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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kasus kekerasan dalam pacaran menempati urutan ketiga sebagai kasus 

kekerasan yang paling banyak terjadi pada perempuan dalam satu tahun, setelah 

kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan pada anak perempuan 

(Komnas Perempuan, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Badan Pusat Statistik, pada 

tahun 2016, sebanyak 33,4% perempuan di usia 15-64 tahun mengalami kekerasan 

fisik dan/atau kekerasan seksual, dengan jumlah kekerasan fisik sebanyak 18,1%, 

sementara kekerasan seksual sebanyak 24,2%. Dari 10.897 kasus kekerasan 

tersebut, 2.090 kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh pacar. Data terbaru dari 

CATAHU (Catatan Tahunan) 2020 Komnas Perempuan mencatat 1.185 kasus 

kekerasan dalam pacaran pada tahun 2019, yang mencakup 16% dari seluruh 

laporan yang masuk ke Komnas Perempuan.  

Kekerasan dalam pacaran juga terjadi di ranah kampus dan melibatkan 

mahasiswa. Tim Advokasi Antikekerasan dari suatu universitas di Bandung 

mencatat terdapat dua laporan mengenai kekerasan dalam pacaran di Juli 2020. 

Kasus tersebut merupakan kasus kekerasan dalam pacaran yang dialami 

mahasiswa, dan kedua kasus tersebut dilaporkan pada Tim Advokasi Antikekerasan 

pada tanggal 13 Juli 2020. Kasus ini merupakan kasus kekerasan yang melibatkan 

kekerasan fisik, verbal-emosional, serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

pacarnya sendiri. Menurut penuturan pelapor, pelaku selalu memaksa dan 

melecehkan korban sekalipun ia sudah menolak untuk diperlakukan dengan kasar. 

Kasus lainnya juga melibatkan mahasiswa, yang dilaporkan pada tanggal yang 

sama, merupakan kasus kekerasan dalam pacaran. Pelapor mengungkapkan bahwa 

ia dipaksa untuk berhubungan intim oleh pacarnya. Walaupun sudah menolak, 

tindakan pelecehan tersebut tidak dapat terhindarkan.  

Pacaran atau hubungan romantis merupakan hal yang menjadi lazim terjadi, 

khususnya pada individu di masa remaja dan dewasa awal. Menurut deGenova & 
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Rice (2005) berpacaran merupakan suatu relasi yang dijalani untuk mengenal satu 

sama lain dan melakukan aktivitas bersama. Sementara menurut pengertian lain, 

pacaran atau disebut juga hubungan romantis merupakan hubungan yang diakui 

secara mutual, dengan interaksi secara sukarela yang memiliki intensitas khusus, 

ditandai dengan ekspresi afeksi dan perilaku seksual selama berlangsungnya 

hubungan (Collins, Welsh, & Wyndol, 2009). Erickson (dalam Feist & Feist, 2008) 

lebih lanjut mengemukakan bahwa pada dewasa awal seseorang berada dalam tahap 

psikososial intimasi versus isolasi. Orang pada perkembangan dewasa awal 

membentuk relasi untuk menjalani suatu hubungan untuk mendapatkan intimasi 

agar terhindar dari isolasi. Namun, terdapat jenis intimasi yang membuat salah satu 

pihak dirugikan dengan perilaku kasar dan baik yang tidak konsisten, yang disebut 

dengan intimasi manipulatif. Intimasi manipulatif ditemukan pada korban 

kekerasan dalam pacaran, yang membuat korban merasa sulit untuk melepas dan 

bergantung pada pelaku kekerasan tersebut (Wangsita, 2015).  

Ayu, Hakimi, dan Hayati (2012) menyatakan bahwa perempuan lebih banyak 

menjadi korban dibandingkan laki-laki karena pada dasarnya kekerasan terjadi 

karena adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dianut 

oleh masyarakat luas. Walaupun demikian, saat kekerasan dalam pacaran terjadi, 

korban sering disalahkan karena dianggap berkontribusi dalam kejadian kekerasan 

tersebut, seperti mengenakan pakaian terbuka, dianggap memberikan sinyal yang 

menggoda, atau tidak menolak atau melawan saat kekerasan terjadi. Studi mengenai 

hubungan antara pelecehan seksual dan penolakan korban dikritisi karena dianggap 

menekankan pemikiran bahwa perempuan korban pelecehan bertanggung jawab 

untuk menghindari pelecehan, dan jika pelecehan tersebut terjadi, hal tersebut 

merupakan kesalahan korban (Brecklin & Ullman, 2005). Pelimpahan kesalahan 

tersebut membuat korban ragu untuk terbuka dan melaporkan atau mengambil 

tindakan untuk menghentikan kekerasan (Meyer, 2016). 

Dalam hubungan pacaran, perempuan sering kali terhambat dalam 

mengungkapkan keinginannya, khususnya saat menolak atau menerima perlakuan 

dari pasangan. Perempuan memendam perasaannya, karena terdapat pandangan 

masyarakat bahwa perempuan yang berperilaku asertif sering kali diartikan sebagai 
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agresif bagi sebagian lelaki (Oliver & Taylor, 1978). Sementara menurut survei 

KemenPPPA dan BPS, alasan mengapa perempuan tidak menindaklanjuti 

kekerasan yang dialami karena korban merasa lemah, kurang percaya diri, dan 

sangat mencintai pasangannya. Lebih lanjut lagi, Syafira dan Kustanti (2017) 

mengungkapkan bahwa korban kekerasan dalam pacaran tidak memutuskan 

hubungan pacaran karena memiliki keyakinan bahwa suatu saat pasangannya akan 

berubah menjadi lebih baik atau sudah telanjur sayang. Pemikiran seperti ini 

membuat korban tetap bergelut dengan lingkaran kekerasan, namun saat perempuan 

mengungkapkan pikiran atau perasaannya dengan bersikap asertif, situasi yang 

dialami menjadi lebih baik (Syafira & Kustanti, 2017). 

Perilaku asertif diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk meminta atau 

menyatakan apa yang ingin disampaikan dengan cara yang jelas dan langsung 

dengan memperhatikan hak dan perasaan orang lain (Doverspike, 2009). Alberti 

dan Emmons (2017) mengemukakan bahwa sikap diri yang asertif merupakan aksi 

yang langsung, tegas, positif, serta tangguh demi mendapatkan keadilan dalam 

hubungan interpersonal, dan membuat seseorang mampu untuk menunjukkan 

ketertarikan, membela hak dan pendirian tanpa mengabaikan hak dari orang lain, 

serta mengekspresikan perasaan secara jujur dan nyaman. Menurut Doverspike 

(2009) seseorang yang memiliki karakteristik asertif merupakan seseorang yang 

mampu mengungkapkan pendapatnya dengan langsung, jujur, dan pantas, dengan 

kontrol terhadap apa yang dilakukan, menerima tanggung jawab, dan menghargai 

serta menghormati lawan bicara. Seseorang yang memiliki karakteristik tersebut 

akan dapat mengadvokasi diri sendiri, mencapai tujuan, menghadapi kesulitan, dan 

bertekad bulat tanpa membahayakan orang lain (Peneva & Mavrodiev, 2013). Lorr 

dan More (1980) membagi asertivitas ke dalam empat dimensi berdasarkan 

kemampuan untuk melindungi hak dan kepemimpinan, yaitu directiveness 

(memberi instruksi langsung), social assertiveness (asertif dalam hubungan sosial), 

defends for rights and interests (pembelaan terhadap hak dan minat), dan 

independence (kemandirian).  

Elmquist et al. (2016) mengungkapkan bahwa kesulitan berkomunikasi menjadi 

salah satu motif yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam pacaran. 



4 
 

 
Adzkhia Khoirunnisa, 2021 
GAMBARAN ASERTIVITAS PADA PEREMPUAN PENYINTAS KEKERASAN DALAM 
BERPACARAN (Studi Kasus Pada Penyintas Kekerasan Dalam Pacaran) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Kesulitan berkomunikasi dapat diminimalisasi dengan bersikap asertif, sehingga 

kekerasan dapat dicegah. Beberapa penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara asertivitas dan kekerasan, di mana semakin tinggi 

asertivitas seseorang maka semakin rendah kecenderungan menjadi korban 

kekerasan dalam pacaran, begitu pun sebaliknya (Diadiningrum dan Endrijati, 

2014; Indriya, 2014). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa perempuan yang 

mendapatkan pelatihan asertif dan pertahanan diri lebih mampu untuk 

menghentikan pelecehan atau mengurangi agresivitas pelaku daripada perempuan 

yang tidak mendapatkan pelatihan tersebut (Brecklin dan Ulman, 2005; Hollander, 

2014). Penemuan ini didukung oleh hasil penelitian oleh Murphy (2011) yang 

melaporkan bahwa remaja perempuan yang merespons sifat agresif pasangan 

dengan bersikap asertif menerima lebih sedikit perlakuan pasangan yang 

mendominasi, membatasi otonomi sosial, mengontrol konflik, dan membalas 

dendam saat pasangan melakukan kesalahan.  

 Akan tetapi, pada laporan kasus kekerasan dalam pacaran yang masuk pada 

Tim Advokasi Antikekerasan, para pelapor mengungkapkan bahwa penolakan 

terhadap tindak kekerasan tersebut tidak membuat kekerasan berhenti. Terdapat dua 

kasus dalam kekerasan dalam pacaran yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Pelapor dari salah satu kasus berinisial Y, seorang mahasiswa yang juga aktivis 

kampus. Y mengaku sudah berusaha menolak untuk diperlakukan secara kasar, 

namun akhirnya tidak berdaya saat pasangannya melakukan kekerasan. Y 

mengalami kekerasan verbal-emosional, pelecehan seksual, hingga kekerasan fisik. 

Saat Y sudah tidak dapat menahan kondisi tersebut, Y akhirnya mencari cara untuk 

keluar dari lingkaran kekerasan dengan melaporkan pasangannya setelah menjalani 

proses pemulihan psikologis.   

Sementara pada laporan kedua dari pelapor berinisial X memaparkan 

kronologis saat ia dilecehkan oleh pasangannya. X mengaku sudah menepis dan 

menolak saat pasangannya mengajak hubungan intim, namun dalam kondisi 

mengantuk X selalu dipaksa untuk melakukan hubungan intim dan 

mempertanyakan status pacaran sebagai bentuk intimidasi. Keadaan tersebut 

membuat X terpaksa menerima perlakuan dari pasangannya. X melaporkan 
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pasangannya setelah ia diputuskan tanpa alasan jelas, dan X tidak dapat menerima 

bahwa pasangannya tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang telah 

dilakukan.  

Penolakan merupakan salah satu bentuk asertif pada dimensi defend for rights 

and interest, dimana kedua korban menyatakan bahwa ia menolak perlakuan kasar 

dari pelaku serta menolak untuk perlakuan kasar pacarnya. Namun sikap asertif 

tersebut tidak menghentikan kekerasan tersebut begitu saja, dan respon dari 

pasangan justru menghambat keduanya untuk membicarakan ini secara baik-baik. 

Kedua korban harus mengambil tindakan lain agar kekerasan yang mereka alami 

dapat dihentikan. 

Penelitian yang sudah ada mayoritas menggunakan metode kuantitatif, namun 

belum menjelaskan bagaimana dinamika asertivitas pada penyintas kekerasan 

dalam berpacaran. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh pemahaman 

lebih dalam mengenai gambaran asertivitas yang terjadi pada perempuan penyintas 

yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai asertivitas penyintas dalam 

kondisi umum, saat mengalami kekerasan, dan pasca putus hubungan dengan 

pasangan. Dari hasil yang diperoleh, diharapkan terdapat pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai asertivitas pada korban kekerasan dalam pacaran. 

Penelitian mengenai asertivitas pada perempuan yang mengalami kekerasan juga 

diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai sisi asertivitas penyintas, dan 

menimbulkan pemahaman yang membantu perempuan menemukan solusi untuk 

keluar dari lingkaran kekerasan.  

1.2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada asertivitas perempuan penyintas kekerasan 

dalam pacaran dalam tiga kondisi, yaitu asertivitas dalam kondisi umum, asertivitas 

saat kekerasan terjadi, dan asertivitas pasca putus hubungan dengan pasangan. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penuturan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana gambaran asertivitas dari penyintas kekerasan dalam pacaran? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran 

asertivitas pada perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam berpacaran 

dalam kondisi umum, asertivitas saat kekerasan terjadi, serta kekerasan pasca 

putus hubungan.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi sosial, seperti gender dan 

asertivitas, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fenomena 

kekerasan dalam pacaran.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam bidang praktis, 

khususnya bagi praktisi dan profesional yang menangani kasus kekerasan 

dalam pacaran untuk memahami kasus lebih dalam dan memberikan 

penanganan yang sesuai. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

menginspirasi perempuan yang bergelut dalam kekerasan untuk menghentikan 

kekerasan tersebut.  

1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang membahas mengenai asertivitas pada 

penyintas kekerasan dalam pacaran. 

1. BAB I: Pendahuluan yaitu bab mengenai latar belakang masalah, fokus 

penelitian, pertanyaan  penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

2. BAB 2: Tinjauan Pustaka yaitu bab mengenai teori-teori yang berperan 

sebagai pisau analisis peneliti, yaitu mengenai asertivitas serta kekerasan 

dalam pacaran.   
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3. BAB 3: Metode Penelitian yaitu bab yang menjelaskan metode, partisipan, 

pengumpulan data, dan isu etik dalam merancang penelitian. Selain itu, 

terdapat catatan peneliti selama pengambilan data serta refleksivitas peneliti.  

4. BAB 4: Temuan dan Pembahasan yaitu bab mengenai hasil dari wawancara 

dan analisis data dan pembahasan hasil tersebut dan menghubungkan hasil 

tersebut dengan teori dan konsep yang terkait. 

5. BAB 5: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi yaitu bab yang berisi 

simpulan dari analisis data, implikasi hasil penelitian, serta rekomendasi bagi 

pihak-pihak terkait. 


