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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku berpacaran adalah hal yang sudah tidak tabu lagi bagi 

sebagian besar pelajar di Indonesia. Begitu pula di kalangan pelajar 

tingkat mahasiswa. Berpacaran seolah menjadi suatu kebiasaan yang 

hampir setiap mahasiswa pernah mengalaminya. Tidak peduli berapa kali 

pernah berpacaran, para mahasiswa seolah ingin menjelajah lebih jauh 

untuk mengenal pasangannya secara lebih mendalam.  

Nurifah (2013) menyebutkan bahwa pacaran sesungguhnya 

merupakan suatu hubungan yang saling memberi. Maka kedua pihak 

memiliki harapan yang sama untuk menerima perhatian dan kasih sayang 

dari pasangannya. Hubungan pacaran yang sehat seharusnya membuat 

kedua pihak sama-sama berkembang. 

Menurut Rezeki (dikutip Ardiyantini, 2010, h. 2) berpacaran 

adalah berkasih-kasihan, sedangkan definisi pacar adalah teman atau 

lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta 

kasih. Menurut Arivia (dikutip Yulianti dan Wirawan, 2008, h. 139) 

menjalin suatu hubungan (pacaran) tentu akan memicu konflik yang 

menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran akan menjadi suatu hal yang 

normal atau biasa jika tidak melibatkan kekerasan di dalamnya. Akan 

tetapi hal ini menjadi tidak biasa ketika dalam suatu pertengkaran 

terdapat kekerasan antara lain adalah pemukulan, tamparan, atau kata-

kata kasar. 
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Tersimpannya kekerasan yang terjadi dalam berpacaran banyak 

ditemukan di Indonesia seperti yang dipaparkan Alvita, dkk (2009) 

mengutip dari beberapa sumber sebagai berikut: Harian Suara Merdeka 

(8 Maret 2009) bahwa terdapat 28 kasus kekerasan dalam berpacaran. 

Rifka Annisa, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan gender menemukan bahwa 

sejak tahun 2001–2005, dari 1683 kasus kekerasan yang ditangani, 385 

diantaranya adalah kekerasan dalam berpacaran (Ardiyantini, 2010, h. 3). 

Beberapa kejadian kekerasan dalam berpacaran juga ditemukan 

oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta. Menurut data 

tersebut, selama 14 tahun terakhir, dari 3.627 kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang terungkap, sekitar 26,6% di antaranya adalah kekerasan 

dalam pacaran. Setiap tahun kasus tersebut tetap terjadi di Yogyakarta. 

Selama periode 1994 sampai dengan September 2007, rekapitulasi 

jumlah kasus kekerasan dalam pacaran mencapai 965 kasus. Kejadian 

kekerasan dalam pacaran yang terungkap tiap tahun minimal 20 kasus 

(Sugito, 2007, h. 1). 

Nurifah (2013) dalam sebuah situs metrotvnew.com berisikan 

diskusi yang bertajuk Are You Happy in Your Relationship di Jakarta, 

Koordinator Layanan Langsung Yayasan Pulih, Vitria Lazzarini 

mengungkapkan bahwa berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) 

Perempuan sejak 2010 hingga 2013 ini telah terjadi 1.000 kasus 

kekerasan dalam pacaran. Data dari Peers Education Unika 

Soegijapranata Semarang juga menunjukkan pada Februari 2012 hingga 

Juni 2013 terdapat 18 kasus kekerasan emosional yang dialami 
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perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam 

berpacaran juga terjadi pada mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. 

Hal tersebut diperkuat pada hasil penelitian yang ditulis oleh Ismardhina 

(2012, h. 47) bahwa kekerasan dalam pacaran masih banyak terjadi di 

kalangan mahasiswa, seperti bentuk kekerasan fisik dan psikologis.  

Peninjauan lebih mendalam tentang bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dalam berpacaran menurut Sulastri dan Retnowati (2003, h. 

31), membagi kekerasan kedalam empat bentuk. Kekerasan tersebut 

meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan 

seksual dan kekerasan ekonomi. Engel (dikutip Dinastuti, 2008, h. 52) 

menyatakan bahwa bentuk kekerasan yang paling umum dan 

kemungkinan hampir dialami semua orang adalah verbal abuse, biasa 

juga disebut dengan kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah 

suatu bentuk non-fisik ataupun sikap yang dilakukan untuk mengontrol, 

mengintimidasi, menaklukkan, merendahkan, menghukum atau 

mengucilkan orang lain. Tingginya angka kasus kekerasan emosional 

terjadi akibat banyak perempuan tidak paham bentuk kekerasan fisik 

maupun psikis dalam suatu hubungan. Sebab itu mereka kerap tidak 

menyadari meski telah menjadi korban kekerasan oleh pacar mereka. 

Berdasarkan data yang telah disebutkan, menunjukkan tindak 

kekerasan yang terjadi dalam berpacaran cukup mengkhawatirkan dan 

sangat merugikan bagi para perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan 

dampak yang diterima oleh korban kekerasan dalam berpacaran. Nurifah 

(2013) menambahkan ketika paksaan terjadi maka hanya salah satu pihak 

yang berkembang atau mendominasi. Sementara pihak lain akan merasa 
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tertekan, tidak nyaman dan bahkan tidak bisa menjadi dirinya sendiri. 

Engel (2002, h. 13) menambahkan dampak utama dari kekerasan 

emosional yang akan dialami korban adalah depresi, berkurangnya 

motivasi, kebingungan, kesulitan berkonsentrasi atau membuat 

keputusan, rendahnya kepercayaan diri, perasaan gagal atau tidak berarti, 

keputusasaan, menyalahkan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. 

  Menurut  Israr  (2008) penyebab terjadinya kekerasan emosional 

dalam berpacaran antara lain:  kecenderungan korban menyalahkan diri 

(tidak berani menolak atau berkata “tidak”),  menutup diri,    

menghukum diri,  menganggap dirinya aib. Faktor-faktor penyebab ini 

berkaitan erat dengan lemahnya kemampuan individu untuk 

mengungkapkan perasaan, pikiran, kebutuhan yang dimiliki secara  jujur 

tanpa merugikan orang lain dan diri sendiri (asertif).  Argumentasi di atas 

didukung oleh hasil penelitian Greene dan Navaro (dalam Uyun, 2003, h. 

8) menemukan bahwa ketrampilan asertif membantu perempuan untuk 

terhindar dari korban berbagai bentuk kekerasan. Semakin asertif 

seorang perempuan maka akan semakin terhindar dari kekerasan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan asertivitas dapat 

menghindarkan perempuan dari kekerasan, dimana arti kekerasan 

tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, 

kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Dengan demikian, kekerasan 

emosional juga termasuk di dalamnya. 

Pengertian asertif tersebut dijabarkan lebih dalam oleh Twenge 

(2001, h. 134) mengemukakan pengertian asertif sebagai berikut: 

“Asertivitas adalah kebebasan mengutarakan pikiran dan perasaan, penuh 
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kepercayaan diri, dan mampu mengarahkan diri sendiri” Townend 

(dalam Prabowo, 2000, h. 7-13) menambahkan bahwa orang asertif 

memiliki ciri utama mampu mengekspresikan haknya tanpa mengganggu 

hak orang lain, sedangkan orang yang kurang asertif atau memiliki sikap 

pasif, dirinya cenderung kurang percaya diri dan meletakkan dirinya di 

bawah orang lain. Tipe orang ini akan sulit mengatakan ‘tidak’ tanpa 

merasa bersalah atau menuntut sesuatu.  

Salah satu contoh tindakan non-asertif terhadap perilaku kekerasan 

emosional terlihat pada hasil wawancara dengan NN (20 th) mahasiswi 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang pada hari Kamis 

tanggal 2 Agustus 2012, menceritakan pengalamannya sebagai berikut: 

“Saya sering disakiti pacar saya, seperti dibentak, dikatakan 
dodol, diancam. Sebenernya rasanya pengen bilang kalo aku tu 
sakit digituin, tapi takut nanti masalah malah tambah parah. Saya 
mending diam dan cuma bisa nangis aja”.  

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, nampak bahwa subjek 

cenderung pasif dan tidak mengutarakan bahwa dirinya tidak nyaman 

ketika menerima kekerasan emosional. Ketika pacar melakukan 

kekerasan emosional yang menyakitkan, maka ia tidak sadar bahwa sikap 

pasif atau tidak asertif yang ia lakukan dapat membuat pacar lebih 

leluasa dan terus melakukan kekerasan seperti menghina, merendahkan 

bahkan mengintimidasi dirinya, sehingga hal itu bisa terjadi terus 

menerus. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh 

Wolfe, dkk (dikutip Dinastuti, 2008, h. 56) bahwa perempuan memiliki 

kecenderungan menolak membuka diri untuk menghindari perasaan sakit 

hati atau terjadinya masalah dalam hubungan berpacaran. Perilaku 
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enggan membuka diri tersebut merupakan perilaku non-asertif. Apabila 

hal ini tidak disadari, dapat menyebabkan terjadinya kekerasan 

emosional karena individu memiliki pengharapan tentang bagaimana 

pasangan bertindak, dan pengharapan ini dapat muncul dalam berbagai 

hal. Pengharapan bisa dalam bentuk tuntutan, dan tuntutan dicapai 

dengan menggunakan kekuatan untuk menyerang pasangan. 

Melihat berbagai fenomena kekerasan emosional yang kerap 

dialami oleh para perempuan dalam berpacaran, dihadapkan dengan 

buruknya akibat yang akan dialami korban, peneliti tertarik untuk 

menelaah secara lebih mendalam bagaimana hubungan asertivitas 

dengan kekerasan emosional pada perempuan dalam berpacaran. 

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian serupa yang mencari hubungan 

antara asertivitas dengan kekerasan emosional. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Ardiyantini. Pada penelitian sebelumnya memberikan 

batasan lingkup populasi pada responden yaitu mahasiswi yang tinggal di 

lingkungan kos. Hal tersebut mengakibatkan lingkup lingkungan 

populasi menjadi sempit. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan 

lingkup populasi yang berbeda. Kriteria populasi pada penelitian kali ini 

adalah mahasiswi Unika Soegijapranata yang sedang berpacaran. Hal 

tersebut diharapkan bisa lebih memperkaya variasi lingkungan populasi 

yang akan diambil. Sehingga semakin memperkuat apakah asertivitas 

juga berhubungan dengan kekerasan emosional pada perempuan yang 

berpacaran dengan lingkup lingkungan berbeda.   

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian yang telah 

dipaparkan dapat dibuat rumusan masalah : apakah ada hubungan antara 
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asertivitas dengan kekerasan emosional yang dialami perempuan dalam 

berpacaran. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

mengkaji secara mendalam dan mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul: hubungan antara asertivitas dengan kekerasan 

emosional yang dialami perempuan dalam berpacaran. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

asertivitas dengan kekerasan emosional yang dialami perempuan dalam 

berpacaran. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pada 

psikologi sosial dan psikologi perkembangan mengenai asertivitas 

dan kekerasan yang bisa dialami perempuan dalam berpacaran. 

 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

mahasiswa untuk lebih mempertimbangkan berbagai kemungkinan 

kekerasan yang akan muncul pada perempuan dalam berpacaran. 

Dengan demikian, perempuan bisa mengantisipasi ketika kekekerasan 

emosional tersebut muncul. 
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