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan dari Ketua Sub-Komisi pemulihan 

Komnas perempuan yaitu Nurherwati (2013) mengatakan bahwa 75% KTP yang terjadi 

setelah menikah berawal dari kekerasan yang berakibat dari masa pacaran. 

Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) anti kekerasan terhadap perempuan 

di Indonesia pada tahun 2011 terdapat 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan 

(Komnas Perempuan 2012).  Jumlah ini meningkat menjadi 216.156 kasus KTP pada 

tahun 2012 (Komnas Perempuan, 2013). Pada tahun 2013, kasus kekerasan terhadap 

perempuan juga terjadi peningkatan dengan jumlah 279.688 kasus (Komnas Perempuan, 

2014). Selanjutnya pada tahun 2014 sampai pada tahun 2017, kasus kekerasan terhadap 

perempuan masih tetap meningkat yaitu dari 293.220 kasus menjadi 348.446 kasus KTP 

(Komnas Perempuan, 2018). 

Selain itu, data yang diperoleh dari lembaga mitra pengada layanan Komnas 

Perempuan pada tahun 2013 berjumlah 16.403 kasus KTP dan 71% dari kasus tersebut 

merupakan kekerasan diranah personal (Komnas Perempuan, 2014). Jumlah kasus KDP 

pada tahun tersebut  yang dilaporkan ke lembaga mitra pengada layanan mencapai 2507 

kasus (Komnas Perempuan, 2014). Pada tahun 2015 terdapat 16.217 kasus KTP yang di 

peroleh dari lembaga mitra pengada layanan dan 2734 kasus dari total tersebut 

dikategorikan sebagai kasus KDP (Komnas Perempuan, 2016). Adapun data yang di 

miliki oleh lembaga mitra pengada layanan Komnas Perempuan 2017 berjumlah 13.384 

kasus KTP, dari jumlah tersebut ada 1873 kasus merupakan kategori kasus KDP (Komnas 

perempuan, 2018). Berdasarkan data di atas peneliti melihat bahwa kekerasan dalam 

berpacaran terus terjadi dalam relasi pacaran di Indonesia. 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan (2017),  menyebutkan kekerasan 

di ranah rumah tangga atau relasi personal menunjukkan kekerasan terhadap istri (KTI) 

menempati peringkat pertama, yaitu 5.784 kasus (56,5%), disusul kekerasan dalam 

pacaran (KDP) 2.171 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 1.799 

kasus (17%) dan sisanya kekerasan dari mantan suami, kekerasan dari mantan pacar, serta 

kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pada tahun yang sama,  CATAHU 

mempersentase bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik yaitu 42%, di ikuti 

kekerasan seksual sebesar 34%, kekerasan psikis 14% dan kekerasan ekonomi sebesar 

10%. CATAHU juga menampilkan data pemerkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 

kasus, dan pelaku kekerasan dalam ranah personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang 

(Komnas Perempuan, 2017). Pada tahun 2017 juga, lembaga mitra pengada layanan 

Komnas Perempuan mencatat sebanyak 13.384 kasus KTP dan sebanyak 1873 kasus dari 

total tersebut dikategorikan sebagai kasus KDP (Komnas Perempuan, 2018). Data yang 

terdapat pada sumber di atas menunjukkan bahwa kasus KDP di Indonesia sangat 

memprihatinkan yang jumlah cukup besar yaitu menempati urutan kedua setelah KTI. 
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Hasil penelitian terdahulu mengenai KDP ditemukan beberapa dampak negatif yang 

terjadi pada individu. Dampak pertama adalah kehamilan yang tidak di inginkan (KTD). 

Sinaga (2010), mengatakan di Indonesia diperkirakan ada 1 juta remaja yang hamil diluar 

nikah setiap tahun. Secara global, menurut World Health Organization (WHO, 2013b), 

terdapat 38% kehamilan yang terjadi di dunia setiap tahun adalah KTD. Dampak kedua 

adalah timbulnya pernikahan usia dini. Pada tahun 2012 di Indonesia, persentase 

pernikahan kelompok usia yang tertinggi adalah kelompok berusia 15-19 tahun (Badan 

Pusat Statistik, 2012). Sementara itu, hasil penelitian dari UNICEF (2016), menunjukkan 

bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun. Lebih lanjut, 

Badan Pusat Statistik (2012), menyatakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan di 

usia dini adalah  kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Pernikahan di usia dini juga 

memiliki dampak negatif, karena menurut Santrock (2013), pada usia tersebut kondisi 

emosional remaja masih labil dan belum peka dalam situasi tertentu. Hal ini akan 

berdampak buruk bagi perkembangan psikologis dan emosional seseorang baik pada 

orang tua maupun anak yang akan mereka asuh (Santrock, 2013). Dampak ketiga adalah 

aborsi. Di Indonesia, perempuan yang melakukan tindakan abortus atau pembunuhan 

janin per tahun sudah mencapai 3 juta, angka yang tidak sedikit mengingat besarnya 

tingkat kehamilan di Indonesia (Daniaty, 2012). Secara psikologis, menurut World Health 

Organization (2013a), bahwa pengalaman aborsi yang dilakukan oleh remaja putri dapat 

menjadi sebuah pengalaman traumatis, dan bahkan bisa lebih dari itu apabila prosedur 

aborsi tidak aman, maka dapat membahayakan nyawa remaja tersebut. 

Sementara itu, Marcelina (2008), menjelaskan dampak psikologis yang terjadi pada 

perempuan korban kekerasan dalam berpacaran (KDP) adalah kecemasan, rasa bersalah, 

kekaburan identitas, kesedihan, depresi, dan rasa malu. Selain itu, penelitian oleh Ayu, 

Hakimi, dan Hayati (2012) ditemukan bahwa perempuan korban KDP juga mengalami 

gangguan psikologis, dalam penelitian tersebut terindikasi adanya perasaan cemas 

sehingga korban menjadi rendah diri, dan ketidak percayaan terhadap laki-laki. Begitu 

pun penelitian oleh Safitri dan Sama’i (2013), mengenai dampak kekerasan dalam 

pacaran. Dalam penelitian mereka ditemukan bahwa korban KDP mengalami gangguan 

psikologis yang sangat serius. Tercatat ada beberapa jenis gangguan psikologis yang 

dialami korban kekerasan dalam berpacaran, salah satunya adalah gangguan kecemasan. 

Menurut Rachmayanie, Sari, dan Sulistiyana (2016), kecemasan adalah sebuah 

pengalaman negatif yang sangat menyakitkan yang muncul karena faktor ketegangan 

dalam diri seseorang maupun karena faktor ketegangan dari luar yang dikuasai oleh 

susunan saraf otonom. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa gangguan kecemasan yang 

dialami perempuan korban KDP perlu dipulihkan. Pernyataan ini didukung oleh Martin 

dan Peer (2015), mereka mengatakan bahwa gangguan-gangguan psikologis seseorang 

dapat dipulihkan dengan terapi behavioral. Salah satu pemulihan yang efektif pada 

gangguan psikologis dalam terapi behavioral adalah teknik desensitisas sistematis. Ada 

berbagai penelitian telah membuktikan bahwa teknik desensitisasi sistematis efektif 

menurun tingkat kecemasan pada individu. Amerika Psychological Association (APA) 

Presidential Task Force on Evidence-Based Practice juga telah merekomendasi teknik ini 

dalam website  khusus (www.psychologicaltreatments.org) yang dibuat oleh divisi 12 

klinis APA atau bagian Masyarakat Psikologi Klinis, dalam website tersebut 

menginstruksikan setiap psikolog klinis harus menggunakan terapi yang didukung secara 

empiris (EST: empirically supported treatments), yaitu terapi yang terbukti efektif dalam 

percobaan klinis yang terkontrol.  Menurut situs ini, beberapa terapi yang telah di uji 

terbukti efektif yang di dalamnya termasuk terapi dengan teknik desensitisasi sistematis, 
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(APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice 2006, dalam Martin & Peer, 

2015). 

Teknik desensitisasi sistematis adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan 

dalam terapi behavioral (Martin & Peer, 2015). Wolpe mengatakan teknik desensitisasi 

sistematis dapat diterapkan secara efektif pada berbagai situasi penghasil kecemasan yang 

mencakup situasi interpersonal, kecemasan neurotik, dan ketakutan-ketakutan yang 

digeneralisasi (dalam Martin & Peer, 2015). Pada suatu kesempatan Astuti (2018), 

menemukan bahwa teknik desensitisasi sistematis dapat menurunkan tingkat kecemasan 

dalam berkomunikasi. Sementara itu, penelitian dari Firosad, Nirwana, dan Syahniar 

(2016), mengenai fobia mahasiswa, hasil penelitian menunjukan terjadinya penurunan 

tingkat fobia mahasiswa secara signifikan dengan teknik desensitisasi sistematis.  

Atas dasar hasil penelitian yang ditemukan oleh para peneliti di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan teori teknik desensitisasi sistematis 

untuk pemulihan kecemasan terhadap korban KDP. Teori psiko-ekologi Bronfenbrenner 

berperan untuk membantu peneliti memandang interaksi dan perkembangan individu 

dalam sistem lingkungan yang terkecil (mikrosistem) sebagai informasi tempat tinggal 

individu untuk menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklasifikasikan efek dari 

lingkungan yang bervariasi (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

Penelitian tesis ini, difokuskan pada perempuan korban KDP yang mengalami 

kecemasan. Penulis tertarik untuk meneliti perempuan korban KDP karena data yang telah 

penulis paparkan di atas menunjukan bahwa setiap tahun terjadinya peningkatan koban 

KDP dengan beberapa bentuk kekerasan sehingga menjadi sumber kecemasan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian mengenai 

kecemasan telah banyak dilakukan namun di Indonesia secara khusus, perempuan korban 

KDP yang mengalami kecemasan belum pernah dipulihkan dengan teknik desensitisasi 

sistematis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana kondisi kecemasan korban KDP ditinjau dari perspektif teknik 

desensitisasi sistematis? 

2. Bagaimana implementasi teknik desensitisasi sistematis untuk memulihkan 

kecemasan korban KDP? 

3. Bagaimana langkah-langkah pemulihan kecemasan korban KDP dengan teknik 

desensitisasi sistematis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

 

1. Mengidentifikasi kondisi kecemasan korban KDP dari perspektif teknik 

desensitisasi sistematis. 

2. Memberikan intervensi teknik desensitisasi sistematis terhadap korban KDP yang 

mengalami kecemasan. 

3. Menentukan langkah-langkah pemulihan kecemasan korban KDP dengan teknik 

desensitisasi sistematis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pemulihan kecemasan pada 

perempuan korban kekerasan dalam berpacaran dengan terapi teknik desensitisasi 

sistematis serta menambah kajian menyangkut dengan teori-teori dibidang kajiannya. 

2. Manfaat Praktis 

Pada setiap pasangan yang memiliki hubungan dalam berpacaran agar dapat 

menghargai pasangannya, menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya, serta 

diharapkan dapat mencegah kekerasan dalam berpacaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


