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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

          1.1.  Latar Belakang Masalah  

         Masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak 

dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-

emosional. Awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun, dan berakhir pada 

usia 21-22 tahun (Santrock, 2003). Minat pada karir, pacaran, dan eksplorasi 

identitas seringkali lebih nyata pada masa remaja akhir ketimbang pada masa 

remaja awal. 

   Gunarsa (1993) mengungkapkan bahwa masa remaja adalah masa 

penuh gejolak emosi dan ketidak seimbangan yang sering disebut sebagai 

“storm and stress”. Storm and stress merupakan istilah yang merujuk kepada 

masa remaja dimana pada masa tersebut remaja sedang mencari jati diri. 

Penyebabnya antara lain yaitu kekecewaan dan penderitaan, meningkatnya 

konflik, pertentangan-pertentangan dan krisis penyesuaian, impian dan khayalan, 

pacaran dan percintaan, keterasingan dari kehidupan dewasa dan norma 

kebudayaan.  

Kencan/pacaran merupakan aspek yang terpenting dalam hubungan 

sosial para remaja. Pada masa ini, meningkatnya kematangan seksual 

meningkatkan minat mereka terhadap relasi romantis (Santrock, 2003). Di dalam 

hubungan pacaran tidak lepas dari terjadinya konflik, konflik seringkali  muncul  

karena  terjadinya  ketegangan  akibat  perbedaan  pendapat  pada  pasangan. 

Menurut Lederach (2005), “konflik adalah sesuatu yang normal dalam hubungan 

antarmanusia dan konflik merupakan penggerak perubahan”, tetapi jika sudah 
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terjadi kekerasan dalam hubungan antar manusia tersebut maka konflik menjadi 

tidak wajar.  

Menurut Widia (dalam tirto.id, 16 Februari 2019), kekerasan dapat terjadi 

pada perempuan maupun laki-laki, tetapi meski mengalami kekerasan sebagian 

besar laki-laki tidak menganggap diri mereka sebagai korban. Bagi remaja laki-

laki, mereka menganggap kekerasan emosional yang dialami sebagai sebuah 

kewajaran karena seorang remaja laki-laki menganggap dirinya dominan di 

dalam suatu hubungan.  

Fakta yang terjadi di masyarakat kekerasan yang terjadi sebagian besar 

korbannya adalah perempuan, perempuan menurut pandangan laki-laki 

merupakan makhluk yang lemah, penurut, dan pasif, sehingga menjadi alasan 

utama terjadinya perlakuan yang semena-mena (Subhan, 2004). Di sisi lain, 

pada kasus kekerasan dalam pacaran di mana perempuan yang menjadi korban 

cenderung lemah, kurang percaya diri, tingkat pendidikan yang rendah dan 

sangat mencintai pasangannya sehingga akan selalu memaafkan dan 

memaklumi sikap pasangannya. Menurut Rohmah dan Legowo (2014), 

kekerasan dianggap sebagai perilaku yang dipelajari dan sering digunakan oleh 

laki-laki sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Perilaku kekerasan yang 

dilakukan oleh laki-laki seringkali mendapat pembenaran dari masyarakat 

sehingga hal ini merupakan pembenaran atas perilaku dominasi laki-laki. 

 Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia setiap 

tahun jumlahnya semakin meningkat. Berdasarkan artikel dari World Health 

Organization yang dikutip oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia (2018) menyatakan bahwa 1 dari 3 

perempuan di dunia mengalami kekerasan, baik berupa kekerasan fisik maupun 
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kekerasan seksual. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional oleh Badan 

Pusat Statistik (2017) menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun 

mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan 

selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan tersebut mengalaminya 

dalam 12 bulan terakhir. Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi 

dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (36,3%) dibandingkan yang 

tinggal di daerah pedesaan (29,8%), serta lebih banyak dialami perempuan 

dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas (39,4%) dan status pekerjaan 

tidak bekerja (35,1%). 

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2019) dilaporkan adanya 

kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 406.178 pada tahun 2018. Kasus 

tersebut naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 

2017) yaitu sebesar 348.446, dapat dilihat dari gambar 1.1  sebagai berikut : 
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 Berdasarkan Simfoni PPA tahun 2016 yang dikutip dari artikel yang di 

terbitkan oleh website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia (2018) menyatakan bahwa dari 10.847 

pelaku kekerasan sebanyak 2.090 pelaku kekerasan adalah pacar/teman. 

 Jawa Tengah merupakan provinsi dengan angka tertinggi untuk kasus 

kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar 

di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dan kota Semarang berada di posisi paling 

atas. Kasus kekerasan dalam pacaran yang terjadi di Jawa Tengah yakni ada 91 

kasus atau 25,8% (Gumilang, Desember 2017). Legal Resources Center untuk 

Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, 

menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan saat pacaran 

mendominasi di ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu dua bulan, 

yakni bulan Januari hingga Februari 2017, terdapat 58 kasus.  Divisi Inventarisir 

dan dokumentasi, LRC-KJHAM Semarang, Citra Ayu Kurniawati mengatakan 

tingginya kekerasan saat pacaran di Kota Semarang membuktikan situasi 

kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban tidak sebanding dengan 

perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Perempuan korban kekerasan 

masih mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam mendapatkan hak-

haknya termasuk saat proses pacaran(Tempo.co, Maret 2017). 

Pengertian kekerasan, menurut Douglas dan Waksler (dikutip Santoso, 

2002), adalah perilaku yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan 

(deffensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain baik yang 

terbuka (overt) atau tertutup (covert). Kekerasan dalam pacaran memiliki 

pengertian seperti yang diungkapkan oleh Manjorang dan Aditya (2015, hal. 4) 

https://www.tempo.co/topik/masalah/2501/hari-perempuan-internasional
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yaitu : “ancaman atau tindakan untuk melakukan kekerasan kepada salah satu 

pihak dalam hubungan berpacaran”. Kekerasan ini bertujuan untuk memperoleh 

kontrol, kekuasaan, dan kekuatan atas pasangannya. Masrul (2015) mengatakan 

bahwa perilaku atau tindakan seseorang dapat digolongkan sebagai tindak 

kekerasan dalam percintaan atau pacaran apabila salah satu pihak merasa 

terpaksa, tersinggung, dan disakiti dengan apa yang telah dilakukan oleh 

pasangannya baik dalam hubungan suami istri  atau pada hubungan pacaran. 

Cahyadi (2016) mengemukakan ada beberapa bentuk kekerasan dalam 

pacaran yaitu kekerasan mental, kekerasan fisik, kekerasan materi, dan 

kekerasan seksual. Bentuk dari kekerasan mental yaitu berupa perkataan 

(verbal) yang dikeluarkan dalam bentuk ancaman seperti kalimat-kalimat yang 

merendahkan, mengumpat, dan menuduh. Lalu bentuk dari kekerasan fisik yaitu 

seperti memukul, menendang, menampar, dan bentuk lain yang melukai tubuh. 

Bentuk kekerasan materi seperti dimintai uang untuk mencukupi kebutuhannya, 

selain uang juga bisa meminta barang jika tidak terpenuhi  korban akan 

mendapat ancaman akan ditinggal atau dirayu bahwa pemberian tersebut 

merupakan bukti bahwa benar-benar mencintainya, dan yang terakhir kekerasan 

seksual, biasanya berupa pemaksaan untuk melakukan kontak seksual. 

Beberapa gambaran kekerasan dalam pacaran tersebut sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Sallika (2010, hal. 108) yang mengungkapkan bahwa : 

”Kekerasan dalam pacaran tidak hanya dalam bentuk 
pemaksaan hubungan atau kontak seksual, tetapi bisa juga 
terjadi melalui tindakan memukul, menampar, menjambak, 
mendorong, menendang, sampai mencekik pasangan. 
Sedangkan kekerasan emosi bisa dengan mengeluarkan 
kata-kata kasar, bentakan, ancaman, pemaksaan kehendak, 
penghinaan, serta mempermalukan pasangan di depan 
umum”. 
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Kekerasan dalam pacaran dapat membawa dampak negatif bagi korban 

untuk saat ini maupun  masa mendatang. Dampak dari kekerasan psikis seperti 

ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, kerugian materi, dan ketidaknyamanan 

dalam menjalani hidup, dan yang terakhir dampak dari kekerasan seksual seperti 

munculnya ketakutan, trauma seksual dan hilangnya kepercayaan diri (Esfand, 

2012). Berdasarkan penelitian Safitri (2013) dijelaskan dampak kekerasan dalam 

pacaran yaitu ada dampak psikologis (sulit untuk berkonsentrasi, sulit tidur, stres 

atau depresi), dampak fisik (lebam, memar, luka lecet, patah tulang), dampak 

seksual (korban akan mengalami pengalaman traumatik) dan dampak sosial 

(korban menjadi lemah di dalam hubungannya sehingga korban sulit untuk pergi 

dari pelaku). Berdasarkan penjelasan tersebut kekerasan memberi dampak yang 

besar pada kehidupan masa mendatang bagi remaja, tidak jarang remaja yang 

mengalami kekerasan akan menjadi pengalaman traumatik baginya. 

   Kasus-kasus kekerasan dalam pacaran juga sering terjadi di kalangan 

mahasiswa. Pada tanggal 29 April 2019 peneliti mewawancarai tiga orang 

mahasiswi. Ketiganya mengakui pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan 

dalam pacaran. Kekerasan yang paling banyak dialami yaitu kekerasan fisik, 

kekerasan verbal dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik yang dialami seperti 

dipukul, ditampar, ditendang dan dijambak. Kekerasan ekonomi seperti 

dimanfaatkan oleh pasangannya atau pasangannya selalu meminta uang 

kepadanya. Korban bercerita bahwa kekerasan terjadi secara bertahap. Awalnya 

yang terjadi hanya kekerasan verbal lalu meningkat jadi kekerasan fisik dan 

sampai menjadi kebiasaan. Tiga orang yang diwawancarai ada yang tetap 

mempertahankan hubungannya dengan alasan pacarnya berjanji akan berubah, 

sudah kenal dekat dengan keluarga pacar atau takut jika pacarnya marah 
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sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk berbicara atau menyatakan 

pendapat dan perasaannya dan memilih diam. Hasil dari wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami korban memberi dampak pada 

korban seperti korban menjadi bersifat pasif/tertutup.  

Pada tanggal 25 Agustus 2020 peneliti mewawancarai dua orang 

mahasiswi yang mengaku pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Kedua 

mahasiswi tersebut mampu untuk menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya 

terhadap perilaku pacarnya jika mulai melakukan kekerasan. Mereka juga 

mampu untuk menyatakan perasaanya baik yang menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan dengan cara yang tepat tanpa ada perasaan cemas/takut yang 

berlebihan. Dengan begitu dapat menghilangkan atau mengurangi terjadinya 

kekerasan dalam pacaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diadiningrum dan Endrijati (2014) 

mengungkapkan adanya  hubungan antara sikap asertif dengan kecenderungan 

menjadi korban kekerasan dalam pacaran pada remaja. Penelitian lainnya yang 

telah dilakukan oleh Walker, Messman-Moore dan Ward (2011) mengungkapkan 

bahwa wanita yang memiliki tingkat asertivitas yang rendah dalam hal relasi 

seksual cenderung akan mengalami kekerasan verbal dengan relasi seksualnya. 

Hal tersebut tidak terjadi pada wanita yang memiliki tingkat asertivitas yang tinggi 

pada relasi seksualnya. 

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa para remaja yang 

mengalami kekerasan dalam pacaran disebabkan kurangnya kemampuan untuk 

menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan bahwa mereka tidak setuju. 

Kurangnya kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tersebut 

menunjukkan kurangnya kemampuan untuk bersikap asertif. Hal tersebut dapat 
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dilihat dari hasil wawancara oleh peneliti pada saat korban mengalami kekerasan 

dalam pacaran ia tidak memiliki keberanian untuk berbicara atau menyatakan 

pendapat dan perasaannya. Oleh karena itu alasan yang sering digunakan untuk 

mempertahankan sebuah hubungan adalah salah satu pihak lebih memilih diam 

daripada menyatakan perasaan atau pendapatnya karena tidak ingin membuat 

pihak lain sakit hati padahal jika seseorang bersikap non-asertif (memendam 

perasaan atau perbedaan pendapat) justru akan mengancam hubungan yang 

ada karena salah satu pihak kemudian akan merasa dimanfaatkan oleh pihak 

lain (Marini & Andriani 2005). Mayoritas korban memilih diam dan tidak berani 

berbicara tentang kekerasan yang dialaminya dengan alasan mereka berharap 

suatu saat pacarnya akan berubah (Sony, 2009).  

    Menurut Sriyanto, Abdulkarim, Zainul, dan Maryani (2014), asertivitas 

merupakan  kemampuan seseorang untuk mengekspresikan  diri dan 

pandangan-pandangan dirinya serta menyatakan keinginan dan perasaan diri 

secara langsung, jujur, dan spontan tanpa  merugikan diri sendiri dan melanggar 

hak orang lain. Orang yang asertif adalah orang yang mampu mengekspresikan 

perasaan  agar orang lain mengetahuinya dan agar orang lain tahu perasaan kita 

melalui cara yang tidak membuat mereka marah (Jay, 2005). Salah satu 

persoalan yang dialami remaja adalah banyak remaja yang masih merasa takut 

dan malu untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya secara terbuka. 

Pembentukan sikap asertif sangat penting pada diri remaja sebab masa ini 

merupakan masa yang menentukan bagi perkembangan kepribadian 

selanjutnya. Bagi para remaja mampu untuk bersikap asertif sangatlah penting 

dikarenakan beberapa alasan yaitu, sikap asertif akan memudahkan remaja 

untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan lingkungannya, kemampuan 
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untuk mengungkapkan apa yang diinginkan dan dirasakan bisa menghindari 

perasaan tidak nyaman karena menahan dan menyimpan sesuatu yang 

diinginkan dengan begitu remaja dapat dengan mudah untuk mencari solusi dan 

penyelesaian dari berbagai permasalahan yang ada secara efektif. Kemampuan 

asertif pada remaja muncul karena adanya penghargaan diri yang positif 

terhadap dirinya yang dapat menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang 

dilakukan itu sangat berharga dan apa yang diharapkan oleh remaja dapat 

dipenuhi dengan cara mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya (Rosita, 

2007). 

Banyak faktor yang memengaruhi sikap asertif diantaranya adalah jenis 

kelamin, kebudayaan, tipe kepribadian, tingkat pendidikan, situasi tertentu 

lingkungan sekitarnya dan harga diri. Dalam penelitian ini penulis memilih harga 

diri sebagai variabel bebas. Menurut Rathus dan Nevid (dalam Wigunawati, 

2018), harga diri merupakan salah satu faktor terbentuknya sikap asertif. 

Seseorang yang memiliki keyakinan diri yang tinggi mampu mengungkapkan 

perasaan dan pendapat tanpa merugikan orang lain karena memiliki kekuatan 

sosial yang rendah. Pengertian harga diri adalah hasil individu dalam menilai diri 

sendiri untuk menyatakan sikap seperti penolakan ataupun penerimaan serta 

menunjukkan kepercayaan pada individu bahwa dirinya berarti, berharga 

berdasarkan nilai dirinya dan keahlian yang dimiliki Lubis (2009). Seseorang 

yang tidak memiliki harga diri, menurut Dayakisni dan Hudaniah (2015), memiliki 

karakteristik yaitu memiliki kepekaan yang tinggi pada penolakan dari orang lain, 

mudah tersakiti, mudah marah, cemas, was-was dalam menjalin hubungan, 

kurang peka terhadap kebutuhan pasangan salah satunya dukungan, serta suka 

menyalahkan diri sendiri.  
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Masa remaja merupakan masa yang paling penting dalam menentukan 

terjadinya perkembangan harga diri. Pada masa ini seseorang akan mengenali 

dan mengembangkan seluruh aspek dalam dirinya, sehingga akan menentukan 

apakah ia akan memiliki harga diri yang positif atau negatif. Pada umumnya 

remaja wanita memiliki harga diri yang lebih rendah dibandingkan remaja laki-laki 

(Kamila, 2013). Wanita memiliki harga diri yang lebih rendah daripada pria bukan 

berdasarkan kondisi biologis pada pria atau wanita, akan tetapi disebabkan 

karena adanya faktor budaya sebagai pembentuk harga diri seseorang. 

(Nirmalasari & Masusan, 2014).  Selain itu di Indonesia sendiri masih terdapat 

adanya stereotipe yang berkaitan dengan jenis kelamin. Stereotipe di sini adanya 

pikiran bahwa laki-laki mempunyai kelonggaran atau kebebasan untuk 

menunjukkan apapun keinginannya, sedangkan wanita terbatas dalam 

menunjukkan keinginannya. Dengan adanya pandangan masyarakat  yang 

seperti itu berpengaruh pada penilaian diri wanita yang memandang dirinya tak 

berharga, tidak punya kemampuan dan kekuatan sehingga akan terbentuk 

wanita yang memiliki harga diri yang rendah. 

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah ada 

hubungan antara harga diri dengan sikap asertif pada remaja yang mengalami 

kekerasan dalam pacaran. 

1.2.   Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan harga diri dengan 

sikap asertif pada remaja yang mengalami kekerasan dalam pacaran. 
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1.3. Manfaat Penelitian  

1.3.1. Manfaat Teoritis  

     Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

hasil penelitian ilmu pengetahuan Psikologi Sosial yang berkaitan dengan 

hubungan harga diri dengan sikap asertif pada remaja yang mengalami 

kekerasan dalam pacaran. 

1.3.2. Manfaat Praktis  

       Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk remaja, orang tua 

maupun guru terkait dengan permasalahan sikap asertif pada korban yang 

mengalami kekerasan dalam pacaran yang dikaitkan dengan harga diri.  


