
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pernikahan tidak sekedar dilandasi oleh cinta tetapi menyangkut 

banyak hal yang berkaitan dengan relasi antara dua manusia yang 

memiliki komitmen untuk membangun hidup secara bersama dan 

membentuk keluarga. Sebagian besar pasangan yang membangun 

keluarga berharap akan mendapatkan keluarga yang harmois dan 

bahagia. Harmonis dan bahagia tidaknya sebuah keluarga tergantung 

bagaimana kedua pasangan mengusahakannya. 

Setiap pernikahan ada kemungkinan terjadinya konflik-konflik kecil 

yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dan adapula yang 

akhirnya berujung pada tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah 

tangga). 

Dilihat dari data tahunan Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan 

Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, Catatan Tahunan (Catahu) 

Tentang Kekerasan Terhadap perempuan 6 Maret 2019), tergambar 

dalam diagram berikut ini: 



2 
 

 
 

 

Gambar 1. Kekerasan Terhadap Perempuan 2007-2018 
Sumber: Data dari Badilag dan Data Koesioner yang diterima Komnas 
Perempuan dari tahun ke tahun (Catatan Tahunan Tentang Kekerasan 

Terhadap perempuan 6 Maret 2019). 
Data diatas tampak bahwa kekerasan terhadap perempuan di 

tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 

406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446. Tingginya kasus 

Kekerasan terhadap perempuan (KTP), menunjukkan Jawa Tengah 

menduduki urutan pertama dengan kasus kekerasan terhadap 

perempuan, dibawah ini data kekerasan terhadap perempuan, 

berdasarkan cacatan tahunan 2019.  

 

Gambar 2. Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan provinsi 
Sumber: Data dari Badilag dan Data Koesioner yang diterima Komnas 
Perempuan dari tahun ke tahun (Catatan Tahunan Tentang Kekerasan 

Terhadap perempuan 6 Maret 2019). 
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Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, tingkat 

kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 

juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah 

mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami 

oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau KDRT 

(kekerasan dalam rumah tangga), misalnya penganiayaan, pelecehan 

atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (Wiguna, 2018). 

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1): 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi diatas 

menekankan bahwa kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia 

menempatkan perempuan pada posisi sebagai korban. KDRT bisa 

terjadi terus-menerus, jika tidak muncul kesadaran utuh dari pelaku, 

untuk menghentikan perbuatannya, maka siklus KDRT akan terjadi 

secara berulang sehingga akan menjadikan kekerasan sebagai sesuatu 

yang wajar. Beberapa korban yang mengalami KDRT, memiliki 

anggapan bahwa KDRT merupakan hal yang wajar setelah 

mendapatkan permintaan maaf dari suami, namun banyak pula korban-
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korban lainnya yang mengajukan keinginan untuk bercerai akibat kasus 

tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 tentang rekap perkara 

pengadilan agama, dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 3. Rekap Perkara Dikabulkan Pengadilan Agama di seluruh 
Indonesia tahun 2018 

 

Proses pengajuan perceraian tersebut, sebagian disebabkan 

karena korban merasakan amarah, benci, perasaan tidak adil, takut, 

tertekan dan sakit hati akibat KDRT yang dialami. Pengalaman emosi 

yang marah, benci, dan meledak-ledak yang terjadi pada orang yang 

telah mengalami peristiwa yang perih, mengiris, dan melukai hati 

disebut dengan unforgiveness (Worthington & Wade, 1999). Everett L. 

Worthington, Witvliet, Pietrini, dan Miller (2007) mengungkapkan bahwa 

tidak memaafkan ditandai dengan adanya ruminasi, rasa marah, dan 

perasaan bermusuhan kepada pasangan. Sehingga dari Pengalaman 

kekerasan akan menimbulkan luka dalam hati individu, dan luka batin 
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lalu akan mempersulit seseorang utnuk melakukan pemberian maaf 

terhadap suami yang telah menyakitinya. Peristiwa menyakitkan 

memberikan pilihan terhadap seseorang untuk memilih antara 

forgiveness atau unforgiveness. Dilihat dari data pengajuan perceraian 

diatas bisa mewakili bahwa rasa sakit hati yang dialami seorang istri 

membuat dirinya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan yang telah 

dibangun. Hal ini dikarenakan pengalaman yang menyakitkan dari 

KDRT, membuat istri memendam kebencian yang mendalam kepada 

suami, sehingga memiliki keinginan untuk menghindari suami serta 

keinginan besar untuk melakukan balas dendam.  

Munculnya dorongan negatif akibat dari rasa sakit hati yang 

mendalam dan ketidak mampuan untuk memaafkan ini (unforgiveness) 

dapat menjadikan korban sebagai pelaku KDRT  di kemudian hari 

(Smith, 2005). Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh 

McCullough (2000) bahwa ketika seseorang tidak melakukan 

forgiveness maka terdapat dorongan untuk membalas dendam kepada 

pelaku. Namun jika korban memilih untuk melakukan forgiveness, hal 

tersebut bisa dilakukan dengan cara musyawarah dengan harapan 

pelaku akan berubah.  

Enright (Mccullough, Fincham, & Tsang, 2003) mendefinisikan 

forgiveness sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan 

penghakiman terhadap orang yang bersalah dengan tidak menyangkal 
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rasa sakit itu sendiri tetapi dengan rasa kasihan, iba dan cinta kepada 

pihak yang menyakiti. Rye dan Pargament (dalam Wade & Worthington, 

2005) mendefinisikan forgiveness sebagai tindakan untuk mengatasi 

perasaan negatif (misal: permusuhan), kognisi negatif (misal: pikiran 

untuk membalas dendam) dan perilaku negatif (misal: agresi verbal) 

saat terjadi ketidakadilan pada dirinya.  

Berdasarkan definisi forgivenesss yang telah dikemukakan oleh 

para ahli, membawa peneliti untuk melihat pada fenomena forgiveness 

yang terjadi disekitar, yaitu pada kasus forgiveness pada wanita yang 

menjadi korban KDRT.  

Kasus 1. Kekerasan yang dialami oleh wanita pertama bernama 
Emi, Bermula saat si suami, Dephi memukul istrinya, Emi pada 2012 
silam. Setelah dipukul, Emi lalu melaporkan ke polisi atas apa yang ia 
alami. Dephi didakwa jaksa dengan Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Pencegahan KDRT dengan ancaman maksimal 5 tahun 
penjara. Keinginan Emi mencabut aduan terhambat pasal 75 KUHP. 
Emi, perempuan berusia 30-an itu berlinang air mata mendapati nasib 
suaminya jika harus dipenjara selama 5 tahun lamanya. Emi menangis 
di ruang sidang, lalu mengiba di hadapan majelis hakim dan Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) dengan menyerahkan surat pernyataan 
pencabutan laporan pidana suaminya. Emi sudah memaafkan Dephi, 
suami yang dicintainya. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. (Detik 
News, 2014).  

Kasus 2. Wawancara: 10 Juni 2020 - Kupang-NTT, kepada salah 
satu korban KDRT berinisial F, yang mengalami KDRT selama 2 tahun 
dalam 4 tahun pernikahan yang telah dijalaninya. F mengakui bahwa 
setelah tahun pertama pernikahannya dia mengalami KDRT oleh 
suaminya. “Saya selalu dipukuli dan tidak di berikan nafkah oleh suami 
setelah 1 tahun menikah, ditahun kedua dia sudah tidak memberikan 
nafkah, karena alasannya usaha yang dijalani sedang surut, kebetulan 
suami saya adalah seorang pengusaha”. “Saya tidak tahu awalnya apa 
yang menyebabkan suami melakukan hal tersebut, setiap malam saya 
selalu dipukuli terlebih jika saya menolak untuk melakukan hubungan 
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seksual, bahkan ketika saya pulang kantor. kalau suami sudah ada 
dirumah duluan dan saya pulangnya telat, saya pasti selalu dimaki dan 
ditendangan”. Akhirnya F memutuskan untuk berpisah dan melaporkan 
kasus ini kepengadilan, tetapi dalam proses pengajuan, F mengakui 
bahwa dia melihat niat yang tulus dari suaminya untuk meminta maaf 
dan penyesalan yang ditunjukan oleh suami. Mengajak korban untuk 
kembali kerumah mereka. Saat korban melaporkan kasus ke pengadilan 
mereka sudah tidak tinggal bersama. “waktu suami minta maaf dan 
nunjukin penyesalannya, disitu saya mulai ngerasa kasihan dan sedih 
ngelihat dia, karena selain saya laporin ke polisi, dia juga dapat sangsi 
sosial dari keluarga dan teman-temannya. Saya merasa kalau suami 
saya juga cukup menderita dengan keadaan yang dia alami saat itu. 
saya sedih dan kasihan lihat suami seperti tidak ada yang peduli 
dengan dia, dan itu buat saya juga mikir untuk akhirnya, mengiyakan 
ajakan dia untuk ketemu dan membicarakan permasalahan ini secara 
baik-baik” akhirnya setelah komunikasi yang lakukan korban dan suami 
yang dimediasi oleh orang tua dan saudara tertua suami, korban 
berpikir dan mengkoreksi dirinya sendiri. “kejadian ini sebenarnya bukan 
salah dia sepenuhnya,saya juga punya andil dalam permasalahan ini, 
semua terjadi itu karena sebab akibat, akhirnya saya memutuskan untuk 
pulang kembali kerumah dan mencabut gugatan” 

Kasus yang ada diatas merupakan sebagian kecil kasus KDRT 

yang dialami oleh para wanita, dan berujung pada pemberian maaf. Istri 

yang menjadi korban, memutuskan untuk memberikan maaf terhadap 

suami yang telah menjadi pelaku kekerasan. Sehingga pada penelitian 

ini peneliti memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut apakah masih 

ada wanita korban KDRT yang mampu memaafkan suami yang menjadi 

pelaku KDRT itu sendiri, dengan melihat hubungan antara harga diri 

dan self-compassion pada forgiveness wanita korban KDRT.  

Dua contoh kasus di atas dapat dijelaskan menggunakan konsep 

harga diri yang berbicara mengenai evaluasi diri, dimana pengalaman 

menyakitkan yang dialami oleh seorang wanita memengaruhi 
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penilaiannya terhadap dirinya dan keputusan untuk memberikan maaf 

terhadap orang yang telah menyakitinya. Seperti yang diungkapkan 

Coopersmith (dalam Mruk, 2006) bahwa harga diri merupakan evaluasi 

yang terbentuk dari interaksi dan pengalaman sosial. Interaksi tersebut 

akan muncul sebuah penilaian serta evaluasi terhadap diri masing-

masing individu, berdasarkan atas pengalaman yang diterima dari orang 

lain maupun lingkungan sekitarnya. Begitupun pada pengalaman yang 

dimiliki oleh seseorang juga akan menunjukan bagaimana self-

compassion itu bekerja pada diri seseorang ketika seseorang individu 

mendapatkan pengalaman buruk atau berada dalam masa-masa 

terberrat hidupnya. Seperti yang diungkapka Goertz, Keltner & Simon-

Thomas (2010) tentang self-compasssion yang merupakan keadaan 

dimana seseorang mampu melibatkan kepekaan pada pengalaman 

yang tidak menyenangkan dan membawa pada penderitaan, ditambah 

dengan keinginan yang mendalam untuk meringankan penderitaan itu. 

Beberapa penelitian menunjukan forgiveness memiliki hubungan 

dengan harga diri, begitu juga dengan self-compassion. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Tunage, dkk (2012) dengn judul Social Work 

Students’ Perceptions of Themselves and Others: Self-Esteem, 

Empathy, and Forgiveness, menunjukan bahwa Harga diri mampu 

memprediksi sikap memaafkan hal ini berarti pada individu yang 

memiliki harga diri tinggi akan mudah melakukan pemaafan, adapula 
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penlitian lain yang dilakukan oleh Abo, Hamza & Helal (2012) dengan 

judul the relationship among self-esteem, perfectionism and forgiveness 

in egyptian college students, yang menunjukan bahwa harga diri 

memiliki hubungan yang positif dengan pemaafan. Selain itu penelitian 

lain tentang self-compassion yang dilakukan oleh Sakiz dan Saricam 

(2015), tentang self-compassion dan forgiveness yang menunjukan 

bahwa: ada hubungan yang positif signifikan antara self-compassion 

dengan forgiveness, hal ini berarti bahwa ketika self-compassion 

meningkat, forgiveness akan meningkat.  

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa harga diri dan self-

compassion secara tidak langsung memiliki hubungan dan pengaruh 

terhadap forgiveness seseorang. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui apakah harga diri dan self-compassion memiliki hubungan 

dengan forgiveness jika penelitian ini dilakukan pada wanita usia 

dewasa awal yang menjadi korban KDRT. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan antara harga diri dengan forgiveness pada 

wanita usia dewasa awal korban KDRT? 

2. Apakah ada hubungan antara self-compassion dengan forgiveness 

pada wanita usia dewasa awal korban KDRT? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui hubungan antara harga diri dengan forgiveness pada 

wanita usia dewasa awal korban KDRT. 

2. Mengetahui hubungan antara self-compassion dengan forgiveness 

pada wanita usia dewasa awal korban KDRT.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada ilmu 

psikologi dengan memberikan gambaran mengenai forgiveness 

pada wanita yang menjadi korban KDRT, serta dapat memberikan 

sumbangsih bagi ilmu kesehatan mental dan psikologi 

perkembangan tentang forgiveness. Hasil penelitian bisa menjadi 
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informasi berikutnya, oleh para akademisi dalam pengembangan 

ilmu psikologi khususnya kesehatan mental dengan tema 

forgiveness. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang hubungan antara harga diri, self-compassion 

dan forgiveness pada korban KDRT.   

E. Keaslian Penelitian  

Terdapat beberapa penelitian yang terdahulu: 

a. Harga diri dan forgiveness, diantaranya adalah;  

- Penelitian dilakukan oleh Tunage, dkk (2012) dengn judul Social 

Work Students’ Perceptions of Themselves and Others: Self-

Esteem, Empathy, and Forgiveness. Studi ini meneliti bagaimana 

86 mahasiswa pekerjaan sosial yang kuliah di sebuah universitas 

di Florida memandang diri mereka sendiri dan orang lain dalam 

kaitannya dengan harga diri, empati, dan forgiveness. Dengan 

hasil yang menunjukan tiap hipotesis memiliki hasil yang berbeda 

pada 4 hipotesis yang digunakan yaitu pada hasil; H1 

mengungkapkan bahwa harga diri memprediksi sikap memaafkan 

diri. Dalam penelitian ini partisipan yang merasa nyaman dengan 

dirinya (self esteem yang tinggi) juga mampu memaafkan dirinya 

sendiri. H2 tidak didukung. Bagi partisipan dalam penelitian ini, 

empati bukanlah prediktor signifikan dari sikap-memaafkan diri 

sendiri. H3 mengungkapkan bahwa harga diri memprediksi sikap 

memaafkan orang lain. Peserta dengan harga diri tinggi lebih 

mampu memaafkan orang lain atas pelanggaran yang mereka 
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lakukan karena mereka mampu memproses pelanggaran 

tersebut dan menyelesaikan interaksi di dalam diri mereka 

sendiri. H4 juga didukung. Artinya, empati bertanggung jawab 

atas sejumlah besar perbedaan dalam memaafkan orang lain. 

Para peserta dalam studi ini mampu memaafkan orang lain atas 

pelanggaran mereka karena mereka mampu mengambil 

perspektif orang lain. 

- Penelitian dilakukan oleh Devi & Jyotsana (2018) dengan judul 

Forgiveness, Self Esteem and Subjective Well-Being among 

Females across Age. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

keterkaitan antara variabel forgiveness, harga diri dan subjective 

well-being pada wanita dari kelompok usia yang berbeda. Jumlah 

subjek 120 perempuan diambil antara rentang usia 20 hingga 59 

tahun, yang kemudian dibagi menjadi empat kelompok usia. 

Setiap kelompok terdiri dari 30 peserta. Hasil penelitian 

menunjukan pada subjek usia 20-29 harga diri berkorelasi 

signifikan dengan Forgiveness dan Subjective well-being, pada 

subjek usia 30-39 harga diri secara signifikan berkorelasi dengan 

subjective well-being, pada subjek 40-49 Harga diri secara 

signifikan berkorelasi dengan subjective well-being dan Ada juga 

korelasi yang signifikan antara forgiveness dan subjective well-

being, dan pada subjek usia 49-59 harga diri secara signifikan 

berkorelasi dengan forgiveness. 

- Penelitian dilakukan oleh Abo, Hamza & Helal (2012) dengan 

judul The Relationship Among Self-Esteem, Perfectionism And 

Forgiveness In Egyptian College Students. Penilitian ini dilakukan 

untuk menguji hubungan antara self-esteem perfeksionisme, dan 

sikap-memaafkan pada mahasiswa di Mesir dengan jumlah 
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subjek penelitian sebanyak 105 orang. Hasil menunjukan bahwa 

Ada korelasi negatif antara perfeksionisme dan pengampunan. 

Ada korelasi yang signifikan dan positif secara statistik antara 

harga diri dan sikap-memaafkan dan Ada hubungan positif antara 

harga diri dan perfeksionisme. 

b. Self-compasion dan forgiveness, diantaranya adalah; 

- Penelitian yang dilakukan oleh Sakiz dansaricam (2015) dengan 

judul Self-compassion and forgiveness: The protective approach 

against rejection sensitivity. Tujuan utama dari penelitian ini 

adalah untuk menguji hubungan antara self-compassion, 

forgiveness dan rejection sensitivity. Partisipan adalah 496 

mahasiswa dengan kisaran usia 18 sampai 32 tahun.  Hasil 

menunjukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara self-

compassion, forgiveness dan Rejection Sensitivity. Self-

compassion, (r = -. 55, p <.01) dan forgiveness (r = -. 45, p <.01) 

berhubungan negatif dengan Rejection Sensitivity. Selain itu, ada 

korelasi signifikan positif antara selfcompassion dan memaafkan 

(r = .47, p <.01). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, maka penelitian ini bersifat orisinal tanpa ada plagiat baik 

dalam segi judul, lokasi penelitian, analisa kasus, serta responden 

penelitian. Adapun dalam hal ini judul peneliti adalah “Hubungan Harga 

diri dan Self-compassion pada Forgiveness wanita usia dewasa awal 

korban Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT)” 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Forgiveness pada wanita usia dewasa awal korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT)  

1. Pengertian Forgiveness pada wanita usia dewasa awal korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  

a. Pengertian Forgiveness 

Enright (Mccullough, Fincham, & Tsang, 2003) 

mendefinisikan forgiveness sebagai sikap untuk mengatasi 

hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang 

bersalah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri tetapi 

dengan rasa kasihan, iba dan cinta kepada pihak yang 

menyakiti. Dalam Webster’s New Universal Unabridged 

Dictionary (McCullough, 2001) forgiveness adalah untuk 

menyerahkan kebencian terhadap atau keinginan untuk 

menghukum, berhenti marah untuk memaafkan. 

Rye dan Pargament (dalam Wade & Worthington, 2005) 

mendefinisikan forgiveness sebagai tindakan untuk 

mengatasi perasaan negatif (misal: permusuhan), kognisi 

negatif (misal: pikiran untuk membalas dendam) dan perilaku


