
 

57 
 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Penelitian dan Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian “Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual 

pada Wanita Dewasa Awal” ini dilakukan dengan 3 orang subjek 

wanita yang berada pada usia dewasa awalnya dan pernah 

mengalami kekerasan seksual. Peneliti mendapatkan subjek 

sesuai dengan kriteria, W.A sebagai subjek pertama, J.A sebagai 

subjek kedua dan F.O sebagai subjek ke tiga. Penelitian 

dilakukan dengan meminta ijin subjek untuk melakukan proses 

penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi selama 

wawancara berrlangsung. Peneliti juga meminta ijin subjek untuk 

mewawancarai orang di sekitar subjek terkait dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. 

Peneliti mendapatkan subjek bedasarkan pencarian yang 

pernah peneliti lakukan. Dua subjek dalam penelitian ini 

berdomisili di Semarang yaitu W.A dan J.A dan 1 subjek berada 

di Pemalang, yaitu F.O. Wawancara dan observasi dilaksanakan 

pada lokasi yang berbeda sesuai kesepakatan yang dilakukan 

antara peneliti dan masing – masing subjek. Sebelum melakukan 

proses penelitian, peneliti meminta persetujuan subjek untuk 

mengisi inform consent. 



 
 

58 

 
 

W.A merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir. Subjek 

pertama yaitu W.A bertempat tinggal di salah satu kos dekat 

dengan kampus subjek di daerah Jatingaleh, Semarang. W.A 

menetap di kos karena berasal dari kota Solo, kos W.A terlihat 

tidak begitu besar namun nyaman untuk ditinggali. Kos memiliki 

15 kamar dengan dua lantai. Lantai pertama ada 7 kamar dan 

lantai dua ada 8 kamar. Subjek memiliki kamar kos di lantai dua. 

W.A yang berkuturunan Jawa memiliki seorang ibu dan seorang 

kakak laki – laki, ayah W.A dulunya merupakan seorang polisi 

namun sudah meninggal dunia saat subjek masih duduk di 

bangku kelas 3 SD. Ibu WA merupakan guru sekolah dasar LSB 

di Solo dan kakak W.A sudah bekerja. Keluarga W.A merupakan 

keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. 

Subjek kedua yaitu J.A merupakan seorang wanita dewasa 

turunan Tionghoa. J.A tinggal serumah dengan orang tua dan 

memiliki dua saudara, satu kakak laki – laki dan kakak 

perempuan.. Rumah J.A berada pada perumahan di Semarang 

bawah yaitu Tanah Mas, yang banyak ditinggali penduduk 

berturunan Tionghoa. Subjek tinggal bersama kedua orangnya di 

rumah. .J.A terlihat dari keluarga menengah, ayah J.A sudah 

tidak bekerja dan ibu subjek merupakan ibu rumah tangga. 

Lingkungan kuliah J.A sebelumnya kebanyakan adalah orang 

Indonesia dan beragama Muslim, yang berbeda dengan J.A.  

F.O merupakan subjek ketiga peneliti yang baru saja 

bekerja awal tahun ini. F.O merupakan lulusan D3 Perpajakan 
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dari Universitas swasta di Semarang dan sudah bekerja di kota 

Pekalongan. Saat bekerja ini subjek menyempatkan untuk pulang 

ke rumahnya setiap akhir minggu di Pemalang. Saat bekerja 

subjek menetap di kos yang terdiri dari 9 kamar dan khusus 

wanita yang berasal dari pulau Jawa, disekitar kos subjek 

terdapat dua kos lainnya. Subjek merupakan turunan Tionghoa 

dan Jawa, ayah subjek merupakan turunan Tionghoa dan ibu 

subjek merupakan orang Jawa. Sering terjadi pertikaian pada 

keluarga subjek akibat masalah perbedaan ras tersebut. Saat ini 

ayah F.O sudah meninggal dunia saat subjek berada pada masa 

awal kuliah. Subjek memiliki tiga saudara kandung dan dua 

saudara tiri dari ayahnya yang sebelumnya sudah pernah 

menikah. Keluarga subjek merupakan keluarga menengah, kedua 

adik pria subjek masih bersekolah dan kakak perempuan F.O dari 

ibunya sudah menikah.  

2. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan proses penelitian ada beberapa 

persiapan peneliti lakukan, yaitu : 

a. Menentukan kriteria subjek 

Peneliti menentukan kriteria bedasarkan tujuan dan 

keperluan dari penelitian yang berjudul “Dampak Psikologis 

pada Wanita Dewasa Awal Subjek Kekerasan Seksual”. 

Subjek dalam kriteria ini merupakan seorang wanita yang 

berada pada usia dewasa awalnya dan pernah mengalami 

kekerasan seksual. 
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b. Pencarian subjek 

Peneliti melakukan pencarian subjek dengan bertanya 

dengan rekan- rekan di sekitar peneliti untuk mendapat subjek 

sesuai dengan kriteria tersebut. Pencarian subjek tersebut 

membuahkan 3 subjek untuk peneliti. Subjek 1 W.A Subjek 

merupakan salah satu teman peneliti yang sering bertegur 

sapa saat bertemu dan memiliki hubungan cukup dekat 

belakangan ini. Subjek ke dua J.A, merupakan salah satu 

teman dekat dari teman peneliti selama kuliah yang mau 

mengajukan diri untuk bercerita akan kisahnya pada peneliti 

dan lebih merasa nyaman karena peneliti berteman dengan 

teman – temannya.. Subjek ke 3 F.O sudah kenal dengan 

peneliti sudah mengenal subjek hampir dua tahun selama 

kuliah dan berteman baik dengan subjek. Peneliti dan subjek 

kadang melakukan pekerjaan sampingan bersama. 

c. Menyusun pokok – pokok wawancara 

Pokok – pokok wawancara di buat bedasarkan tema 

dan teori dalam penelitian yang peneliti lakukan. Selama 

proses wawancara peneliti juga menyiapkan alat pelengkap 

untuk mempermudah proses penelitian. 

 

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian dengan judul “Dampak Psikologis Korban 

Kekerasan Seksual pada Wanita Dewasa Awal” ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan 
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wawancara dan observasi selama proses wawancara untuk 

pengumpulan data. Jadwal penngumpulan data merupakan 

kesepakatan antara subjek dan peneliti. Pertemuan dengan subjek 

dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan berarti berupa 

kebisingan sesaat. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

melakukan pembangunan rapport dengan subjek yang merupakan 

teman dari teman peneliti dan subjek yang merupakan teman satu 

institusi dengan peneliti.  

Pembangunan rapport dilakukan untuk mempermudah 

keterbukaan subjek terhadap peneliti dalam pengambilan data. 

Peneliti kemudian meminta kesediaan subjek untuk membagikan 

ceritanya sesuai dengan penelitian yang diungkap. Pengambilan data 

disesuaikan dengan kriteria subjek. Kriteria subjek yang ditentukan 

merupakan wanita yang berada pada usia dewasa awalnya dan 

pernah mengalami kekerasan seksual. Penelitian melakukan 

pencarian subjek dengan bertanya dan berdiskusi dengan teman – 

teman peneliti. Tahap akhir peneliti melakukan wawancara dan 

observasi selama melakukan wawancara. Berikut rincian jadwal 

melalui tabel jadwal pelaksanaan pengumpulan data oleh ketiga 

subjek; 
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Tabel 1 

Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

No. Inisial Tanggal Lokasi Tahap Pengambilan Data 

1. W.A 27 – 04 – 2018 Café (Semarang) Wawancara dan Observasi 

07 – 05 – 2018 Café (Semarang) Wawancara dan Observasi 

2. J.A 24 – 04 – 2018 Café (Semarang) Wawancara dan Observasi 

14 – 05 – 2018 Café (Semarang) Wawancara dan Observasi 

3. F.O 29 – 04 – 2018 Café (Pemalang) Wawancara dan Observasi 

06 – 04 – 2018 Café (Pemalang) Wawancara dan Observasi 

 

C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Inisial    : W.A 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Agama    : Katolik 

Tempat, tanggal lahir : Solo, 13 Maret 1996 (22 tahun) 

Tempat bertumbuh  : Solo 

Domisili   : Semarang 

Cita – cita   : Polisi Wanita 

Pendidikan   : Tahap akhir sarjana 

Pekerjaan   : Guru Les (sambilan) 

Hobi    : Koleksi novel 

Jumlah saudara  : 1 (anak tengah) P : -   L : 1 

Orang tua :  - Ibu (bekerja sebagai guru SD   

LSB) 
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-  Ayah (sudah meninggal) 

b. Hasil Observasi 

Wawancara dengan subjek W.A dilakukan sebanyak 

dua kali. Pada wawancara pertama subjek berpakaian santai 

dengan celana jeans panjang, mengenakan kaos dan 

membawa jaket. Peneliti dan subjek berjanjian pada Jumat 

sore dan disebuah café dengan suasana yang cukup tenang. 

Subjek terlihat dalam keadaan sehat dan cukup tenang. 

Peneliti dan subjek sedikit berbincang – bincang dan baru 

memulai proses wawancara dan observasi. Peneliti 

mempersilahkan subjek memakan snack terlebih dahulu 

sebelum memulai wawancara. 

Subjek dapat berbicara dengan lancar dan mudah 

terbuka dengan peneliti. W.A banyak bercerita dengan 

peneliti dan menjelaskan opininya terhadap berbagai macam 

hal terkait kisahnya. Subjek juga menceritakan tentang 

kronologi pengalaman kekerasan seksualnya dengan lancar 

dan disertai dengan beberapa ekspresi kaget dan gesture tubuh 

yang sering bergerak. Subjek juga menirukan dialog pelaku 

kekerasan seksual dengan perubahan nada dan suaranya yang 

dilanjutkan dengan suara W.A menirukan dirinya sendiri. 

Beberapa kali subjek menunjukan ekspresi kesal dan sempat 

terlihat kosong. Wawancara tetap berjalan lancar dan subjek 

dapat menceritakan tentang kisah dan mengutarakan 
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pendapatnya dengan baik terkait pertanyaan dampak 

psikologis. 

Pada saat wawancara subjek juga terlihat tenang dan 

santai dengan menggunakan celana jeans, baju kaos dan 

sandal jepit. Subjek sempat terlihat kaget dan takut karena 

sempat ditegur seorang pria berbadan besar dengan suara 

berat dari belakang, peneliti juga melihat hal tersebut. W.A 

pernah mengatakan pada wawancara pertama bahwa dirinya 

memang tidak nyaman jika ada laki – laki yang berada di 

belakangnya bahkan saat mengendarai kendaraan bermotor. 

Subjek merasa kurang tenang dan peneliti mencoba membuat 

subjek tenang dengan mengobrol dan mengajak subjek 

makan. Subjek kemudian langsung terlihat tenang dan dapat 

mengobrol santai dengan peneliti sebelum memulai 

wawancara. W.A juga bercerita sebuah pengalamannya yang 

sempat terlupakan pada saat wawancara pertama. W.A juga 

terlihat menjawab pertanyaan dari peneliti dengan sangat 

serius dan fokus dengan tatapan lurus ke arah peneliti. Saat 

menceritakan tentang pandangan dan kisahnya W.A juga 

sempat berkaca – kaca dan menangis namun W.A tetap dapat 

mengendalikan diri.  

c. Hasil wawancara 

1) Latar belakang dan kekerasan seksual yang dialami 

W.A merupakan seorang wanita dewasa awal yang 

masih melangsungkan kuliahnya pada tahap akhir di kota 
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Semarang. W.A terlihat dengan ekspresi yang tenang dan 

cukup pendiam, namun tetap memiliki lingkaran 

pertemanannya sendiri. W.A adalah seorang wanita yang 

cukup mandiri dengan mencari sambilan dan uang jajan 

untuk dirinya sendiri dengan menjadi guru les. Dibalik 

kemandiriannya W.A adalah seorang wanita yang sangat 

penuh dengan kewaspadaan dalam kesehariannya yang 

diakibatkan pengalaman kekerasan seksual yang pernah 

dialaminya. 

W.A menceritakan tentang pengalaman kekerasan 

seksualnya kepada peneliti dengan runtut. Saat itu W.A 

sedang pulang sekolah dari SMA nya di kota Solo, dengan 

menggunakan bus dan harus berjalan dalam jarak yang 

lumayan agar sampai ke rumahnya. Dalam perjalanan 

yang ditempuh dengan berjalan kaki tersebut W.A 

menerima kekerasan seksual di jalan raya saat sedang 

menuju rumahnya dalam bentuk pelecehan seksual. W.A 

sangat mengingat jelas kapan dan bagaimana detailnya 

kejadian tersebut berlangsung. 

W.A ditanyai oleh seorang pria yang sedang duduk 

di motornya sambil menghampiri W.A. Pertanyaan dari 

pelaku tersebut berujung dengan memaksa subjek untuk 

ikut dengannya. W.A tidak ingin ikut dengan pelaku 

namun pelaku memaksa dengan menarik kasar jaket dan 

meremas payudara W.A. Pelakupun sempat mengelilingi 
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W.A dengan motornya selama beberapa kali. Subjek 

berusaha menyelamatkan diri dengan berlari dan berhasil 

menjauh dari pelaku. W.A menangis dalam perjalanan 

menuju ke rumahnya dan harus menunggu di salah satu 

warung dekat rumahnya sebelum pulang. 

W.A merasa sangat terpukul, jijik dan memandang 

dirinya sangat kotor dan rendahan. Di sekolah sikap W.A 

menjadi pendiam dan tidak mudah berinteraksi dengan 

teman – temannya. Hubungan sosial menjadi lebih tertutup 

dan pandangannya akan dunia berubah menjadi tempat 

yang tidak baik dan penuh dengan orang jahat. 

Rasa waspada W.A juga sangat meningkat tajam 

setelah melewati kejadian tersebut. W.A menjadi sangat 

sensitif dan penuh kecurigaan terhadap pria dan selalu siap 

siaga di jalan maupun di dalam ruangan. Dalam setiap 

aktivitasnya W.A harus memikirnya bagaimana dapat 

menjaga dirinya agar tetap aman dan tidak dapat 

terganggu oleh bahaya apapun. 

W.A juga mengingat – ngingat ulang kisah 

hidupnya dan mengalami flashback akan pengalaman 

kekerasan seksual yang pernah terjadi pada dirinya. W.A 

mengalami hal tersebut saat masih berusia 12 tahun, pada 

saat dirinya sedang les renang bersama guru lesnya. Guru 

les renang tersebut mengajarkan W.A cara untuk 

berernang namun dalam salah satu kesempatan saat 
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mengajar, sang guru melakukan pelecehan seksual. 

Pelecehan seksual itu terjadi saat W.A sedang berusaha 

berlatih menjaga keseimbangan tubuh dan menyadari 

bahwa guru tersebut menyentuh dari luar daerah vagina 

WA. 

W.A baru menyadari hal tersebut saat ia beranjak 

dewasa bahwa hal tersebut merupakan kekerasan seksual. 

Selama ini W.A masih tidak ingin peraya bahwa dirinya 

pernah mengalami hal tersebut dan bias menerima 

kenyataan tersebut. W.A merasa sangat terkejut dan 

terheran karena pernah mengalami hal semacam itu 

sebelumnya.  W.A merasa telah memberi kesempatan 

pada guru tersebut dengan ajakan guru tersebut saat 

mengajarkan untuk mengikuti instruksinya.  

2) Dampak psikologis yang muncul akibat kekerasan seksual 

Pengalaman kekerasan seksual yang dialami W.A 

sangat memberi dampak psikologis dalam dirinya.  

Dampak psikologis tersebut terlihat dalam bentuk negatif 

dan dampak positif dalam dirinya. W.A memiliki 

pandangan bahwa dirinya sangatlah kotor, rendahan, dan 

sangat hina. Perasaan jijik pada dirinya timbul akibat 

merasa sudah pernah dikotori dan dirinya tidak dapat 

melawan pelaku – pelaku tersebut. W.A merasa benci dan 

ingin menyumpahi pelaku tersebut, perasaan amarahnya 

pun masih tetap ada pada diri W.A. Subjekpun 
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mengasihani dirinya sendiri ketika mengingat hal tersebut. 

W.A mengakui bahwa emosinya cukup labil pada saat itu 

dan ketika dirinya teringat akan kekerasan seksual 

tersebut. Pengalaman kekerasan seksual tersebut 

menimbulkan rasa takut dan waspada yang sangat tinggi 

terhadap pria asing maupun yang beberapa yang 

menurutnya tidak dapat dipercayainya.  

Saat berjalan kaki W.A sering merasa cemas dan 

menjadi sangat waspada pada orang yang berada di 

belakangnya dan memilih untuk berhenti jika ada orang di 

belakangnya atau W.A harus berjalan cepat – cepat untuk 

menjauhi orang tersebut. Orang yang berada di belakang 

W.A harus berhenti dan melewatinya terlebih dahulu, jika 

tidak W.A tidak akan merasa tidak aman. W.A merasa 

bahwa dirinya dalam kondisi yang sangat tidak aman jika 

ada orang lain yang berada di belakangnnya saat berjalan 

kaki maupun mengedarain motor. 

 W.A bercerita bahwa dirinya sering cemas dan 

berkata pada dirinya sendiri “aku harus waspada”, “aku 

harus waspada” dalam keadaan seperti itu. Baru saja 

subjek juga mengalami „cat calling‟ saat mengendarai 

motor, W.A merasa sangat panik dan memacu gas 

motornya agar lebih cepat pergi. Jalanan yang dilewati 

W.A dalam kondisi tidak baik namun W.A mengatakan 

bahwa dirinya sudah tidak peduli dan hanya ingin segera  
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menjauh dengan memacu gasnya. Keadaan seperti ini 

adalah salah satu ketakutan terbesar subjek, sehingga 

dirinya selalu waspada, terutama pada orang – orang yang 

berada di belakangnya. Bentuk kecemasan W.A terjadi 

pada banyak hal dalam kesehariannya seperti saat  berada 

pada kamar mandi umum W.A selalu mengecek sekitarnya 

agar tidak ada kamera yang dapat merekamnya. Saat 

berganti baju di kamar ganti di sebuah mall pun W.A 

mengatakan, bahwa ia selalu mengecek jika kaca dalam 

kamar ganti tersebut tidak tembus pandang. Jika W.A 

sedang sendirian di kamar ganti yang hanya ditutupi 

dengan tirai maka ia lebih memilih untuk tidak mencoba 

pakaiannya. 

Penampilan dan sifat seseorang dari pandangan 

kasat mata W.A sangat berpengaruh terhadap penilaiannya 

akan kewaspadaan terhadap orang tersebut. W.A 

menjelaskan bahwa dirinya mengalami perubahan yang 

sangat dirasakan oleh dirinya dan teman – temannya. W.A 

dulunya merupakan seorang yang memiliki sifat „happy 

virus’ dan berubah menjadi pendiam dalam kesehariannya 

dan penuh kecurigaan terhadap orang lain. Semangat 

hidup W.A pernah sangat menurun dan dirinya merasa 

tidak bergairah sama sekali dan tidak memiliki nafsu 

makan. Salah satu impian W.A pun pupus karena dirinya 

tidak berani menjadi anggota polwan, subjek merasa 
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bahwa polwan harus berpakaian ketat dan menunjukkan 

lekuk tubuhnya dan bersikap berani. W.A merasa dirinya 

tidak sesuai dengan kriteria tersebut dan membatalkan cita 

– citanya tersebut.  

 W.A juga merasa sangat malu pada dirinya sendiri 

karena sudah pernah mendapatkan pelecehan seksual, 

teman – teman karena tidak mampu memberanikan diri 

untuk cerita kepada mereka, malu kepada orang tua dan 

adanya anggota keluarga yang sangat menjaga sikap dan 

perilakunya membuat W.A merasa tidak nyaman untuk 

menceritakan kisahnya karena merasa malu. Subjek 

bercerita bahwa dirinya merasa malu jika harus 

menceritakan kisahnya saat ia punya pasangan kelak. Rasa 

malu W.A ini membuatnya sangat membenci pengalaman 

tersebut dan adanya kenyataan bahwa dirinya pernah 

dilecehkan. W.A bercerita bahwa ia sedikit memiliki rasa 

iri terhadap teman – temannya yang dianggapnya masih 

bebas dan suci.  

W.A merasa bersalah pada dirinya karena tidak 

dapat melakukan apapun ketika kekerasan seksual itu 

terjadi kepadanya. Rasa bersalah W.A semakin membesar 

dan subjekpun pernah terpikirkan kenapa dirinya tidak 

menghubungi polisi. Subjek merasa jika ia dapat 

menghubungi polisi pada saat itu maka mungkin saja 

dapat menghentikan kejadian tersebut pada subjek lain 
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yang melewati daerah tersebut. Rasa bersalah juga 

ditambah dengan dirinya yang tetap merespon pertanyaan 

- pertanyaan dari pelaku. 

Setelah mengalami pelecehan seksual tersebut W.A 

melakukan pendekatan holistik dengan rajin berdoa pada 

Tuhan. Banyak pertanyaan yang W.A tanyakan saat ia 

berdoa terkait dengan mengapa dirinya yang harus 

mengalami kekerasan seksual tersebut. Berdoa dan 

mendekatkan diri pada Tuhan membuat W.A berpikir 

bahwa dirinya dapat dikuatkan dan ditenangkan. W.A 

mengatakan bahwa dirinya merasa „dibukakan‟ supaya 

lebih mengerti mengapa dirinya lah yang harus menerima 

pengalaman kekerasan seksual tersebut.  Menurutnya hal 

itu terjadi akibat Tuhan ingin mengujinya menuju tahap 

selanjutnya yang lebih keras dan lebih tangguh. W.A 

merasa dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, ia 

menjadi lebih mengerti dan dapat menasihati orang lain 

yang tertimpa musibah yang sama dengan dirinya. 

Subjek sangat terpukul, kehilangan kepercayaan 

diri dan menjadi tertutup akibat pengalaman kelam yang 

dialaminya. Selain dengan berdoa, W.A sadar bahwa 

dirinya harus „fight‟ dari keadaan tersebut dengan pikiran 

bahwa anggota keluarganya dapat menjadi orang dewasa 

yang matang dengan profesinya, sehingga dirinya tidak 

boleh terpuruk lebih lama. W.A sempat terpikir bahwa 
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dirinya adalah anak seorang polisi dan guru, maka dari itu 

setidaknya dia harus memikirkan masa depannya walau 

cita – cita dan tujuannya sebelumnya tidak tergapai. Salah 

satu cara yang W.A lakukan adalah dengan mengikuti les 

dalam bentuk group agar dapat memunculkan rasa 

kepercayaan dirinya terhadap orang lain sedikit demi 

sedikit. Usaha ini masih W.A lanjutkan saat dirinya kuliah 

dengan mengikuti sebuah kegiatan.  

Pada kegiatan yang dilakukannya selama dua tahun 

tersebut dirinya harus bertemu banyak orang secara rutin, 

hal ini menurut W.A cukup efektif dalam membantu. 

Awalnya banyak struggling yang ia lalui akibat 

ketidakpercayaan diri, W.A takut jika orang lain harus 

melihat dan mengamati bagian tubuhnya saat berbicara. 

Subjek mengatakan bahwa ia sangat kaku jika harus 

berbicara di depan umum, namun ia tetap meneruskan dan 

mencoba sehingga W.A sedikit lebih percaya diri. 

Kewaspadaan dan pandangan W.A belum berubah banyak, 

anggapan bahwa dirinya kotor masih melekat pada diri 

W.A dan kewaspadaanya masih menetap, namun ia sedikit 

lebih berani dan percaya diri. 

W.A mengatakan bahwa pengalaman kekerasan 

seksual itu akan berdampak pada masa dewasanya, karena 

pada saat itu dirinya belum mengetahui banyak akan hal 

tersebut namun sudah menerima pengalaman buruk. W.A 
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mengatakan bahwa ia merasa pertumbuhannya terganggu 

secara emosional. Subjek merasa harus selalu waspada dan 

siap pada segala situasi. Peristiwa tersebut juga di ketahui 

oleh ibu W.A dan ibu penjaga warung dekat rumahnya 

yang menjadi tempat persinggahan W.A saat belum bisa 

memasuki rumahnya. Ibu W.A hanya dapat menenangkan 

dirinya dalam tangisan dan turut menangis bersama. 

Hingga saat ini W.A tidak pernah memberitahu perubahan 

dan trauma yang terjadi pada dirinya pada ibunya, supaya 

ibunya tidak khawatir. Dalam beberapa waktu ibu penjaga 

warung juga sering datang membawakan sayur, W.A 

merasa tetangganya pun perihatin dengan dirinya. 

 

Tabel 2 : Intensitas Subjek 1 (W.A) 

 
Tema Coding Intensitas Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Depresi D.E +++ - W.A sangat memandang dirinya kotor, 

menjijikkan, hina dan rendahan. 

- W.A menyalahkan dirinya karena ia tidak 

melawan pelaku 

Perasaan 

Cemas 

C.E ++++ - Tingkat kewaspadaan W.A sangat tinggi 

akan keberadaan seseorang di belakangnya 

saat berjalan maupun di motor 

- Saat berada di tempat ganti umum maupun 

W.C umum, WA. harus selalu mengecek 

ruangan tersebut dar minicam dan kaca 

tembus pandang, jika ia merasa tidak aman 

maka ia tidak akan menggunakannya. 

- Demi menyelamatkan diri saat dipenuhi 

kewaspadaan W.A tidak peduli untuk 

menjaga keselamatannya sendiri 

- Emosi W.A  menjadi labil dan sangat penuh 

kecurigaan 

Stres S.T +++ - Jika teringat dengan kejadian tersebut W.A 

mudah marah, moodswing dan xmenjadi 

sangat sensitif 

- Rasa tidak aman W.A meningkat 
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- Produktivitas menurun, pikiran W.A terfokus 

pada satu hal saja. 

Rasa Malu M.A ++++ - Rasa malu pada datang pada dirinya sendiri 

karena sudah pernah dilecehkan pada waktu 

pertumbuhannya yang dianggapnya sangat 

menganggu 

- Rasa malu pada orang tuanya karen sudah 

pernah mengalami kejadian seperti itu 

sebelum menikah 

- Malu dengan teman sebaya karena subjek 

tidak dapat memberanikan diri untuk 

bercerita akan kisahnya. 

- Malu jika harus membuka kisah dirinya 

terhadap calon pasangan hidupnya kelak 

Rasa Bersalah S.L +++ - Rasa bersalah W.A adalah subjek tidak 

melawan pelaku saat dirinya hendak diserang  

-  W.A merespon pertanyaan – pertanyaan dari 

pelaku walau ia sebenarnya bisa mengelak 

- W.A merasa sangat menyesal karena tidak 

menghubungi polisi pada saat itu juga agar 

tidak ada subjek lain yang bermunculan di 

daerah tempat tinggal subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Positif 

Penyesuaian 

Diri 

S.D ++ - W.A menyadari bahwa hidupnya masih 

berlanjut, subjek berpikir bahwa ibunya dapat 

bekerja dan kakaknya dapat berkuliah 

sehingga dirinya tidak bisa tidak kuliah 

maupun bekerja 

- Subjek mengikuti les dalam grup agar berani 

bertatap muka dan menimbulkan rasa percaya 

pada orang lain. 

- W.A mengikuti kegiatan saat kuliah untuk 

membantunya untuk dapat menyesuaikan diri 

untuk berinteraksi dengan norma 

Meningkatnya 

perilaku 

beragama 

A.G ++++ - Semenjak kejadian tersebut W.A selalu 

mendekatkan dirinya pada Tuhan dengan 

rajin berdoa 

- Dengan berdoa W.A merasa bahwa dirinya di 

beri Tuhan pengalaman tersebut untuk 

menjadi lebih tangguh dan kuat agar dapat 

menasihati subjek – subjek kekerasan seksual 

lainnya. 

- Hubungan W.A dengan Tuhna merupakan 

hal penting yang membuatnya mendapatkan 

sedikit semangat setelah mengalami hal 

tersebut. 

Usaha 

meningkatkan 

kepercayaan 

diri 

P.D ++ - W.A menyadari bahwa jika ia membiarkan 

dirinya, ia akan semakin terpuruk, dan W.A 

mencoba mengikuti sebuah kegiatan yang 

sama selama dua tahun. Bagi W.A, kegiatan 

ini dirasa dapat sedikit membantunya 
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- W.A mencoba berbicara di depan umum 

yang membuatnya takut untuk diperhatikan 

namun tetap subjek tetap mencobanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

Internal 

Pandangan 

Diri Positif 

KDN ++ - W.A menyadari kembali bahwa dirinya 

merupakan anak dari keluarga yang memiliki 

gambaran normal dan baik pada umumnya 

maka ia merasa masih bisa hidup seperti 

orang normal seperti berkuliah dan bekerja 

Perasaan hina 

& kotor pada 

diri  

KDT ++++ - W.A merasa bahwa dirinya adalah wanita 

yang telah sangat di kotori dan tidak layak 

- W.A sering mengasihani dirinya karena 

pernah dilecehkan 

- Kenyataan tersebut membuat pandangan 

W.A bahwa ia sudah menjadi bekas dari 

orang lain 

- W.A mengganggap dirinya menjijikkan 

Menenangkan 

Diri 

EMN ++ - W.A merasa dirinya harus bisa bangkit dari 

kondisi terpuruknya 

Kondisi 

Emosi Labil 

EMT ++++ - W.A sangat membenci peristiwa kekerasan 

seksual tersebut 

- W.A menjadi sangat membenci keadaannya 

jika teringat hal tersebut 

- Perasaan marah W.A sering muncul pada saat 

mengingat dan teringat peristiwa. 

Kemauan 

untuk bangkit 

MON +++ - W.A mau melanjutkan hidupnya dengan 

menjalankan pendidikannya dengan normal. 

Semangat 

hidup 

menurun 

MOT ++++ - W.A kehilangan  rasa semangat hidupnya dan 

merasa hidupnya menjadi hampa 

- W.A menyerah pada impian menjadi anggota 

Polwan karena W.A tidak berani mengenakan 

pakaian ketat dan harus menjadi berani 

 

 

Faktor 

Eksternal 

Adanya 

individu lain 

yang 

menenangkan 

DSN ++ -  Ibu W.A mengetahui kejadian tersebut dan 

menenangkannya saat W.A menangis 

- Ibu warung berkunjung beberapa kali ke 

rumah W.A sambil mengantar sayur untuk 

melihat keadaan W.A. 

Tidak 

mendapat 

dukungan 

sosial 

DST +++ - Tidak ada yang membantu W.A untuk 

memiliki gambaran diri yang positif 

- Tidak ada yang memberi saran dan nasihat 

untuk tidak terpuruk dan tetap maju. 

Adanya 

dukungan 

emosional 

dari keluarga 

LN ++ - Adanya ibu subjek saat setelah kejadian dan 

tidak menyalahkan subjek 

- Tetangga W.A, ibu warung datang beberapa 

kali untuk menengok 

Tuntutan dari 

keluarga dan 

lingkungan 

tidak kondusif 

LT +++ - Tante W.A merupakan wanita yang sangat 

menjunjung rasa hormat dan menjaga 

perilakunya. 

- Tante W.A sering mengatur perilaku saudara 

dan W.A, sehingga walaupun W.A tinggal 

satu kota dengan tantenya saat ini W.A tidak 
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tinggal serumah dengannya karena merasa 

tidak nyaman. 

 

Keterangan :  

 ++++ = sangat tinggi 

 +++ = tinggi 

 ++ = cukup 

 + = rendah 
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Tabel 3 : Keterangan intensitas tema subjek 1 W.A 

 

Tema Coding Kemunculan Intensitas 

 

Dampak 

Psikologi 

Positif 

Depresi D.E 7 ++++ 

Perasaan Cemas C.E 26 ++++ 

Stres S.T 14 +++ 

Rasa Malu M.A 12 ++++ 

Rasa Bersalah S.L 5 +++ 

Dampak 

Psikologi 

Negatif 

Penyesuaian Diri S.D 6 ++ 

Meningkatnya perilaku beragama A.G 7 ++++ 

Usaha meningkatkan kepercayaan diri P.D 4 ++ 

 

 

Faktor 

Internal 

Pandangan Diri Positif KDN 2 ++ 

Perasaan hina & kotor pada diri  KDT 7 ++++ 

Menenangkan Diri EMN 1 ++ 

Kondisi Emosi Labil EMT 13 ++++ 

Kemauan untuk bangkit MON 9 +++ 

Semangat hidup menurun MOT 7 ++++ 

 

Faktor 

Eksternal 

Adanya individu lain yang 

menenangkan 

DSN 3 ++ 

Tidak mendapat dukungan sosial DST 1 +++ 

Adanya dukungan emosional dari 

keluarga 

LN 2 ++ 

Tuntutan dari keluarga dan 

lingkungan tidak kondusif 

LT 1 +++ 
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W.A Subjek Korban Kekerasan Seksual. 

Dampak Psikologis yang muncul : 

Dampak Psikologis Negatif: 

1. Kecemasan (kognitif: kewaspadaan yang sangat tinggi, emosional : sangat labil, mudah marah jika 

teringat, fisikal : tidak memperdulikan keselamatan diri asal merasa aman) 

2. Muncul depresi (memandang dirinya kotor, rendahan, memiliki harapan negatif akan cita – citanya. 

3. Rasa malu (merasa malu pada diri sendiri karena pernah mengalami kekerasan seksual, malu kepada 

orang tua, malu pada teman sebaya karena tidak dapat bercerita) 

4. Stres (gejala fisikal : nafsu makan berkurang, gejala emosional : cemas, mudah marah,   sensititif, 

mood swing, rasa tidak aman meningkat, gejala intelektual : produktivitas menurun, pikiran terfokus 

pada satu hal saja. 

5. Rasa bersalah (narsistik : merasa bersalah karena sebenarnya bisa melakukan perlawanan dan tidak 

menghubungi polisi dan merasa bersalah akibat merespon pertanyaan pelaku. 

Dampak Psikologis Positif : 

1. Peningkatan perilaku beragama (lebih mendekatkan diri pada Tuhan agar merasa ditenangkan dan 

dikuatkan, dengan beroda subjek merasa bahwa ada alasan dirinya mengalami kekerasan seksual yaitu 

agar dapat dikuatkan dan ditangguhkan dan dapat meberi saran bagi subjek lainnya, hubungan dengan 

Tuhan sangat dipegang erat dan menjadi kunci untuk menyemangati hidup) 

2. Penyesuaian diri (menyadari bahwa pada kenyataannya hidupnya masihh berlanjut dan harus melakukan 

perubahan dalam diri dengan usaha melakukan adaptasi) 

3. Percaya diri (adanya usaha untuk mengikuti sebuah kegiatanselama dua tahun untuk meningkatkan 

kepercayaan diri, mencoba berbicara di depan umum, percaya pada dirinya bahwa ia mampu 

melakukannya. 

Faktor – factor negatif  yang mempengaruhi: 

1. Faktor Internal : 

a. Kondisi emosi labil, mudah curiga, mudah panik & mudah marah jika teringat peristiwa kekerasan 

seksual. 

b. Gambaran diri yang rendah, merasa hina, menganggap diri sangat kotor, merasa jijik pada diri 

sendiri dan hina. 

c. Semangat hidup rendah, menyerah dalam menggapai impiannya menjadi Polwan karena merasa 

dirinya tidak pantas dan layak. 

2. Faktor Eksternal : 

a. Tidak ada dukungan yang dapat membangun diri subjek secara positif, nasihat dan petunjuk. 

b. Adanya anggota keluarga yang menjunjung rasa hormat, martabat dan sangat menjaga sikap seorang 

wanita membuat W.A tidak nyaman. 

 

Faktor – faktor positif yang mempengaruhi: 

1. Faktor Internal : 

a.  W.A merasa bahwa dirinya seorang anak dari keluarga yang baik – baik dan  merupakan semangat 

untuk tetap memiliki masa depan yang baik 

b.  Subjek memiliki dorongan untuk mengikuti sebuah kegiatan 

c. Adanya usaha untuk meredam amarah dengan berdoa 

2. Faktor Eksternal : 

a. Ada kehadiran ibu yang dapat menenangkan setelah kejadian, memiliki tempat istirahat dan 

menenangkan diri. 

b. Ibu W.A tidak menyalahkan anaknya akan peritiwa kekerasan seksual tersebut 

 

Bagan 2 : Dinamika Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Wanita Dewasa Awal Subjek 1 W.A 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Inisial    : J.A 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Juli 1996 

Tempat bertumbuh  : Semarang 

Domisili   : Semarang 

Cita – cita   : Guru TK 

Pendidikan   : S1 Akuntansi – Fresh Graduate 

Pekerjaan   : - 

Hobi    : Menyanyi 

Jumlah saudara  : 2   P : 1   L : 1 

Orang tua   : - Ibu (Ibu Rumah Tangga) 

- Ayah (tidak bekerja)  

b. Hasil Observasi 

J.A adalah seorang wanita keturunan Tionghoa yang 

menetap di Semarang. J.A berkulit putih dan memiliki 

rambut hitam panjang dengan tinggi badan tidak terlalu 

tinggi. Pertemuan dengan subjek J.A dilakukan sebanyak dua 

kali. J.A dan peneliti bertemu pada sebuah café di daerah 

Semarang bawah. J.A berpenampilan modis dan terlihat 

tertutup dan mengedarai motor pribadi. J.A adalah seorang 

wanita keturnan Tionghoa yang menetap di Semarang. 

Wawancara berlangsung sekitar pagi hari dan pada sebuah 

café yang tidak terlalu ramai. Peneliti mengajak subjek untuk 
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makan snack bersama dan berbincang – bincang lebih dulu, 

dikarenakan umur subjek dan peneliti yang sama membuat 

suasana lebih ringan untuk berbicara. 

Subjek berbicara dengan lancar dan dengan suara 

yang kadang jelas dan kadang tidak terlalu jelas, saat 

menjawab pertanyaan dari peneliti.  Subjek merupakan 

wanita yang senang berbicara dan menceritakan kisahnya 

pada peneliti dengan kesan semangat. Cara berbicara subjek 

namun banyak dengan gumaman dan banyak pengulangan 

kata yang sama saat menjelaskan ceritanya. Subjek juga 

terlihat beberapa kali menggunakan gesture tubuh dengan 

tangannya untuk mengekspresikan diri. J.A sering 

mengulang dialog yang ia bicarakan saat menjelaskan 

ceritanya dan menirukan dialog pelaku dan orang yang 

diceritakan orang lain dengan antusias. J.A sangat banyak 

bercerita pada pertemuan pertama pada peneliti, sehingga 

mebantu peneliti untuk semakin mudah mendalami subjek. 

Pada pertemuan kedua dengan J.A wawancara 

berjalan dengan lancar pada café yang sama dengan 

pertemuan pertama, saat pagi hari. J.A datang dengan baju 

dan celana yang sangat rapi, saat berbincang – bincang J.A 

bercerita bahwa ia akan melangsungkan interview kerja pada 

sebuah bank. Subjek tetap dalam kondisi tenang dan santai, 

subjek memakan dan meminum snacknya bersama peneliti 

sebelum memulai wawancara. Wawancara kedua berjalan 
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dengan lancar dan subjek dengan lebih mudah bercerita 

dengan peneliti. Saat  diakhir pembahasan tentang pesan 

pada para pelaku dan bagi para wanita subjek kekerasan 

seksual, subjek terlihat berkaca – kaca. 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang dan kekerasan seksual yang dialami 

J.A adalah seorang wanita yang berada pada masa 

dewasa awalnya dan sedang berusaha menjalan tugas – 

tugas perkembangannya. J.A telah lulus dari 

perkuliahannya pada tahun ini dan menjadi seorang sarjana 

akuntansi, saat ini subjek masih mencari pekerjaan, 

sehingga memiliki waktu luang yang banyak. J.A adalah 

seseorang yang terlihat ramah dan suka berbicara, namun 

subjek memiliki perasaan rendah diri dan mengalami 

trauma saat harus berinteraksi dengan kaum pria, terutama 

yang tidak ia kenali sehingga menimbulkan kecemasan 

dalam dirinya akibat pengalaman kekerasan seksual yang 

pernah di alaminya. 

 Peristiwa kelam ini pernah terjadi pada diri J.A dua 

kali dalam hidupnya. Saat masih kecil J.A dan kakaknya 

berangkat les bersama dengan menggunakan sepeda yang 

subjek kendarai  sendiri. Tempat les J.A dan kakak laki – 

lakinya berada tidak jauh dari kompleks tempat tinggalnya. 

Dalam perjalanan tersebut ada seorang pria yang 

memhampiri dan meremas dada J.A secara tiba – tiba. J.A 
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merasa sangat terkejut karena subjek tidak pernah 

membayangkan dan mengenali hal yang terkait seksualitas 

saat dirinya  masih remaja. Saat pulang ke rumah J.A 

menceritakan hal tersebut pada kakak perempuannya. 

Kakak perempuan J.A dan ibunya menyalahkan kakak 

prianya karena tidak dapat menjaga adiknya dengan baik. 

J.A pun menangis dan masih dapat mengingat jelas 

kejadian tersebut. Ekspresi pelaku pelecehan tersebut 

masih tertanam jelas dalam ingatannya. Hingga saat ini J.A 

dapat mengingat dengan spesifik kejadian tersebut sampai 

pakaian, helm dan motor yang dikenakan pelaku. Ingatan 

tersebut membuat J.A merasa sangat jijik dan ketakutan. 

Ketakutan J.A mulai bertambah dan membuatnya mudah 

merasa gelisah dan marah. Cara berpakaian J.A mulai 

berubah, subjek selalu menggunakan jaket saat berpergian 

keluar rumah dan memastikan dirinya selalu berpakaian  

tertutup. Saat harus berjalan atau mengedarai motor, J.A 

selalu merasa waspada dengan menjauh dari pria. 

J.A selalu menjaga jarak dari pria yang ada di 

sekitarnya, walaupun penampilan subjek tidak 

menunjukkan sisi feminimnya, J.A selalu berteman dengan 

wanita. Kecurigaan dan ketidakpercayaan subjek ini 

ditambah dengan dirinya yang harus kembali mengalami 

pelecehan seksual oleh pacarnya. Saat subjek mulai 

mendekati bangku kuliah, J.A berpacaran dengan seorang 
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pria non-Tionghoa. Hubungan subjek dan pacarnya 

ternyata tidak disenangi oleh orang tua J.A, walaupun 

begitu J.A memiliki afeksi yang sangat besar terhadap 

pacarnya tersebut. Afeksi ini yang telah membuat subjek 

kesulitan dalam menjalankan hubungan dengan pacarnya 

tersebut.  

Pacar subjek sering meminta subjek untuk 

berciuman dan subjek sangat tidak suka dipaksa melakukan 

hal tersebut. J.A sangat merasa tertekan dan terpaksa jika 

harus melakukan dan subjek sering menangis. Permintaan 

pacar subjek bertambah dengan ingin menyentuh payudara 

subjek. J.A merasa sangat tertekan dan menolak hal 

tersebut, namun pacar subjek selalu merendahkan J.A 

dengan membandingkan subjek dengan pacar dari teman – 

teman subjek. Subjek sering menangis dihadapan pacarnya 

karena J.A merasa sangat tidak berdaya, paksaan dari pacar 

subjek membuat dirinya merasa sakit. J.A merasa sangat 

tertekan dan menderita secara nurani dan fisik saat dipaksa 

melakukan hal tersebut.  

Pacar subjek tidak menghiraukan tangisan dan tetap 

melakukan hal tersebut dengan memaksa subjek selama 

beberapa kali seminggu selama berpacaran. Terlebih 

kejadian ini terjadi di rumah J.A sendiri saat tidak ada 

keluarga subjek. Perasaan tertekan subjek ini semakin 

memuncak dengan seringnya subjek menangis dihadapan 
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pacarnya yang merupakan pelaku. J.A merasa sangat 

kesakitan saat dadanya harus disentuh dan diremas secara 

paksa, perasaan sakit itu dirasakannya secara fisik dan 

batin. J.A sering menghentikan pacarnya namun ia akan 

tetap memaksa subjek untuk tetap melakukannya, ketika 

tangisan J.A pecah, pacar subjek sering marah pada subjek. 

J.A bahkan sering mengatkan pada pacarnya bahwa 

perilalkunya mengingatkan ia pada pelaku kekerasan 

seksual yang dulu pernah melecehkannya, namun pacar 

subjek tidak sudi dibandinglan dan tidak memperdulikan 

penderitaan J.A. 

2) Dampak psikologis yang muncul akibat kekerasan seksual 

Peristiwa kekerasan seksual ini membuat J.A 

memiliki dampak psikologis negatif dan positif. J.A sering 

menyalahkan dirinya dengan sebutan „stupid‟ dan „tolol‟ 

karena pernah menjadi lemah dan tidak bisa melawan. J.A 

merasa dirinya sudah tidak memiliki arti berharga di mata 

pria, subjek menyamakan dirinya dengan wanita jalang 

yang tidak ada arti dan harganya bagi pria. J.A memandang 

dirinya sudah usai dan tidak akan memiliki masa depan 

yang ia harapkan. Hal ini membuat J.A tidak bergairah 

dalam menjalankan hubungan maupun berinteraksi dengan 

pria dan ketidakpercayaan subjek meningkat dan sangat 

mudah men-judge pria. 
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Subjek merasa sangat tidak berdaya saat pacar 

subjek melakukan hal tersebut kepadanya dan membuat J.A 

merasa frustrasi. J.A mengusahakan sebisanya agar dapat 

escape dari situasi tersebut saat dirinya dipaksa menerima 

perilaku sepihak. Subjek sering mempertanyakan dan 

mengkritik dirinya kenapa J.A harus dipenuhi dengan 

kepalsuan dan sangat bodoh. J.A sering mengumpat pada 

dirinya sendiri pada perasaan tidak berdayanya dan sangat 

menyesali dirinya yang dulu. 

Kondisi subjek sangat labil dan mudah berubah 

mood atau mengalami moodswing. Saat subjek mengalami 

moodswing dan menjadi badmood J.A sering teringat 

dengan kejadian kekerasan seksual tersebut, dan membuat 

perasaannya menjadi lebih kacau. Subjek mudah merasa 

marah dan gelisah setelahnya, J.A sering menangis ketika 

teringat dan merasa sangat kawatir akan masa depannya. 

J.A merasa sangat sulit untuk tidak merasa malu. 

Pandangan bahwa dirinya adalah perempuan yang kotor 

dan „bekas pria lain‟ sangat melekat dan membuatnya tidak 

peduli dengan reputasinya akan dirinya sendiri. „Aku saja 

sudah kotor, siapa yang mau‟ kata – kata ini sering muncul 

dalam dirinya dna membuat J.A merasa sangat malu dan 

tidak percaya diri. Peristiwa memalukan tersebut membuat 

J.A tidak bisa merasa bersih dan berpengaruh pada 

interaksinya sehari – hari.  
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Teman – teman banyak J.A yang mengenakan hijab 

karena lingkungan perkuliahan J.A terdapat banyak wanita 

yang mengenakan hijab. Ada salah satu teman J.A yang 

juga mengenakan hijab dan tidak pernah berpacaran 

sebelumnya  membuat J.A sangat malu dan tidak ingin 

berinteraksi dengannya, bahkan menjauhinya. Subjek 

merasa malu dan marah pada dirinya, perasaan iri pada 

temannya yang dinggapnya „bersih tanpa noda‟ membuat 

dirinya sering menjauh dari temannya tersebut walau tidak 

ada masalah diantara keduanya.                   

J.A merasa dirinya telah melakukan kesalahan besar 

dan tidak dapat menolak perasaan bersalah yang subjek 

rasakan. J.A sudah ternodai dan tidak layak dan merasa 

bersalah pada dirinya yang tidak dapat menjaga gambaran 

dirinya yang baik. Usahanya J.A selama ini untuk 

mencapai ranking dan prestasi dari subjek masih kecil 

membuatnya tidak berguna. Usaha – usaha ini juga J.A 

lakukan untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya akan 

fisiknya. Setelah mengalami peristiwa tersebut J.A sudah 

merasa tidak berarti, semua usahanya sudah tidak berguna. 

Subjek selalu berpikir bahwa pacar pertamanya akan 

menjadi yang terakhir dalam hidupnya,  

Perasaan ini membawa penyesalan dan rasa bersalah 

pada dirinya J.A. J.A pun sadar bahwa dirinya melanggar 

aturan moral yang ada, walaupun subjek sadar bahwa 
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peristiwa tersebut bukan kehendaknya. J.A tidak merasa 

hal tersebut berkaitan dengan religiusitas. Subjek tidak 

terlalu memikirkan hal terkait religiusitas dan tidak  banyak 

mempengaruhi dirinya. J.A merasa bahwa dirinya sudah 

kotor dan tidak dapat menjaga dirinya dengan baik dengan 

pesan – pesan untuk menjaga dirinya yang disampaikan 

orang tuanya. 

Saat subjek putus dengan pacarnya dan tertinggal 

dengan ingatan - ingatan dimana J.A sering dilecehkan 

membuat J.A sangat stress dan melakukan kegiatan yang 

biasa ia tidak lakukan. J.A sadar bahwa ia harus 

menyibukkan diri agar pikirannya penuh dngan hal lain 

agar subjek dapat bebas dari pikiran – pikiran tersebut. J.A 

berusaha mencari dan mengikuti kegiatan di masa 

kuliahnya, membersihkan rumah yang biasa bukan hal 

yang J.A suka lakukan saat di rumah, dan belajar jauh – 

jauh hari yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Hal ini 

J.A lakukan agar dirinya dapat menguragi ingatan – 

ingatan, perasaan campur aduk dan kekhawatirannya akan 

masa depannya. 

J.A menyadari bahwa dirinya tidak bisa tenggelam 

dalam perasaan dan moodswingnya yang sangat 

mempengaruhinya. Subjek mencoba mengikuti kegiatan di 

kampusnya dan mencari informasi dari kakak tingkat 

tentang tugas kuliah hingga organisasi. J.A tidak selalu 
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merasa nyaman dengan situasi organisasi maupun kuliah 

karena banyak pria yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Dalam beberapa waktu J.A menghindari jika harus berada 

diantara banyak pria dan sulit merasa tenang namun J.A 

tetap masih mau mencoba kembali memberanikan diri 

dalam bebrapa situasi yang menurutnya aman. Hal ini J.A 

lakukan agar dapat menyibukkan diri dan tidak tenggelam 

dalam emosinya. 

J.A memandang dirinya hina, kotor, sudah ternodai 

dan menjadi „bekas orang‟. Subjek mulai berani sedikit 

cuek kepada pria dengan pandangan bahwa dirinya sudah 

kotor dan sudah jadi bekas pria lain, apa lagi yang harus 

J.A takutkan. Dengan pemikiran ini J.A merasa tidak akan 

ada pria yang mau mengenal dan dekat dengan dirinya. J.A 

tidak merasa dirinya merupakan wanita yang cantik dan 

memiliki daya tarik, sehingga pandangan bahwa dirinya 

sangat rendah dan hina muncul sangat tajam setelah 

mengalami peristiwa tersebut. J.A berpikir bahwa teman – 

temannya masih terjaga dan „belum terbuka‟, sedangkan 

dirinya „sudah terbuka‟ dan menjadi bekas.  

J.A mudah merasa iri dengan teman – temannya 

yang belum pernah berpacaran dan dapat menjaga dirinya 

dengan baik dan terkadang menjauh dari mereka saat 

berinteraksi. Emosi J.A menjadi cukup labil saat harus 

berkumpul dengan teman – temannya ataupun saat 
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moodswing. Saat badmood J.A mudah teringat dengan 

peristiwa tersebut dan menyesal akan kebodohan karena ia 

tidak berdaya. Perasaan marah tersebut meluap dalam diri 

J.A dan kadang subjek menangis jika mengingat hal 

tersebut saat dalam kondisi emosi yang buruk. J.A merasa 

mengakui perubahan mood dalam dirinya dan emosinya 

yang labil saat mempengaruhinya dengan lingkungan. 

Perasaan rendah diri J.A ini membuat subjek 

berpikir bahwa lebih baik jika J.A tidak menikah. J.A saat 

menginginkan hubungan sekali seumur hidup dengan 

pasangannya. Pemikiran ini yang membuat subjek 

menceritakan aib dan perilakunya pada pacarnya, yang 

malah menggunakan hal tersebut untuk mengancam J.A 

agar mau dipaksa disentuh. J.A berpikir untuk tidak ingin 

menikah dan menjaga orang tuanya hingga tua, walaupun 

subjek masih berharap masih ada pria diluar sana yang 

dapat menerimanya. Kondisi saat subjek kuliah dengan 

kebanyakkan pria non-Tionghoa yang banyak membuat J.A 

tidak ingin menikah karena teringat dengan pacarnya, 

pandangan pada dirinya yang rendah dan tidak sesuai 

dengan harapan orang tuanya.  

J.A masih berusaha untuk dapat berinteraksi normal 

dan menjadi sedikit cuek dengan pria karena pandangannya 

akan dirinya yang rendah dan tidak diinginkan pria. 

Pandangan ini justru membuat J.A memiliki kesempatan 



 
 

90 

 
 

untuk mengenali dan lebih mengetahui sifat pria dan 

membuka pintu interaksi dengan pria lain. Saat berada 

dalam satu ruangan di kelasnya tanpa pria yang subjek 

kenali, maka J.A lebih memilih untuk keluar ruangan 

sampai ada orang yang dinilainya „cukup aman‟ di ruangan 

tersebut baru subjek akan tetap berada di kelas. 

Kebereanian ini sebelumnya tidak dimiliki oleh subjek. 

Kemajuan ini membuat J.A menjadi sedikit lebih berani 

dan meninggalkan sedikit harapan untuknya untuk 

berinteraksi dan memiliki pandangan luas pada pria. 

Kedua kakak J.A mengetahui peristiwa tersebut dan 

kakak laki – laki J.A sempat marah saat baru mengetahui 

hal tersebut. J.A. Ibu J.A mengetahui saat anaknya telah 

putus dan menenangkan anaknya namun tidak mengetahui 

tentang peristiwa kekerasan seksual tersebut saat dewasa. 

Orang tua J.A hanya mengetahui tentang kejadian saat 

subjek berangkat les. Teman yang mengetahui cerita J.A 

sangat sedikit dan ada salah satu diantaranya yang memilih 

untuk tidak mendengarkan cerita J.A karena dianggap 

menggangu prosesnya hijrah dan subjek kembali merasa 

sangat kotor. Ada pula teman SMA J.A yang baru saja 

mengetahui hal tersebut dan dapat menerima hal tersebut 

dengan biasa saja sehingga tidak merasa akan di judge. 

Sebagai orang Tionghoa, keluarga J.A tidak 

memiliki aturan berpakaian yang runtut dan hanya perlu 
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menyesuaikan dengan tempat tujuan. Orang tua J.A tidak 

dapat memberi pesan secara  langsung pada anaknya untuk 

menjaga diri, karena orang tua J.A memiliki anak pertama 

mereka sebelum menikah sehingga tidak dapat memberi 

banyak nasihat untuk anaknya. Ibu J.A hanya berpesan agar 

tidak terjadi seperti ibunya. Keluarga J.A mementingkan 

menggunakan pakaian sesuai dengan tempat yang dituju, 

tanpa aturan ketat berpakaian. Orang tua J.A juga berharap 

anaknya menjalin hubungan dengan pria Tionghoa yang 

dikiranya lebih baik untuk anaknya dan tanpa adanya 

paksaan. J.A sendiri menjalin hubungan dengan pria non-

Tionghoa dan hal tersebut juga sempat mengusiknya, walau 

sebenarnya permasalahan ras bukan di rasa hal yang 

penting untuk J,A secara pribadi. 
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  Tabel 4 

 Intensitas Subjek 2 (J.A) 

Tema Coding Intensitas Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Depresi D.E ++++ - J.A menyebutnya dirinya dengan kata „tolol‟ 

dan „stupid‟ dengan penuh penyesalan 

- J.A memiliki harapan akan masa depan yang 

negatif dan dirinya tidak berarti 

- J.A merasa harga dirinya sebagai wanita sudah 

ternodai 

- J.A memandang bahwa dirinya adalah „bekas 

pria lain‟ 

Perasaan 

Cemas 

C.E +++ - J.A sering teringat dengan peristiwa tersebut, 

terutama saat kondisi moodnya sedang buruk 

dia akan semakin teringat dan terpuruk 

- Keadaan mood J.A sering sekali berubah dan 

sulit dikontrol 

- J.A mengkhawatirnya bagaimana masa 

depannya kelak 

- J.A masih sering merasakan amarahnya saat 

teringat dengan kejadian tersebut dan 

menghina dirinya sendiri 

- Subjek mudah merrasa curiga dengan orang 

dseitarnya yang menurutnya memiliki intensi 

tidak baik terhadapnya 

Stres S.T +++ - Subjek sering merasa marah pada dirinya 

sendiri 

- Berat badan J.A pernah menurun akibat terlalu 

sering memikirkan hal tersebut, walaupun 

subjek tetap makan dengan rutinitasnya 

- Subjek sangat sensitif dengan topik kekerasan 

seksual, maupun hanya terkait hal seksual 

dalam pembicaraan 

- Subjek mudah tersinggung dan sakit hati 

dengan respon teman subjek dan sangat tidak 

ingin di judge oleh teman – temannya saat 

bercerita. 

- J.A sering mengalami moodswing dan ketika 

sedang dalam badmood maka J.A selalu 

teringat dengan peristiwa tersebut dna menjadi 

semakin badmood 

- Subjek terkadang merasa tubuhnya lemas 

setelah teringat peristiwa tersebut 

Rasa Malu M.A +++ - J.A merasa malu pada dirinya sendiri karena 

pernah mengalmi hal tersebut dan merasa jijik 

dengan dirinya sendiri 

- J.A merasa sangat malu dengan dirinya yang 

kotor dan ternodai 

- J.A tidak ingin berinteraksi banyak dengan 

temannya yang dianggapnya „suci‟ „tanpa 
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noda‟karena hal tersebut mengingatkannya 

dengan diirnya dan merasa malu 

Rasa Bersalah S.L +++ - Subjek merasa bersalah karena telah merusak 

gambaran dirinya sendiri. J.A merasa telah 

emrusak gambaran diirnya yang telah ia 

lakukan dengan mencari prestasi dan ranking 

namun menghancurkan semuanya dengnan 

peristiwa tersebut. 

- J.A memahami bahwa dirinya sudah 

melanggar aturan moral yang ada dengan 

terpaksa memiliki peristiwa tersebut 

- J.A merasa bersalah akrea dirinya merasa tidka 

berdaya untuk melindungi dirinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Positif 

Penyesuaian 

Diri 

S.D ++ - Saat memasuki kuliah, subjek ingin 

menyibukkan dirinya agar tidak teringat 

dengan peristiwa tersebut, J.A mencari  

kegiatan dan berusaha menjalankannya dengan 

baik 

- Subjek juga mencari aktivitas di rumah dengan 

membersihkan rumahnya 

Meningkatnya 

perilaku 

beragama 

A.G + - Subjek tidak menutupi bahwa dirinya memiliki 

nilai religius, namun hal tersebut tidak terlalu 

banyak mempengaruhinya 

Usaha 

meningkatkan 

kepercayaan 

diri 

P.D ++++ - J.A berusaha memulai mengikutikegaitan yang 

belum pernah ia lakukan sebelumnya yaitu 

dengan mengikuti organisasi  

- J.A umemberanikan dirinya berbicara 

dihadapan pria dan berada di tempat dengan 

jumlah pria yang banyak, walaupun subjek 

emrasa tidak nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

Internal 

Pandangan 

Diri Positif 

KDN + - Salah satu respon teman J.A yang tidak 

memandang dirinya dengan buruk 

membantunya untuk tidak memandang dirinya 

dengan sangat buruk 

Perasaan hina 

& kotor pada 

diri  

KDT +++ - J.A memandang bahwa dirinya sudah ternodai 

dan „bekas orang‟ 

- J.A melihat dirinya sebagai wanita yang kotor 

dan rendahan 

- Subjek berpikir bahwa dirinya tidak layak bagi 

pria lain dan tidak ada yang menginginkannya 

- Subjek tidak merasa dirinya cantik dan 

menarik dan ditambah dengan tersebut J.A 

merasa dirinya bagaikan sampah 

Menenangkan 

Diri 

EMN +++ - J.A dapat menceritakan pengalaman kelamnya 

pada temannya yang hampir memiliki kisah 

yang sama untuk lebih hati – hati 
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Kondisi 

Emosi Labil 

EMT ++++ - J.A sering labil dengan moodnya dan saat 

dalam mood yang buruk ia teringat dengan 

peristiwa tersebut 

- J.A menghindari berinteraksi dengan teman – 

temannya yang dirasa membaut J.A tidak 

pantas dan memalukan 

- J.A sering merasa iri dengan teman – 

temannya yang dianggapnya suci 

Kemauan 

untuk bangkit 

MON ++ - Subjek memiliki  keberanian untuk membalas 

„cat callers‟, walaupun dengan pandangan 

bahwa tidak ada yang harus ditakuti karena 

dirinya sudah tidak berharga 

-  Lebih berani untuk mengatakan „tidak‟ diawal 

dengan pria, karena adanya pengalaman buruk 

untuk lebih mengenal sifat pria. 

Semangat 

hidup 

menurun 

MOT +++ - Subjek sempat memikirkan untuk tidak 

menikah dan hanya merawat kedua orang 

tuanya. 

- J.A merasa dirinya tidak layak, tidak bersih 

dan sempat memiliki pikiran untuk hidup 

sendiri 

- Subjek merasa sagat tidak nyaman mengikuti 

kuliah malam karena banyaknya pria yang 

mengikuti kuliah malam 

- J.A sangat mudah curiga dengan pria yang ada 

di sekitarnya 

- Rasa iri subjek dengannya temannya yang 

dianggapnya bersih membautnya tidak ingin 

berkumpul dengan teman – temannya 

 

 

Faktor 

Eksternal 

Adanya 

individu lain 

yang 

menenangkan 

DSN ++ -  Adanya kakak pria yang mengetahui peristiwa 

tersebut J.A yang ada disampingnya saat 

subjek menceritakan peristiwa dan putusnya 

dengan pelaku 

-  Ada salah teman SMA J.A yang dapat 

mendengarkan cerita J.A tanpa menjudgenya 

dan J.A merasa lega 

Tidak 

mendapat 

dukungan 

sosial 

DST ++++ - J.A mengetahui bahwa dirinya sering 

dibandingkan dengan pacar teman – teman 

pelaku, hal ini membuat J.A minder dengan 

teman – teman pelaku dan meghindarinya 

sebisa mungkin. 

- Adanya teman J.A yang menolak mendengar 

J.A menceritakan kisahnya saat ingin terbuka 

membuatnya merasa dirinya sangat kotor 

Adanya 

dukungan 

emosional dari 

keluarga 

LN ++ - Adanya sex education saat J.A masih SMP 

- Budaya keluarga yang berpakaian sesuai pada 

tempatnya 

Tuntutan dari 

keluarga dan 

LT +++ 

 

- Orang tua dan saudara J.A yang jarang di 

rumah, membuat kondisi rumah dan sangat 
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Keterangan :  

 ++++ = sangat tinggi 

 +++ = tinggi 

 ++ = cukup 

 + = rendah 

lingkungan 

tidak kondusif 

bebas. Hal ini menjadi salah atu penyebab 

kekerasan seksual tersebut terjadi pada J.A 

berkali – kali. 
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Tabel 5  

Keterangan intensitas tema subjek 2 J.A 

Tema Coding Kemunculan Intensitas 

 

Dampak 

Psikologi 

Positif 

Depresi D.E 22 ++++ 

Perasaan Cemas C.E 21 ++++ 

Stres S.T 19 ++++ 

Rasa Malu M.A 8 +++ 

Rasa Bersalah S.L 9 +++ 

Dampak 

Psikologi 

Negatif 

Penyesuaian Diri S.D 2 ++ 

Meningkatnya perilaku beragama A.G 2 + 

Usaha meningkatkan kepercayaan diri P.D 2 ++++ 

 

 

Faktor 

Internal 

Pandangan Diri Positif KDN 1 + 

Perasaan hina & kotor pada diri  KDT 7 +++ 

Menenangkan Diri EMN 1 +++ 

Kondisi Emosi Labil EMT 11 ++++ 

Kemauan untuk bangkit MON 2 ++ 

Semangat hidup menurun MOT 7 +++ 

 

Faktor 

Eksternal 

Adanya individu lain yang 

menenangkan 

DSN 5 ++ 

Tidak mendapat dukungan sosial DST 4 ++++ 

Adanya dukungan emosional dari 

keluarga 

LN 2 ++ 

Tuntutan dari keluarga dan 

lingkungan tidak kondusif 

LT 1 +++ 
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J.A Subjek Kekerasan Seksual 

Dampak Psikologis 

Dampak Psikologis Negatif: 

1. Muncul depresi (memandang dirinya kotor, memandang diri rendah, ternodai, tolol, stupid dan 

menjadi „bekas pria lain‟ memiliki harapan negatif akan masa depannya. 

2. Kecemasan (kognitif:mudah merasa curiga, emosional : mengkhawatirkan masa depan, sangat labil, , 

fisikal : merasa lemas) 

3. Stres (gejala fisikal : nafsu makan berkurang, gejala emosional : cemas, mudah marah,   sensititif, 

mood swing,mudah tersinggung dan rasa tidak aman meningkat, gejala intelektual : produktivitas 

menurun, pikiran terfokus pada satu hal saja. 

4. Rasa bersalah (narsistik : merasa bersalah karena merusak standar idealnya, instingtif : melakukan 

pelanggaran moral. 

5. Rasa malu (merasa malu dan jijik karena pernah mengalami kekerasan seksual,  malu pada teman – 

teman dan sering menghindari interaksi) 

Dampak Psikologis Positif : 

1. Penyesuaian diri (J.A melakukan adaptasi dengan menyibukkan diri dengan mencoba mengikuti 

organisasi dan mencari aktivitas di rumah dengan bersih - bersih) 

2. Percaya diri (adanya usaha untuk mengikuti sebuah organisasi yang belum pernah ia lakukan 

sebelumnya dan memberanikan diri untuk berbicara dan menampakkan diri ditempat yang banyak 

pria. 

3. Peningkatan perilaku beragama (J.A mengakui dirinya tetap memiliki nilai religius namun tidak 

berpengaruh banyak dalam dirinya) 

 

Faktor – faktor negatif yang mempengaruhi: 

A. Faktor Internal : 

1. J.A sering merasa lemas dan merasa sangat lelah saat tidak melakukan apapun, berpikiran untuk 

tidak menikah karena tidak merasa layak 

2. Pandangan diri yang rendah, menganggap diri ternodai, merasa jijik pada diri sendiri dan menjadi 

„bekas orang lain‟ 

3. Kondisi emosi J.A labil, moodswing yang cepat, mudah curiga, cepat menjudge orang lain, 

menghindari interaksi dengan teman - teman saat teringat kejadian dan merasa iri dan  mudah marah 

jika teringat peristiwa kekerasan seksual. 

B. Faktor Eksternal : 

1. Beberapa teman teman pelaku yang mengetahui kisah J.A karena pelaku sering membandingkan J.A 

dengan pacar teman – temannya, adanya teman yang menolak mendengar cerita J.A 

2. Orang tua dan saudara J.A jarang berada di rumah, sehingga kondisi rumah sangat bebas, membuat 

kemungkinan terjadinya peristiwa kekerasan seksual tersebut muncul dan hanya terjadi di rumah. 

 

Faktor – faktor positif yang mempengaruhi: 

A. Faktor Internal : 

1. J.A memiliki dorongan untuk mengikuti organisasi dan mengembangkan diri juga mencari aktivitas 

di rumah 

2. Adanya teman kuliah J.A yang dapat mendegar ceritanya tanpa menjudge J.A membuat J.A merasa 

lega dan tidak terlalu buruk 

3.  J.A dapat menceritakan pengalaman kekerasan seksual tersebut pada temannya dengan tenang agar 

temannya tidak terjerumus lebih dalam. 

B. Faktor Eksternal : 

1. Kakak pria  J.A yang mau bertanya dan mendengarkan cerita subjek. teman SMA J.A yang tidak 

menjudge J.A dan membuat dirinya lega 

2. Budaya keluarga yang memberitahu untuk berpakaian sesuai tempat tanpa aturan yang ketat, adanya 

sex education saat J.A SMP 

 

Bagan 3 : Dinamika Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Wanita Dewasa Awal 2 J.A 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Inisial    : F.O 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 25 January 1996 

Agama   : Katolik 

Tempat bertumbuh  : Pemalang 

Domisili   : Pekalongan 

Cita – cita   : Modelling 

Pendidikan   : D3 - Perpajakan 

Pekerjaan   : Payroll 

Hobi    : Menyanyi 

Jumlah saudara  : 5   P : 2   L : 3 

Orang tua   : - Ibu (Ibu Rumah Tangga) 

- Ayah (sudah meninggal)  

b. Hasil Observasi 

F.O adalah seorang wanita keturunan Tionghoa-jawa. 

F.O merupakan anak kedua dari ibu kandungnya dan anak ke 

empat dari ayah kandungnya. Ayah subjek pernah menikah 

sebelumnya dan memiliki dua orang anak, yang merupakan 

saudara tiri subjek. F.O memiliki kulit yang putih dan 

memiliki karateristik orang Tionghoa pada umumnya dan 

terlihat berbeda dari saudara kandung subjek yang lain dengan 

karateristik orang Jawa. Subjek memiliki tubuh sangat kurus, 

memiliki mata sipit monolid dan warna kulit kulit kuning 
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cerah. F.O tumbuh besar di Pemalang dan menetap di 

Semarang untuk sementara saat menjalankan kuliah. 

Setelah menyelesaikan kuliahnya pada Desember tahun 

2017, F.O kembali ke Pemalang dan mendapatkan pekerjaan 

setelah dua bulan di Pekalongan. Subjek bekerja di bagian 

payroll dan saat weekend F.O dapat kembali ke rumahnya di 

Pemalang.  Peneliti berkunjung ke Pemalang untuk 

mendapatkan data dan bertemu dengan subjek di rumahnya. 

Rumah subjek cukup ramai dan di sebelahnya terdapat toko 

bangunan yang saat ini diurus oleh keluarga F.O. Di rumah 

terdapat banyak barang dan tidak terlalu ditata dengan rapi. 

Banyak pernak - pernik khas Tionghoa dan beberapa patung 

dan ornamen dari ciri khas agama tertentu. Anggota keluarga 

subjek memiliki agama yang beragam dari Kristen, Katolik, 

dan Budha, sedangkan subjek beragama Katolik sendiri di 

rumahnya. 

F.O dan peneliti pergi pada sebuah café di Pemalang dan 

makan bersama. Setelah makan, peneliti memulai wawancara. 

F.O berbicara  dengan tegas, cepat dan dengan logat khas kota 

Pemalang. F.O dapat menceritakan kisahnya dengan lancar 

dan bercerita banyak dengan pada peneliti. Hubungan subjek 

dan peneliti yang cukup dekat membantu proses wawancara 

dengan baik. Subjek dapat menceritakan dengan detail dan 

mencontohkan ualng dialog yang terjadi antara dirinya dan 

pelaku. 
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F.O memiliki suara yang lantang dan sedikit tempramen 

saat bercerita, beberapa kali subjek melotot dan berekspresi 

marah saat bercerita. Pada pertemuan kedua subjek datang 

dengan kondisi mood yang ceria dan riang. Subjek 

menggunakan kaos biasa, celana panjang jeans dan sandal 

jepit. Peneliti dan subjek makan bersama dan baru memulai 

wawancara di café yang sama seperti wawancara pertama 

pada siang hari, subjek dapat menjawab dan bercerita tentang 

peristiwanya dengan runtut dan lancar pada peneliti.  

c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang dan kekerasan seksual yang dialami 

Peristiwa kekrasan seksual pernah terjadi pada subjek 

pertama kali saat subjek abru saja mengalami kecelakaan, 

F.O mengalami kecalakaan motor saat ia SMA, dan dirinya 

harus menerima perawatan atas luka – lukanya. F.O diantar 

ke rumah sakit bersama ibu serta kakak perempuannya dan 

menerima perawatan di runag Unit Gawat Darurat pada 

sebuah bilik. Pelrawat pria pertama yang menghampiri F.O 

baru menata peralatan dan kemudian keluar ruangan. 

Setelah perawat pria pertama keluar, perawat pria lain 

datang ke bilik F.O dan memulai perawatan. F.O menutup 

matanya karena menahan rasa sakit, namun menyadari 

bahwa perawat pria kedua tersebut menutup tirai 

dibiliknya. Subjek menggunakan pakaian atasan seperti 

kaos oblong tanpa lengan dan celana hotpans. Subjek 
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berpakaian seperti itu untuk mempermudah proses 

perawatan karena luka ditubuh subjek ada pada lengan atas 

dan pahanya, sehingga tidak memungkinkan untuk 

ditutupin dengan pakaian. F.O berpikiran positif bahwa 

tirai tersebut ditutup karena subjek menggunakan pakaian 

yang sedikit terbuka. 

Perawat tersebut mulai membersihkan luka F.O dan 

meminta subjek untuk memalingkan mukanya, perawat 

pria tersebut menyentuh dada subjek dan menindih dengan 

lengannya. F.O mengetahui hal tersebut dan merasa bahwa 

tindakan tersebut janggal dan tidak berkaitan dengan 

perawatan yang diberikan. Subjek tidak mengerti mengapa 

ia tidak bergerak dna melawan pelaku, mata F.O masih 

tertutup karena menahan rasa perih akibat luka 

ditubuhnya. Wajah F.O kemudian ditarik lurus menghadap 

atas dan subjek dapat merasakan bahwa hidungnya 

bersentuhan dengan hidung perawat tersebut. Bibir 

perawat tersebutpun mulai menyentuh bibir F.O untuk 

beberapa saat, walaupun F.O sangat lemas ia akhirnya 

menepis pria tersebut dari hadapannya. 

F.O merasa takut dan menghubungi kakak 

perempuannya melalui handphone untuk masuk kedalam 

bilik tersebut. Kakak perempuan F.O masuk dan kemudian 

dipanggil oleh perawat pria pertama yang mengurus 

administrasi. Perawat pria kedua tersebut dan F.O hanya 
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berdua didalam bilik, kemudian perawat tersebut bertanya 

pada F.O “deg – degan ya ?”, Pertanyaan ini dianggap 

subjek dilontarkan karena pelaku sengaja melakukan 

tindakannya. 

Subjek sangat marah dan ingin melapor perilaku 

tersebut pada ayahnya, namun ibu dan kakak perempuan 

subjek mencegah subjek karena tidak ingin ada keributan di 

rumah sakit dna subjek mengalah. F.O sempat bertemu 

dengan perawat pria pertama dan mengatakan bahwa untuk 

memberitahu pelaku agar sadar akan tindakannya. 

Saat F.O kuliah, tetap berusaha menjalin hubungan 

yang normal dengan pria di sekitarnya. Beberapa kali F.O 

mendapat pertanyaan tentang sejuah apa dia pernah 

berhubungan senksual dari beberapa pria yang 

mendekatinya. Pertanyaan ini membuat subjek heran paa 

yang membuat dirinya ditanyai pertanyaan seperti itu. Ada 

pun salah satu teman pria F.O yang merupakan teman 

gereja pernah dekat dengan subjek dan menanyakan 

pertanyaan yang sama, F.O merasa kesal namun tidak 

memberi respon dan hanya menyimpan rasa kesal dalam 

dirinya. 

F.O pernah berada di kediaman teman prianya 

tersebut dan sedang berbincang – bincang bersama. Teman 

F.O tersebut secara tiba – tiba menciumi F.O dan membuat 

subjek sangat terkejut. F.O sangat merasa shock menerima 
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perilaku tersebut dan tidak bisa ia lupakan. Beberapa hari 

setelahnya F.O sulit merasa tidur. Pada saat kejadian ini 

terjadi, peneliti mengetahui dan meneman F.O dalam 

waktu sulitnya. Subjek juga sering mengalami cat calling 

dan F.O sudah tidak memperdulikan hal tersebut.  

Saat F.O bekerja di Pekalongan saat ini, ada salah satu 

teman kantor subjek yang merupakan seorang pria juga 

pernah melakukan pelecehan seksual terhadap F.O. Teman 

kantor subjekpun menanyakan pertanyaan yang sama pada 

subjek, pertanyaan yang subjek tidak paham mengapa 

harus ditanyakan padanya. Teman kantor pria tersebut 

pernah mendatangi meja subjek dan mengintip pakaian 

dalam F.O dan menyebut warnanya. F.O merasa kesal dan 

membalas pelaku dengan perkataan „tidak usah banyak 

bicara‟ dengan bahasa Jawa dan dengan nada kesal. Pelaku 

tidak berhenti sampai disitu dan memegang dan meremas 

paha subjek.  

2) Dampak psikologis yang muncul akibat kekerasan seksual 

F.O sering melihatnya dirinya sendiri sebagai wanita 

rendahan dan hina. Banyaknya pertanyaan terkait dengan 

seberapa jauh dirinya pernah melakukan aktivitas seksual, 

yang dilontarkan pria – pria membuat F.O merasa dirinya 

seperti pelacur. Pandangan ini membuat subjek terheran 

mengapa dirinya harus ditanyain pertanyaan semacam itu. 

F.O merasa dirinya rendahan karena dilihat dari sudut 



 
 

104 

 
 

pandang yang dikiranya murahan bagi pria. Subjek juga 

sering merasa marah saat ditanyai pertanyaan semacam itu. 

Subjek sering merasa marah pada orang - orang yang 

menanyai pertanyaan tersebut padanya. Perasaan marah ini 

pun ia lampiaskan pada orang yang pernah melakukan 

kekerasan seksual terhadapnya. Emosi subjek memang 

mudah tersulut saat dipancing. F.O berani menantang 

kembali pelaku – pelaku tersebut dengan memarahi mereka 

dengan perkataan yang mennurut subjek sendiri cukup 

kasar yang dikatakan dalam bahasa Jawa.  

Dibalik kemarahan subjek ini, F.O sering merasa 

sedih, cemas dan mudah menangis jika mengingat kejadian 

– kejadian tersebut. Subjek mudah merasa cemas dan 

membuat dirinya terpuruk dalam kesedihannya. F.O juga 

mengalami ketakutan saat dirinya tidak berdaya untuk 

melawan pelaku. Subjek merasa terkejut dan penuh dengan 

ketakutan setelahnya. Saat malam hari subjek sulit untuk 

tidur karena selalu terbayang – bayang dengan peristiwa 

tersebut selama beberapa hari dan saat F.O teringat dengan 

kejadian tersebut. 

Subjek juga mudah merasa gelisah dan merasa sensitif 

jika ada pria yang berada di dekatnya. Pria yang pernah 

dekat dengan subjekpun membuat subjek tidak nyaman, 

setelah menanyakan F.O pernah sejauh apa saat pernah 

mengalami interaksi seksual. F.O memandang bahwa pria 
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memiliki sifat „berengsek‟, yang menurutnya sudah pasti, 

karena subjek selalu dilontarkan pertanyaan tersebut. 

Sampai saat ini subjek masih dapat mengingat dengan jelas 

pelaku – pelaku tersebut dan masih sangat merasa jijik 

dengan ingatannya tersebut. 

Nafsu makan subjek pun sempat berubah, F.O 

biasanya dapat makan dengan normal dan setelah kejadian 

tersebut mood makan subjek sering berubah. F.O kadang 

tidak merasa lapar sama sekali dan kadang dapat makan 

dengan normal. F.O juga mengalami sulit tidur dan 

pikirannya sering terganggu dan gelisah. F.O sering 

memilih untuk menyendiri dan tidak ingin berinteraksi 

dengan banyak orang. Dalam beberapa waktupun F.O 

merasa sulit untuk berkonsentrasi saat menjalankan 

aktivitasnya.  

Perasaan tersebut sangat sulit untuk dilupakan oleh 

subjek. Rasa jijik dengan ekspresi yang sulit diungkapkan, 

membuat F.O merasa malu dan frustrasi. F.O juga merasa 

malu karena menjadi korban kekerasan seksual. Rasa malu 

ini bercampur dengan rasa bersalah yang dirasakan oleh 

subjek. F.O merasa bersalah karena tidak dapat menjaga 

dirinya dengan baik. Subjek mendapat kepercayaan dari 

keluarganya karena subjek dikira dapat menjaga dirinya 

dengan baik, namun pernah mengalami kekerasan seksual 

tersebut. 
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F.O menyadari dirinya menjadi sulit tidur dengan 

pikiran – pikiran tersebut dan berusaha untuk tidak 

membuat dirinya stres dengan mencoba tidak mempikirkan 

hal tersebut. F.O berusaha mencari aktivitas dan 

menyibukkan diri agar terhindar dari pikiran – pikiran 

tersebut. Subjek juga dapat merasa bersyukur pada Tuhan 

karena ada orang disekitarnya yang mau mendengarkan 

dan menerima ceritanya. F.O berpikir untuk menjadi cuek 

akan lebih memberi rasa aman dan menjadi mepercaya diri. 

Perasaan yang dirasakan subjek ini membuat subjek 

berpandangan bahwa dirinya hina, kotor dan bagaikan 

seorang perempuan murahan. Subjek merasa bagaimana 

dirinya dilihat orang lain sebagai perempuan yang terlihat 

murahan dan bagaikan seorang pelacur. Pandangan ini 

membuat subjek menilai dirinya rendahan dan tidak layak 

mendapatkan hidup yang baik. F.O sempat terpikir untuk 

tidak ingin melanjutkan hidupnya sendiri karena merasa 

jadi wanita yang hina. F.O hanya dapat melakukan hal 

yang dapat ia lakukan untuk merasa lebih baik terhadap 

pandangan dirinya. 

Emosi subjek menjadi sangat down karena merasa 

sangat kecewa dengan pria yang mendekatinya yang F.O 

anggap hanya ingin mengenal tentang tubuhnya dan 

melakukan pelecehan tersebut. F.O juga merasa bahwa 

dirinya sangat hina dan rendahan. F.O menjadi sensitif dan 
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merasa gelisah dengan ingatan dan kejadian tersebut. 

Subjek juga memikirkan bagaimana keluarganya jika F.O 

memutuskan untuk tidak melanjutkan hidupnya dan F.O 

merasa tidak bisa untuk meninggalkan keluarganya. 

Subjek meminimalisir interaksi yang mungkin dapat 

terjadi antar dirinya dan pria – pria yang ditemui. F.O 

mengatakan bahwa dirinya memasang „pengaman‟ dan 

menjadi lebih cuek. Sebelumnya F.O merupakan wanita 

yang senang banyak berbicara dan berteman dengan siapa 

saja. Saat ini, F.O tidak banyak bicara dan hanya akan 

berbicara dengan orang lain seperlunya. Pembicaraan yang 

menurutnya tidak penting tidak akan F.O lakukan. 

Beberapa kali F.O juga ditegur oleh orang disekitarnya 

karena subjek menjadi terlalu cuek. 

Setelah mengalami kekerasan seksual tersebut 

semangat dan kemauan subjek untuk beraktivitas sangat 

berkurang. F.O lebih memilih unutk menghabiskan waktu 

sendirian dengna dirinya. Pikiran dan perasaan kalut F.O 

akibat kejadian tersebut membuat dirinya terpikirkan untuk 

ingin bunuh diri. Subjek merasa sangat tertekan karena 

dirinya merasa menjadi wanita rendahan bagaikan seorang 

pelacur. Subjek menanyai dirinya sendiri dengan 

pertanyaan kenapa dirinya harus lahir kedunia ini. 

Selama beberapa waktu subjek terpikirkan untuk 

menyelesaikan hidupnya. F.O merasa sangat hina, mengapa 
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dirinya harus dipandang, ditanyai dengan pertanyaan 

semacam itu dan mengalami paksaan untuk mengalami 

peristiwa pelecehan seksual tersebut. F.O menginginkan 

untuk meninggalkan semuanya, namun ia terpikirkan juga 

bagaimana keluarganya nanti. Hal ini membuat subjek 

tidak menindaklanjuti keinginannya tersebut. F.O berusaha 

mencari aktivitas dan mengerjakan hal – hal dapat ia 

kerjakan tanpa memaksakan dirinya secara berlebihan lagi. 

Adanya keberadaan keluarga subjek dan 

kepeduliannya terhadap keluarganya, membuat F.O 

mengurungkan niat tersebut. Hubungan subjek dan 

keluarga terkadang dipenuhi dengan konflik – konflik 

keluarga dan subjek juga memiliki beberapa masalah, 

namun jalinan komunikasi tetap berjalan di dalamnya. Ibu 

F.O pernah menasihati subjek saat setelah kejadian di 

rumah sakit tersebut untuk selalu berhati – hati. F.O 

mengatakan ada pula teman – teman yang dapat 

mendengarkan ceritanya pada saat dua kali dalam waktu 

yang berbeda mengalami kekerasan seksual tersebut. 

Salah satu teman F.O yang pernah mengetahui cerita 

subjek adalah seorang pria, teman pria F.O tersebut pernah 

menggoda F.O saat subjek sedang tertidur dan bercanda 

dengan mengatakan diirnya nanti mungkin bisa mengalami 

hal itu lagi. Teman subjek sebenarnya mengatakan dengan 

niat bercanda, namun F.O menangis karena teringat 
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kembali dengan kejadian tersebut dan menjadi sensitif, 

subjek juga tidak senang dengan candaan temannya 

tersebut karena membuat lelucon dari peristiwa kekerasan 

seksual. 

Adanya tuntutan dari ibu F.O yang selalu meminta 

F.O untuk bersikap ramah terhadap orang lain membuat hal 

ini menjadi sulit bagi subjek, karena setelah mengalami 

peristiwa tersebut memasang „tameng‟ menurut subjek 

adalah hal yang harus ia lakukan. Keluarga subjek menjadi 

alasan bagi dirinya untuk tidak melakukan bunuh diri 

karena F.O tidak ingin keluarganya merasa malu. Adanya 

orang disekitar yang dapat mendengar dan menerima kisah 

F.O, membuat dirinya merasa lebih lega dan tenang. 
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             Tabel 6 

Intensitas Subjek 3 (F.O) 

Tema Coding Intensitas Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Depresi D.E +++ - F.O memandang dirinya sebagai wanita 

rendahan dan hina 

- Berpandangan bahwa dirinya bagaikan seorang 

pelacur dan wanita murahan 

- Pandangan ini membuat subjek merasa tidak 

layak untuk hidup 

Perasaan 

Cemas 

C.E +++ - F.O sering merasa sedih, kawatir 

- Subjek mengalami sulit tidur dan merasa lelah 

- Subjek sering merespon pria yang bertanya 

tentang hal seksual dengan respon yang marah 

- F.O sering merasa jijk dengan ingatannya 

tersebut 

- Mengurangi interaksi seminimal mungkin dan 

menjadi sangat cuek 

Stres S.T ++++ - F.O mudah marah, sensitif 

- Subjek cepat merasa tersinggung dan sulit 

untuk berkonsetrasi 

- Terfokus pada satu hal saja dengan rasa kesal 

dan penderitaannya 

- Produktivitas menurun, subjek terkadang 

memilih tidak melakukan aktivitas apapun 

- F.O mudah curiga dengan pria yang ada 

disekitarnya 

- Nafsu makan subjek berkurang dna tidak 

merasa lapar 

- F.O merasa sulit tidur setelah mengalami 

kejadian dan jika teringat 

Rasa Malu M.A ++ - Subjek merasa malu karea tidak dapat menjaga 

dirinya dengan baik 

- F.O merasa sangat jijk dengan peristiwa 

tersebut 

Rasa Bersalah S.L ++ - F.O merasa bersalah karena tidak dapat 

menjaga dirinya 

 

 

 

 

 

Dampak 

Psikologis 

Positif 

Penyesuaian 

Diri 

S.D +++ - Subjek menyadari bahwa dirinya merasa 

tertekan dan stres, dan menoba untuk 

mengurangi pikiran – pikiran tersebut 

- F.O berusaha mencari kegiatan dan 

menyibukkan diri untuk menenangkan dirinya 

Meningkatnya 

perilaku 

beragama 

A.G ++ - F.O merasa bersyukur karena ada orang lain 

yang mendengar dan menerima ceritanya 

Usaha 

meningkatkan 

kepercayaan 

diri 

P.D ++ - Subjek memilih untuk menjadi cuek agar lebih 

merasa aman dan lebih percaya diri 

 Pandangan KDN +++ - F.O melakukan hal – hal dan aktivitas yang 
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Faktor 

Internal 

Diri Positif dapat subjek lakukan untuk menenangkan dan 

dapat „berlanjut‟ dari pandangan terhadap 

dirinya 

Perasaan hina 

& kotor pada 

diri  

KDT ++++ - Subjek memandang dirinya seperti wanita 

murahan 

- F.O merasa menjadi pelacur akibat pandangan 

orang lain disekitarnya 

Menenangkan 

Diri 

EMN +++ - F.O mengubah keputusan yang hampir dia 

ambil untuk meninggalkan semuanya, dan 

kembali menenangkan kondisi emosi dirinya 

untuk dapat berpikir normal hingga saat ini.  

Kondisi Emosi 

Labil 

EMT ++++ - Subjek merasa sangat down dan lebih ingin 

sendirian 

- F.O menjadi sensitif dan mudah merasa marah 

dengan lingkungan disekitarnya 

- Interaksi F.O dengan orang lain menjadi sangat 

minim dan hanya berbicara seharusnya, karena 

dirinya berpikir dengan lebih cuek terhadap 

lain maka ia tidak akan di pandang remeh 

Kemauan 

untuk bangkit 

MON ++ - F.O berusaha untuk menjalankan aktivitas yang 

dapat ia lakukan semaksimal mungkin untuk 

menghindari pikiran – pikiran subjek dan 

melanjutkan hidupnya dengan normal 

Semangat 

hidup 

menurun 

MOT ++++ - Subjek merasa malas untuk beraktivitas apapun 

dan lebih memiilih untuk berdiam diri 

- F.O pernah ingin bunuh diri akibat merasa 

sangat tidak layak sebagai wanita murahan 

- Subjek mempertanyakan mengapa dirinya 

harus lahir untuk menerima hal tersebut 

 

 

Faktor 

Eksternal 

Adanya 

individu lain 

yang 

menenangkan 

DSN +++ - Adanya orang disekitar yang dapat mendengar 

dan menerima cerita subjek 

Tidak 

mendapat 

dukungan 

sosial 

DST ++++ - Adanya teman subjek yang mengolok subjek  

akan peristiwa kekerasan seksualnya dan 

membuat subjek marah sampai menangis 

Adanya 

dukungan 

emosional dari 

keluarga 

LN +++ - Adanya keberadaan keluarga subjek, membuat 

F.O menghentikan keinginan subjek untuh 

bunuh diri. 

- Ibu subjek pernah mengingatkan subjek untuk 

selalu berhati – hati 

- Adanya teman – teman subjek yang dapat 

menjadi tempat sharing subjek 

Tuntutan dari 

keluarga dan 

lingkungan 

tidak kondusif 

LT ++++ - Ibu subjek menuntut subjek untuk selalu ramah 

pada siapapun dan untuk tersenyum. Hal ini 

menyulitkan F.O untuk sesuai dengan kemauan 

subjek untuk menjadi cuek 
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Keterangan :  

 ++++ = sangat tinggi 

 +++ = tinggi 

 ++ = cukup 

 + = rendah 
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Tabel 7 

Keterangan intensitas tema subjek 3 F.O 

 

 

Tema Coding Kemunculan Intensitas 

 

Dampak 

Psikologi 

Positif 

Depresi D.E 9 ++++ 

Perasaan Cemas C.E 26 ++++ 

Stres S.T 28 ++++ 

Rasa Malu M.A 3 ++ 

Rasa Bersalah S.L 1 ++ 

Dampak 

Psikologi 

Negatif 

Penyesuaian Diri S.D 2 +++ 

Meningkatnya perilaku beragama A.G 1 ++ 

Usaha meningkatkan kepercayaan diri P.D 1 ++ 

 

 

Faktor 

Internal 

Pandangan Diri Positif KDN 1 +++ 

Perasaan hina & kotor pada diri  KDT 5 ++++ 

Menenangkan Diri EMN 2 +++ 

Kondisi Emosi Labil EMT 5 ++++ 

Kemauan untuk bangkit MON 2 ++ 

Semangat hidup menurun MOT 5 ++++ 

 

Faktor 

Eksternal 

Adanya individu lain yang 

menenangkan 

DSN 5 +++ 

Tidak mendapat  dukungan sosial DST 3 ++++ 

Adanya dukungan emosional dari 

keluarga 

LN 6 +++ 

Tuntutan dari keluarga dan 

lingkungan tidak kondusif 

LT 1 ++++ 
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Dampak Psikologis Negatif: 

1. Stres (gejala fisikal : nafsu makan berkurang dan mudah curiga, gejala emosional : cemas, mudah 

marah,  mudah menangis, sensititif,mudah tersinggung, gejala intelektual : produktivitas menurun, 

pikiran terfokus pada satu hal saja. 

2. Kecemasan (kognitif:sulit berkonsetrasi, emosional : merasa sedh, kawatir, menghina diri dan orang 

lain, fisikal : sulit tidur) 

3. Muncul depresi (memandang dirinya sebagai wanita rendahan, murahan dan bagai seorang pelaccur 

dan memiliki harapan negatif akan masa depannya. 

4. Rasa malu (merasa malu dan jijik karena pernah mengalami kekerasan seksual) 

5. Rasa bersalah (narsistik : merasa bersalah karena merusak standar idealnya, instingtif : karena tidak 

dapat menjaga dirinya dengan baik) 

 

Faktor – faktor negatif yang mempengaruhi: 

A. Faktor Internal : 

1. Subjek kehilangan semangatnya dan tidak ingin beraktivitas, F.O sering memilih untuk berdiam diri, 

F.O sempat terpikir untuk bunuh diri dan sering mempertanyakan mengapa dirinya harus lahir. 

2. F.O memandang dirinya sebagai wanita murahan dan bagaikan seorang pelacur, F.O merasa banyak 

pria yang menanyainya tentang interaksi seksualnya dan membuatnya merasa sangat hina) 

3. Kondisi emosi subjek labil, mudah curiga, merasa sangat down dan sering ingin sendirian, mudah 

merasa marah, interaksi F.O dengan orang disekitarnya menjadi sangat minim dan menjadi cuek 

agar tidak diapndang remeh 

B. Faktor Eksternal : 

1. Adanya teman pria subjek yang mengetahui peristiwa kekerasan seksual yang pernah F.O alami, 

mengolok dan menggoda subjek akan perisitiwa tersebut dan membuat subjek sangat sedih 

1. Ibu F.O menuntut subjek untuk selalu bersikap ramah kepada orang lain, dan hal ini berkebalikan 

dengan cara subjek untuk merasa lebih baik yaitu dengan mengurangin interaksi dan bersikap cuek 

 

F.O Subjek ke 3 Korban Kekerasan Seksual 

Dampak Psikologis 

Bagan 4 : Dinamika Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Wanita Dewasa Awal Subjek 3 F.O 

Dampak Psikologis Positif : 

1. Penyesuaian diri (F.O menyadari dirinya terteka dan berusaha mengurangi pikiran – pikiran, yang 

mebuatnya terpuruk, F.O berusaha mencari kegiatan dan meyibukkan dirinya) 

2. Peningkatan perilaku beragama (Subjek bersyukur pada Tuhan karena ada orang lain disisinya saat 

waktu sulitnya) 

3. Percaya diri (F.O menjadi sangat cuek dan tidak ingin banyak berinteraksi, hal ini membuat F.O 

merasa lebih baik saat berinteraksi) 

Faktor – faktor positif yang mempengaruhi: 

A. Faktor Internal : 

1. F.O berusaha melakukan kegiatan yang bisa ia lakukan dan mencari kegaitan baru. Subjek 

menghentikan keinginannya untuk bunuh diri dan memikirkan keluarga untuk tetap hidup. 

2. Subjek menjalankan aktivitas untuk menenangkan dan dapat „berlanjut‟ dari pandagan diri yang 

buruk. Bersikap cuek juga membantu subjek untuk merasa dirinya menjadi lebih baik. 

3.  F.O mengubah keputusan untuk melanjutkan hidupnya dengan memikirkan keluarganya dan 

menenangkan dirinya 

B. Faktor Eksternal : 

1. Adanya beberapa teman F.O yang dapat mendengar dan menerima cerita subjek 

2. Keberadaan keluarga subjek, membuatnya berhenti ingin bunuh diri, ibu F.O yang mengingatkannya 

untuk selalu berhati- hati, adanya keluarga F.O yang mempercayainya, adanya teman – teman yang 

dapat menjadi tempat sharing subjek 

 


