
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia saat ini hidup dalam era dimana hak asasi manusia 

telah menjadi suatu hal yang tidak lagi canggung untuk dibicarakan 

dan diperjuangkan. Perbincangan seputar hak – hak asasi manusia 

biasa dikaitkan dengan humanisme, yang kemudian menjadi tolok 

ukur dan batasan - batasan tiap individu dalam bersikap dan 

memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Tidak semua orang 

sependapat bahwa hak asasi manusia dan humanisme adalah sesuatu 

yang perlu diperhitungkan dalam aktivitas dan aspek - aspek 

kehidupan mereka untuk mencapai suatu ‘ada’ atau eksis. Sebagian 

manusia akhirnya melakukan perbuatan – perbuatan yang cenderung 

merugikan, melakukan kebebasan yang tidak terbatas hingga 

melanggar kebebasan dan hak asasi orang lain. Hal tersebut akan 

berakhir pada kehidupan yang seolah menganut ‘hukum rimba’; yang 

kuat dialah yang menang, tidak peduli siapa yang menjadi lawan atau 

apa yang mereka lakukan. Hal tersebut pada akhirnya akan berujung 

pada suatu bentuk kekerasan atau penindasan, baik secara fisik 

maupun mental, dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian baik 

moril maupun materiil pada pihak lain. 

Beberapa pelaku kekerasan akan terlihat menikmati hal 

tersebut karena efek dominansi, di mana sang pelaku akan merasa 

lebih berkuasa dan memegang kendali dari individu yang tertindas 

(Guamarawati, 2009). Kekerasan yang terjadi karena adanya dominasi 
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biasanya terjadi dalam lingkup hubungan dengan individu – individu 

terdekat. Contohnya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan 

dalam berpacaran, dan kekerasan terhadap anak. 

Di Indonesia kekerasan dalam pacaran menjadi suatu 

fenomena yang cukup sering terjadi, tetapi jarang dibicarakan, bahkan 

terabaikan. Saksi kejadian tersebut memilih mengekspresikan 

kekhawatiran dan perhatiannya dalam diam. Sikap diam yang 

dilakukan oleh saksi disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat 

sekitar terutama orang terdekat dari korban. Padahal menurut data dari 

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 

(Anonim, 2015), terdapat banyak kasus tentang kekerasan terhadap 

perempuan. Mulai dari ranah personal yang berarti pelaku dari tindak 

kekerasan tersebut adalah orang yang dikenal (ayah, kakak, adik, 

paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim 

(pacaran) dengan korban. 

Berdasarkan data statistik disebutkan bahwa terdapat 8.626 

kasus di ranah personal dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 

2014 (Anonim, 2015), yaitu: 

Tabel 1. Kasus di Ranah Personal 
 

Klasifikasi Jumlah Kasus 

Kekerasan dalam rumah 

tangga 

59% atau 5.102 

Kekerasan dalam pacaran 21% atau 1.748 

Kekerasan pada anak 

perempuan 

10% atau 843 

Kekerasan dalam relasi 

personal lain 

9% atau 750 

Kekerasan dari mantan pacar 1 % atau 63 
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Mengacu pada data statistik yang diungkapkan oleh Komnas 

Perempuan pada tahun 2013 dan 2014, terdapat beberapa kasus 

kekerasan yang terjadi berdasar CATAHU Komnas Perempuan Tahun 

2014 (Anonim, 2015), sebagai berikut: 

Tabel 2. Kasus Kekerasan Tahun 2013 dan 2014 
 

Jenis Kekerasan Jumlah Kasus 

Kekerasan Fisik 3.410 ( 40% ) 
Kekerasan Psikis 2.444 ( 28% ) 

Kekerasan Seksual 2.274 ( 26% ) 

Kekerasan Ekonomi 496 ( 6% ) 
 
 

Menurut hasil wawancara dengan RA pada bulan Februari 

2016, awal pembicaraan masih terasa ringan sampai tiba pada bab 

dimana RA bercerita jika mantan pacarnya melakukan kekerasan 

terhadap dirinya. Pembicaraan berubah menjadi berat. RA mengaku 

bertemu dengan sang mantan pacar pertama kali di sebuah universitas 

ternama di salah satu kota di Jawa Barat. Di awal pertemuan 

keduanya, RA melihat sosok yang menarik, pintar, seorang mantan 

atlet renang – seseorang yang sangat berbakat. Seiring berjalannya 

waktu yang dihabiskan bersama, RA mulai merasakan hal aneh 

dibalik sosok menarik itu, seorang yang sangat suka mengatur dengan 

temperamen yang meledak – ledak. 

Sang mantan pacar sering kali melakukan kekerasan fisik 

mulai dari menyikut, menarik rambut, menginjak kaki, dan lain 

sebagainya. Kekerasan dalam bentuk lain seperti verbal pun sering 

diterima oleh RA. Dipanggil dengan sebutan “pelacur” atau “sampah” 

dan berkata jika tidak ada orang lain yang menginginkannya. RA 
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hanya bisa menangis dan meminta maaf dan beberapa hari kemudian 

sang mantan pacar berganti yang meminta maaf. RA tidak bisa 

mengomunikasikan kepada sang mantan bahwa hal yang dilakukan 

terhadap dirinya telah melukainya. RA takut apabila menyampaikan 

maksudnya, sang mantan pacar akan lebih kejam terhadapnya. Pada 

saat RA bercerita, RA sudah putus dengan sang mantan pacar itu. 

RA bercerita lebih banyak hal. Menurutnya, dari awal mereka 

berpacaran, RA merasa tidak bisa santai ketika berada disekitar 

mantan pacarnya itu karena sang mantan yang terlalu mengekang dan 

menuntut banyak hal. RA tidak bisa menolak permintaan sang mantan 

tersebut karena akan membuat sang mantan marah besar dan 

mengancam menyakiti. RA yang semula adalah perempuan yang ceria 

dan mahasiswa aktif di kampus berubah menjadi seseorang yang 

kurang percaya diri. RA tidak lagi berkumpul bersama teman – 

temannya karena tidak mampu menolak keinginan sang mantan untuk 

selalu ditemani. 

Berbulan – bulan RA dan sang mantan pacar menjalani 

hubungan pacaran, tidak ada seorangpun yang mengetahui kekerasan 

yang dilakukan oleh sang mantan. RA selalu menutupi luka – luka 

yang diterima, luka fisik dan psikologis. RA menutup diri dari 

pergaulannya. Meskipun sudah sangat tersakiti, RA tidak berani untuk 

bercerita kepada orang lain, apalagi meminta pertolongan agar dirinya 

dapat terbebas dari kekerasan yang berkedok cinta. 

Bahkan, setelah semua tindakan kekerasan yang RA terima, 

RA  masih  tidak  bisa  memutuskan  untuk  berpisah  dengan  sang 
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mantan. Suatu hari, saat semuanya sudah terlanjur parah RA akhirnya 

mengambil sikap yang asertif yaitu dengan melapor kepada polisi. 

Tindakan melapor tersebut adalah sebuah bentuk upayanya untuk 

meminta pertolongan agar terbebas dari belenggu sang mantan, 

namun sang mantan pacar seketika berubah menjadi sosok yang baik 

dengan harapan pencabutan gugatan. Semula, RA merasa kasihan dan 

berpikiran untuk mencabut laporan. Belum sempat kasus pemukulan 

berdarah itu selesai, RA mendapat kekerasan fisik dan psikologis 

berikutnya. Kali ini, RA mendapat perlakuan yang lebih parah, 

dijebak, dan dituduh sebagai seorang wanita yang tidak tahu malu. 

Disebabkan oleh kasus – kasus tersebut, RA harus mengalami 

situasi berat. Di kampus, nilai – nilai nya turun drastis dan harus 

mengambil cuti satu semester. RA mengambil langkah benar dengan 

bertemu psikolog untuk mengatasi trauma atas kasus yang 

menimpanya itu. 

Menurut catatan KPK2BGA (Rofiuddin, 2015), korban kasus 

kekerasan yang mayoritas perempuan mengalami peningkatan 

sebanyak empat kasus. Pada tahun 2014 terdapat 561 kasus dan 

meningkat pada enam bulan pertama di tahun 2015, yaitu sebanyak 

565 kasus. Jumlah kasus kekerasan yang khusus dialami perempuan 

setiap tahunnya mengalami perubahan, namun kebanyakan kasusnya 

adalah kekerasan secara fisik. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

perubahan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 

beberapa tahun: 
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Tabel 3. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 
 

Tahun Jumlah kasus secara umum Kasus kekerasan 

fisik 

2012 393 322 
2013 766 242 

2014 679 429 
 
 

KPK2GBA melakukan beberapa monitoring laporan pusat 

pelayanan terpadu (PPT) perempuan dan anak di 35 kabupaten/ kota 

di Jawa Tengah, serta laporan masyarakat, diperkirakan ada lebih 

banyak kasus kekerasan yang tidak terekspos (Rofiuddin, 2015). 

Lestariyanti (Rofiuddin, 2015) selaku aktivis Legal Recources 

Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC- 

KJHAM) Jawa Tengah, menuturkan tingginya kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. Elina mengumpulkan 

data selama periode November 2014 – Oktober 2015 tercatat ada 477 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan terjadi di 35 kabupaten/ kota 

di Jawa Tengah. 

Berbagai jenis kekerasan yang terjadi di Jawa Tengah dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini (Muntari, 2013): 

Tabel 4. Kasus Kekerasan di Jawa Tengah 2013 
 

Jenis Kekerasan Jumlah Kasus 

Kekerasan dalam rumah tangga 201 

Perkosaan 113 

Kekerasan dalam pacaran 61 

Korban eksploitasi seksual 34 

Buruh migran perempuan 22 

Perdagangan perempuan 22 

Pelecehan seksual 7 
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Terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran tahun 

2013 ke tahun 2015 ditinjau dari pendataan yang dilakukan oleh LRC- 

KJHAM, ditunjukkan oleh tabel di bawah ini (Rofiuddin, 2015): 

Tabel 5. Kasus Kekerasan di Jawa Tengah 2014 - 2015 
 

Jenis Kekerasan Jumlah Kasus Jumlah Korban 

Kekerasan dalam 

rumah tangga 

201 201 

Kekerasan dalam 

pacaran 

94 274 

Perkosaan 68 102 

Prostitusi 48 479 

Buruh migran 25 110 

Perbudakan seksual 21 21 

Pelecehan seksual 13 19 

Trafficking 7 21 
 
 

Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah 

justru menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi menurut LRC- 

KJHAM (Anonim, 2015). Hal tersebut dapat terlihat dari data tabel 

di bawah ini: 

Tabel 6. Kasus Kekerasan di kota di Jawa Tengah 2014 - 2015 
 

Kota di Jawa Tengah Jumlah Kasus 

Semarang 177 
Wonosobo 60 

Surakarta 37 

Kendal 26 

Kabupaten Semarang 15 
 
 

Dalam beberapa kasus kekerasan pada perempuan pada 

umumnya, sang pelaku diduga merasa bahwa dirinya lebih dominan 

atau superior. Perilaku dominan tersebut merupakan satu ciri khas 
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yang dimiliki pelaku. Pelaku kekerasan juga akan memilih korban 

yang lebih lemah atau submisif. Berdasar hal di atas menimbulkan 

suatu pemikiran bahwa kasus kekerasan yang dialami oleh 

perempuan merupakan sebuah mekanisme sosial yang menempatkan 

perempuan dalam posisi di bawah kaum laki – laki. 

Apabila ditelaah sesuai perspektif gender, kondisi penempatan 

perempuan dan laki – laki dikaitkan dengan budaya patriarki yang 

sudah ada sejak awal peradaban manusia. Budaya yang 

memposisikan laki – laki sebagai makhluk yang lebih dominan 

dibanding perempuan. Baik dalam kehidupan berkeluarga maupun 

bermasyarakat dan bernegara. Guamarawati (2009, hal. 45) 

menuturkan, “a set of social relations between men, which have a 

material base, and which through hierarchical establish among men 

that enable them to dominate women.” 

Telah disebut di atas bahwa kebanyakan dari para korban 

kekerasan dalam berpacaran adalah perempuan. Patriarki dianggap 

sebagai akar penyebab pelanggaran hak-hak perempuan. Dominasi 

laki-laki dalam masyarakat kadang-kadang menyebabkan mereka 

merasa pantas dan berhak melakukan kekerasan terhadap perempuan. 

Tindak kekerasan yang sering terjadi diakibatkan adanya cerminan 

relasi yang timpang dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Azwar (dalam Ferlita, 2008) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang berpengaruh pada pola sikap yang 

mendeterminasi, seperti pengalaman pribadi, pengaruh kebudayaan, 

pengaruh orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga 
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pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh faktor emosional dalam 

diri individu tersebut. 

Penelitian yang dilakukan Linehan (dalam Didianingrum dan 

Endrijati, 2014) menjelaskan tentang beberapa hal yang seharusnya 

dimiliki oleh individu untuk menghindarkan diri atau paling tidak 

mengurangi risiko menjadi korban kekerasan dalam berpacaran. 

Kemampuan - kemampuan tersebut salah satunya adalah kemampuan 

asertif. Hersen, dkk. ( dalam Didianingrum dan Endrijati, 2014) 

mengemukakan kurangnya kemampuan berperilaku asertif dapat 

berdampak pada munculnya masalah secara luas. Banyak kasus 

kekerasan yang terjadi memiliki berbagai penyebab. Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya perilaku 

asertif yang dimiliki oleh individu. Perilaku asertif dijelaskan oleh 

Lane dan Jakubowski (eL-Hakim, 2014) sebagai perilaku individu 

dalam menggambarkan hak, pikiran, perasaan, dan kepercayaannya 

secara langsung, jujur, dan dengan terhormat tanpa melanggar hak 

pribadi orang lain. 

Memiliki perilaku asertif bermanfaat bagi individu dalam 

bersosialisasi di lingkungannya, bersikap jujur dan terus terang 

membuat individu terhindar dari konflik, dan dapat menyelesaikan 

masalah dengan cara yang efektif. Hasilnya dapat menghindarkan 

individu sebagai korban kejahatan perilaku agresif. Alberti & 

Emmons (dalam Didianingrum dan Endrijati, 2014) menjelaskan 

bahwa perilaku asertif lebih adaptif daripada submisif atau agresif, 

perilaku asertif menimbulkan harga diri yang tinggi dan hubungan 
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interpersonal yang memuaskan. Individu dengan kemampuan 

berperilaku asertif yang baik memungkinkan untuk mengemukakan 

maksud dan tujuan secara tepat dan langsung sehingga menimbulkan 

perasaan senang dalam diri dan membuat individu lain menilai dengan 

baik. 

Penelitian yang hampir mirip mengenai perilaku asertif dan 

hubungannya dengan kekerasan dalam berpacaran sebenarnya telah 

dilakukan pada tahun 2014 oleh Didianingrum dan Endrijati dengan 

judul Hubungan antara Sikap Asertivitas dengan Kecenderungan 

Menjadi Korban Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja. Pada 

penelitian itu, Didianingrum mengambil subjek remaja SMKN 5 

Surabaya dan SMAN 10 Surabaya. Subjek yang diteliti merupakan 

gabungan antara perempuan dan laki – laki dengan rentang usia 15 – 

18 tahun. Didianingrum dan Endrijati memfokuskan penelitiannya 

pada kecenderungan menjadi korban kekerasan seksual dalam 

pacaran. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti 

memilih mahasiswi aktif yang sedang berkuliah di Unika 

Soegijapranata Semarang sebagai subjek. Penelitian ini dikhususkan 

untuk subjek perempuan angkatan 2013 – 2017 dan meneliti pada 

bentuk kekerasan yang lebih luas, seperti kekerasan fisik, psikologis 

dan seksual. 

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perilaku asertif sangat diperlukan oleh setiap individu. 

Terutama dalam hal ini adalah mahasiswi yang sedang berpacaran. 

Perilaku  asertif  menolong  individu  agar  tidak  menjadi  korban 
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kekerasan dalam berpacaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

melakukan penelitian “Apakah perilaku asertif memiliki 

hubungan dengan kekerasan dalam berpacaran terutama pada 

mahasiswi?” 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti ingin mengetahui 

secara nyata hubungan antara perilaku asertif dengan kekerasan dalam 

berpacaran pada mahasiswi. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberi sumbangan 

pengetahuan dan manfaat bagi bidang Psikologi Sosial mengenai 

perilaku asertif dan kekerasan dalam berpacaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi acuan 

individu dalam bertindak untuk menekan kekerasan dalam berpacaran 

karena perilaku asertif merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi. 


