
51 
 

BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Peneliti melakukan penelitian mengenai mekanisme pertahanan diri pada 

perempuan dewasa awal yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran di Kota 

Semarang. Penelitian melibatkan subjek yang memiliki pengalaman kekerasan dalam 

pacaran berusia 21-24 tahun. Peneliti mengambil tiga subjek yaitu subjek pertama 

berinisial GA, subjek kedua NP, dan BB sebagai subjek ketiga. 

 Kancah dari penelitian ini yaitu di Kota Semarang. Subjek pertama dan kedua 

melakukan wawancara dikediaman salah satu teman mereka yang bertempat di Jalan 

Klentengsari I, Tembalang. Subjek ketiga melakukan wawancara di Anak Panah Kopi, 

Jl. Banjarsari No. 48, Tembalang, Kota Semarang. 

Tabel 4. 1 Gambaran Subjek 

No Subjek Status Umur Jenis Kelamin 

1.  GA Mahasiswi 22 Perempuan 

2.  NP Mahasiswi 22 Perempuan 

3.  BB Mahasiswi 22 Perempuan 
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4.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa 

persiapan meliputi :  

1. Menetapkan kriteria-kriteria tertentu sebagai kualitfikasi yang harus dimiliki 

oleh subjek, yaitu : Perempuan berusia 21-24 tahun yang pernah mengalami 

kekerasan dalam pacaran dan sudah tidak dalam hubungan berpacaran dengan 

pelaku. 

2. Mencari informasi mengenai subjek dengan kriteria seperti tercantum di atas. 

3. Menanyakan kepada tiga subjek dan tiga subjek lainnya seperti teman atau 

saudara subjek sebagai data triangulasi atas kesediaannya untuk menjadi subjek 

penelitian untuk dilakukan wawancara guna memberikan data yang diperlukan. 

4. Membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan penelitian. 

5. Membuat informed consent sebagai bukti pernyataan persetujuan subjek 

untuk dijadikan subjek penelitian, serta menyampaikan bahwa identitas subjek akan 

dijamin kerahasiannya. 

6. Menyiapkan kertas dan bolpoin yang akan digunakan saat proses wawancara. 

7. Menyiapkan handphone sebagai alat perekam guna merekam hasil 

wawancara. 

4.3. Pengumpulan Data Penelitian 

Peneliti melakukan wawancara dan observasi pada subjek pertama pada tanggal 27 

Agustus 2020, kemudian dilanjutkan dengan subjek kedua pada hari dan tanggal yang 

sama, yaitu 27 Agustus 2020, lalu subjek ketiga pada tanggal 16 September 2020. 

Sedangkan observasi dilakukan peneliti saat wawancara berlangsung.  
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Tabel 4. 2 Pengumpulan Data Penelitian 

No. Inisial Tanggal Waktu Tempat 

1. GA I. 27 Agustus 
2020 

12.00 – 
12.40 

Jalan Klentengsari I, 
Tembalang (rumah teman 

subjek) 
  II. 28 September 

2020 
10.39 – 
10.57 

Melalui Video Call Whatsapp 

 AY (Triangulasi 
dengan sahabat 

subjek 1) 

7 Oktober 2020 09.35 – 
09.44 

09.35 di Perumahan Pesona 
Klipang, Tembalang (rumah 

AY) 
2. NP I. 27 Agustus 

2020 
13.00 – 
13.49 

Jalan Klentengsari I, 
Tembalang (rumah teman 

subjek) 
  II. 7 Oktober 2020 13.09 – 

13.22 
Melalui Video Call Whatsapp 

 AT (Triangulasi 
dengan sahabat 

subjek 2) 

20 Oktober 2020 11.45 – 
11.56 

Jalan Klentengsari I, 
Tembalang (rumah AT) 

3. BB I. 16 September 
2020 

12.30 – 
13.04 

Anak Panah Kopi 
Tembalang 

  II. 14 Oktober 2020 10.30 – 
10.43 

Melalui Video Call Whatsapp 

 LL (Triangulasi 
dengan saudara 

subjek 3) 

21 September 
2020 

15.45 – 
16.10 

Jubile Café 
Pleburan 

 

4.3.1. Informed Consent 

Peneliti menggunakan informed consent sebagai bukti kesediaan subjek untuk 

menjadi subjek penelitian. Informed consent juga disebutkan perihal terjaminnya 

kerahasiaan antara subjek dan peneliti. 

4.3.2. Perlengkapan Penelitian 

Perlengkapan penelitian yang digunakan peneliti meliputi alat perekam, 

bolpoin dan kertas. 
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4.4. Hasil dan Analisis Setiap Kasus 

4.4.1. Subjek 1 

Tabel 4. 3 Data Identitas Subjek 1 

Inisial GA 

Usia 22 

Jenis Kelamin Perempuan 

Status Mahasiswi 

 

4.4.2 Hasil Wawancara Subjek 1 

1. Latar Belakang 

GA adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kota Semarang. 

Seperti orang dewasa pada umumnya, GA pernah menjalani hubungan berpacaran 

sejak ia duduk di kelas 1 SMP dan sudah berpacaran sebanyak tiga kali. GA pernah 

mengalami kekerasan dalam pacaran yang dilakukan oleh mantan pacar terakhirnya. 

GA dan mantan pacarnya dipertemukan di salah satu event olahraga, ketika GA dan 

mantan pacarnya menjadi panitia dalam event tersebut. Setelah event tersebut 

selesai, mantan pacar GA mulai mendekati GA dengan mengajaknya main. Setelah 

pendekatan selama kurang dari sebulan, akhirnya mereka pun berpacaran selama 

satu tahun terhitung dari tahun 2018 sampai 2019, hingga akhirnya mereka 

memutuskan untuk menyudahi hubungan tersebut karena GA sudah tersadar bahwa 

ia berada di dalam hubungan yang terdapat kekerasan didalamnya. Kekerasan 

tersebut muncul ketika hubungannya baru memasuki satu bulan berpacaran. 

Kekerasan yang pertama kali muncul yaitu kekerasan verbal hingga akhirnya diikuti 

oleh kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Alasan GA tetap bertahan dalam 
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hubungan tersebut karena GA sayang kepada mantan pacarnya tersebut. Menurut 

GA, penyebab pasangannya melakukan kekerasan karena pola asuh dari 

orangtuanya. Mantan pacar GA merupakan orang yang dimanja oleh orangtuanya, 

segala keinginannya pasti dituruti, sehingga ketika apa yang diinginkannya tidak 

terpenuhi, ia akan marah. Kekerasan yang dialami GA membuat dirinya menjadi 

ketakutan dan cemas. Untuk menghilangkan ketakutan dan rasa cemasnya, GA 

menggunakan beberapa mekanisme pertahanan diri. 

2. Mekanisme Pertahanan Diri 

a) Isolasi  

Ketika ia mengalami kecemasan setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh 

mantan pacarnya, GA meminta waktu sendiri dengan mengurung diri di kamar dan 

memilih untuk menjauhkan diri dari keluarga maupun teman-temannya sampai ia 

merasa lebih baik 

b) Pengalihan atau Displacement 

Kekerasan yang dialami GA menimbukan kecemasan sehingga ia akan mengalihkan 

kecemasannya tersebut dengan menghabiskan waktu bersama teman-temannya, 

menonton film, atau membaca buku ataupun belanja supaya ia tidak teringat dengan 

kekasihnya. Selain itu, GA juga akan memunculkan sifat yang lebih sensitif dan mudah 

marah dengan keluarga maupun teman-temannya 

c) Represi 

Subjek mengatakan bahwa ia memendam masalahnya sendiri.  
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d) Reaksi Agresi 

Mekanisme pertahanan diri reaksi agresi juga muncul ketika GA sedang bertengkar 

dengan pasangannya. Ketika bertengkar dengan pasangannya, GA menjadi tidak 

memiliki selera makan. 

3. Kekerasan dalam Pacaran 

Dalam hubungan berpacarannya, GA sudah menjalani hubungan berpacaran 

selama 1 tahun. Kekerasan dalam pacaran yang dialami GA mulai muncul ketika 

memasuki bulan pertama berpacaran. kekerasan yang muncul pertama yaitu 

kekerasan verbal berupa kalimat kasar yang diucapkan oleh pacarnya ketika mereka 

sedang bertengkar. Ketika memasuki bulan ketiga berpacaran, kekerasan fisik mulai 

muncul. GA pernah mengalami kekerasan fisik berupa pukulan dan dicengkram 

hingga menimbulkan luka fisik seperti hidung retak dan lebam di tubuhnya.  

Kekerasan seksual juga dialami oleh GA berupa pemaksaan untuk melakukan 

hubungan seksual untuk pertama kali tanpa menggunakan pengaman hingga 

menyebabkan kehamilan.  

GA juga mengalami kekerasan psikologis, seperti pasangannya tidak 

bertanggung jawab dan membiarkannya mengurusi kehamilannya sendiri yang 

menyebabkan GA mengalami stress.  

Kekerasan ekonomi yang muncul dalam hubungan GA dapat dilihat dari hasil 

wawancara subjek bahwa selama proses pendekatan, GA selalu membayari mantan 

kekasihnya mulai dari makan, bensin, hingga rokok. Ketika GA hamil pun kekasihnya 

tidak membiayai GA untuk periksa ke dokter.  
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4. Triangulasi 

AY merupakan sahabat subjek, mereka berada dalam satu kumpulan dan juga 

teman satu kelasnya. Sebagai sahabatnya, GA seringkali cerita kepada AY tentang 

masalah-masalah yang dialaminya, termasuk ketika subjek mengalami kekerasan 

yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Kekerasan yang terjadi oleh subjek 

membuat subjek merasa sedih, cemas, hingga ketakutan, sehingga subjek 

menggunakan beberapa mekanisme pertahanan diri untuk meredakan 

kecemasannya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara oleh AY bahwa ketika 

GA sedang mengalami masalah dengan mantan pacarnya, ia akan diam saja dan 

terlihat murung. Subjek juga menjadi lebih mudah marah, dan terkadang ia akan 

mengalihkan rasa marahnya kepada orang lain, yaitu teman-temannya dan orang 

tuanya. Mekanisme pertahanan diri yang digunakan GA tersebut termasuk ke dalam 

Displacement. AY juga mengatakan bahwa ketika ia sedang bertengkar dengan 

pasangannya, GA akan merokok lebih banyak dari biasanya, meminum minuman 

beralkohol, dan menjadi insomnia hingga berhari-hari tidak tidur. Hal tersebut 

termasuk ke dalam mekanisme pertahanan diri reaksi agresi. AY juga mengatakan 

bahwa subjek sering memposting foto mesra dengan pacarnya di sosial media dengan 

memberikan keterangan love you meskipun mereka sedang bertengkar. Hal tersebut 

termasuk dalam mekanisme pertahanan diri pembentukan reaksi, seperti 

menunjukkan rasa cinta kepada pasangannya meskipun ia sedang merasa cemas 

karena sedang bertengkar dengan pasangannya. 
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Tabel 4. 4 Tabel Tema Penelitian Subjek 1 

No. Tema Koding Keterangan 

1.  Isolasi I Isolasi yang muncul seperti : 
mengurung diri di kamar saat ia sedang 
mengalami kecemasan 

2.  Pengalihan atau 
Displacement 

D Contoh Pengalihan yang muncul adalah 
: subjek membuatnya menjadi lebih 
sensitive dan mudah marah kepada 
teman dan keluarganya. Selain itu 
subjek juga menggunakan mekanisme 
pertahanan diri dengan mengalihkan 
rasa cemas atau frustasinya dengan 
menonton film, membaca buku ataupun 
berbelanja 

3.  Represi R Represi yang muncul seperti : Subjek 
memendam masalahnya sendiri 

4.  Reaksi Agresi RA Contoh reaksi agresi yang dialami 
subjek adalah : membiarkan dirinya 
tidak makan, tidak tidur berhari-hari, 
dan merokok ataupun meminum 
minuman alcohol. 

5.  Pembentukan 
Reaksi 

PR Pembentukan reaksi yang muncul 
seperti : Subjek memunculkan sifat 
memunjukkan cinta yang berlebih 
kepada mantan pacarnya, seperti 
mengunggah foto mesra bersama 
pasangannya ke sosial media, 
meskipun subjek sedang bertengkar 
dengan mantan pacarnya 

6.  Kekerasan 
Psikologis 

KP Subjek mengalami kekerasan psikologis 
seperti dibentak, didiamkan, pacar GA 
membawa kendaraannya dengan 
kecepatan tinggi supaya GA mengalami 
ketakutan, tidak diijinkan main dengan 
lawan jenis, dikontrol berlebih, cemburu 
berlebih, pasangan subjek tidak mau 
bertanggung jawab ketika subjek 
mengalami kehamilan 

7.  Kekerasan Fisik KF Subjek mengalami kekerasan fisik 
seperti ditampar, dijambak, 

dicekek,dicengkram, hingga kepala 
subjek dijedotkan ke kepala pelaku 

hingga menimbulkan retak pada tulang 
hidung subjek. 

8.  Kekerasan 
Verbal 

KV  Kekerasan verbal hanya muncul ketika 
pelaku melakukan kekerasan fisik pada 

subjek 
9.  Kekerasan 

Seksual 
KS Subjek mengalami pemaksaan 

melakukan hubungan seksual pertama 
kali, dan terkadang pasangan subjek 
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melakukan hubungan seksual ketika 
subjek tidak sadar, pasangan subjek 
tidak mau menggunakan pengaman 
ketika melakukan hubungan seksual 

10.  Kekerasan 
Ekonomi 

KE Kekerasan ekonomi yang muncul 
seperti : Subjek membayari makan, 
rokok, hingga bensin pasangannya 
secara terus menerus, dan ketika 

subjek tidak menuruti pasangannya 
ketika pasangannya minta dibelikan 
sesuatu, pacar subjek tersebut akan 

marah 

Berdasarkan tabel intensitas diatas, intensitas tema yang mendominasi adalah 

Pengalihan atau Displacement. Subjek mengungkapkan bahwa ia lebih banyak 

menggunakan pengalihan seperti menonton film, membaca buku, belanja. Selain itu 

subjek mengalihkan perasaan cemasnya kepada orang sekitarnya, seperti keluarga 

maupun teman-temannya. Bentuk mekanisme isolasi juga digunakan subjek seperti  

mengurung diri di kamar dan menjauhkan diri dari orang disekitarnya. Reaksi agresi 

dapat dilihat dari hasil wawancara, bahwa subjek GA tidak makan dan tidak tidur 

selama beberapa hari. Selain itu subjek GA juga akan merokok dan mengonsumsi 

minuman beralkohol. Mekanisme pertahanan diri lainnya yang digunakan GA adalah 

represi dan juga pembentukan reaksi. Bentuk represi yang dialami subjek seperti, 

memendam perasaannya sendiri, namun dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa 

subjek cenderung lebih sering bercerita dengan temannya dibandingkan memendam 

perasaannya. Pembentukan reaksi dapat dilihat dari subjek GA yang akan 

menunjukkan cintanya yang berlebih kepada pasangannya ketika ia sedang memiliki 

masalah dengan kekasihnya dengan cara mengunggah foto mesra dengan 

kekasihnya ke sosial media. Selain mekanisme pertahanan diri, kekerasan dalam 

pacaran, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual muncul dalam 

wawancara. Kekerasan psikologis yang dialami subjek seperti dikontrol secara 
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berlebihan, subjek dibawa kebut-kebutan di jalan saat subjek dan pelaku sedang 

bertengkar. Subjek juga mengalami kekerasan fisik, seperti ditonjok pada bagian 

hidung hingga menyebabkan keretakan pada tulang hidungnya, subjek juga 

mengalami lebam-lebam akibat dicengkram oleh pelaku pada bagian tangan. Selain 

itu, subjek juga mengalami kekerasan seksual. Subjek mengalami kekerasan seksual 

berupa pemaksaan saat berhubungan seksual pertama kali hingga akhirnya subjek 

mengalami kehamilan dan pelaku tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh 

korban menggugurkan kandungannya, pelaku juga melakukan hubungan seksual 

ketika subjek sedang tidak sadar. Kekerasan verbal yang dialami subjek berupa kata-

kata yang merendahkan subjek dan bentakan. Kekerasan ekonomi juga dialami oleh 

subjek GA. Subjek sering mengeluarkan uang ketika mereka sedang berpacaran, 

seperti membayari makan, bensin, dan rokok secara terus menerus 
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Gambar 4.1 

 

 

  

Kekerasan Dalam Pacaran 

Jenis Kekerasan 

Kekerasan Psikologis : Subjek tidak diijinkan main dengan lawan jenis, cemburu 

berlebihan, mengontrol subjek, subjek dibawa kebut-kebutan dijalan ketika pelaku 

marah supaya subjek ketakutan, tidak bertanggung jawab atas kehamilan subjek 

- Kekerasan Fisik  : Subjek ditampar, dijambak, dicengkram hingga lebam, 

hidung subjek dijedotkan ke kepala pelaku hingga mengalami keretakan 

- Kekerasan Verbal  : Subjek dimaki dengan menggunakan bahasa kasar 

- Kekerasan Seksual  : Subjek dipaksa untuk melakukan aktifitas seksual 

pertama kali, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, melakukan 

hubungan seksual ketika subjek tidak sadar 

- Kekerasan Ekonomi : Subjek membayari kebutuhan mantan kekasihnya seperti 

makan, rokok, dan bensin. 

Perempuan Dewasa Awal 

GA 

Mahasiswa  

22 tahun 

Jenis Mekanisme Pertahanan Diri 

- Isolasi   : Subjek mengurung diri dikamar dan menjauhkan diri dari teman dan keluarganya 

- Displacement  : Subjek mengalihkan rasa cemasnya dengan marah kepada orang yang ada disekitarnya, 

berbelanja, bermain dengan teman-temannya, nonton film, membaca buku. 

- Reaksi Agresi  : Subjek merokok dan meminum minuman beralkohol, membiarkan diri tidak makan dan 

tidak tidur berhari-hari 

- Represi   : Subjek memendam masalahnya sendiri 

- Pembentukan reaksi : Subjek menunjukkan rasa cinta yang berlebih dengan mengunggah foto mesra dirinya 

bersama mantan kekasihnya ke sosial media meskipun ia sedang bertengkar 
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4.4.5 Subjek 2 

Tabel 4. 5 Data Identitas Subjek 2 

Inisial NP 
Usia 22 

Jenis Kelamin Perempuan 

Status Mahasiswi 

 
4.4.6 Hasil Wawancara Subjek 2 

1. Latar Belakang Masalah 

NP adalah seorang mahasiswa di Kota Semarang yang berasal dari Pekalongan. Selama 

kuliah di Semarang, ia tinggal sendiri di kost-kostan. NP pernah menjalani hubungan berpacaran 

sebanyak sembilan kali. Namun, selama berpacaran, sudah dua kali NP mengalami kekerasan 

dalam pacaran. Awal pertama kali ia mengalami kekerasan adalah oleh mantan pertamanya 

berinisial I yang sudah ia jalani selama 6 tahun sejak tahun 2011 hingga 2017. Awal pertama 

subjek kenal dengan mantan pacarnya tersebut, karena ia merupakan teman satu sekolah ketika 

SMP, SMA, hingga akhirnya mereka kuliah di satu kota yang sama. Hubungan mereka sempat 

berakhir ketika NP dan I berpacaran selama 6 bulan, dan berpacaran kembali ketika di SMA. 

Meskipun mereka sudah putus di 6 bulan pertama, namun hubungan mereka tetap dekat seperti 

halnya berpacaran. Kekerasan yang dilakukan mantan pacarnya tersebut terjadi ketika sudah 

memasuki satu tahun pacaran, dimana NP sudah tidak tinggal dengan orang tuanya karena NP 

harus berkuliah di Semarang dan tinggal di kost sendiri. Kekerasan dalam pacaran yang kedua 

kalinya dialami oleh NP berawal dari ketika temannya mengenalkannya dengan mentornya yang 

berinisial H. setelah perkenalan tersebut, H pun menunjukkan reaksi bahwa H menyukai NP yang 

akhirnya mereka berdua berpacaran selama 4 bulan. Menurut NP, I adalah orang yang baik dan 

rela melakukan apa pun untuk NP, selain itu I juga merupakan orang yang romantis, tidak 

membosankan, dan lucu. Setelah I mulai melakukan kekerasan pada NP pun, NP masih berharap 

bahwa I bisa berubah menjadi tidak kasar lagi. NP pun mengatakan bahwa H merupakan orang 

yang baik, pintar, dan tidak pernah membuat NP menangis. Ia pun tidak pernah menyangka 
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bahwa H akan melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam kekerasan dalam pacaran. Meskipun 

NP sempat bertahan dalam hubungan tersebut, akhirnya ia bisa memutuskan untuk keluar dari 

hubungan tersebut karena alasan ia lebih menyayangi dirinya sendiri. Selain itu, setelah dengan 

mantan pacarnya yang berinisial I, NP sudah menemukan lelaki baru yang membantunya keluar 

dari hubungan tersebut. 

2. Mekanisme Pertahanan Diri 

a) Isolasi 

 Ketika NP mengalami kekerasan, ia sempat tidak masuk sekolah selama seminggu, dan 

ia memilih untuk menyendiri dan terkadang mematikan handphone karena ia merasa lelah dan 

takut kepada mantan pacarnya.  

b) Pengalihan atau Displacement 

NP menceritakan bahwa mendengarkan musik dan liburan atau sekedar jalan-jalan 

menjadi pengalihannya selama ia sedang berada dalam tekanan karena pengalamannya 

mengalami kekerasan tersebut. 

c) Represi 

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh NP, NP merasa takut jika harus melawan mantan 

pacarnya karena cemas jika mantan pacar NP akan lebih marah kepadanya dan melakukan hal 

yang lebih nekat. Rasa cemasnya tersebut membuat NP terdiam saja dan memilih untuk 

memendam perasaan marahnya terhadap mantan pacarnya tersebut. 

3. Kekerasan Dalam Pacaran 

Selama NP menjalani hubungan berpacaran, NP sudah pernah mengalami kekerasan 

dalam pacaran dengan dua orang yang berbeda. Kekerasan dalam pacaran yang dialami NP 

dengan orang yang pertama, ia mengalami kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Kekerasan 

fisik pertama kali muncul ketika memasuki satu tahun berpacaran atau ketika ia sudah pindah 

dari tempat tinggalnya dan tinggal di Kota Semarang untuk berkuliah. Kekerasan fisik yang 

dialami NP yaitu, dipukul, ditendang, didorong, ditodong dengan pisau, dan disekap di dalam 
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kamar pacarnya. Akibat dari kekerasan fisik itu, NP pernah hampir pingsan karena didorong 

hingga kepalanya terbentur tembok. Selain itu ia juga mengalami lebam-lebam. Kekerasan verbal 

juga terjadi ketika pasangannya melakukan kekerasan fisik. Kekerasan verbal yang dialami NP 

berupa makian, kata-kata kasar, dan bentakan. Kekerasan psikologis terjadi selama ia 

berpacaran. Selama pacaran, pacar NP selalu mengontrolnya secara berlebihan, cemburu 

berlebih, dan NP mengalami ancaman untuk disebarkan foto dan video seksualnya bersama 

pasangannya. Kekerasan yang dialami NP dengan orang yang kedua ialah, kekerasan ekonomi 

dan kekerasan seksual. NP telah ditipu oleh pacarnya berupa uang hampir sebesar 20 juta dan 

uang tersebut dibawa kabur. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya, yaitu 

menyebarkan video hubungan seksualnya bersama pasangannya. NP tidak mengetahui alasan 

mengapa pacarnya melakukan kekerasan. 

 

4. Triangulasi  

AT merupakan sahabat NP. NP dan AT sering bertukar cerita tentang kehidupan dan 

masalahnya termasuk permasalahan NP mengenai kekerasan dalam berpacaran yang dialami 

oleh NP. AT mengatakan bahwa ketika NP berada dalam hubungan tersebut, NP lebih banyak 

diam, murung, dan selalu merasa ketakutan setiap kali NP ingin melakukan apapun. AT pernah 

beberapa kali menyelamatkan NP ketika NP sedang disiksa dengan pacarnya. AT pun merasa 

ketakutan setiap kali ia ingin menyelamatkan NP, karena pacar NP juga sering memaki dan 

membentak-bentak AT ketika ia akan menyelamatkan NP. NP sempat akan dibakar dan dibunuh 

oleh pacarnya, sehingga AT segera menyelamatkan NP karena khawatir jika pacar NP akan 

melakukan hal yang nekat. NP sudah dua kali mengalami kekerasan dengan orang yang 

berbeda, kekerasan yang kedua dialami NP merupakan kekerasan ekonomi dan seksual. AT 

merasa bahwa kekerasan yang dilakukan mantan kedua NP ini menyebabkan kerugian besar 

bagi NP, karena NP mengalami kerugian ekonomi dan kerugian harga diri, dimana NP rela 

menyerahkan keperawanannya yang telah ia jaga selama ini kepada mantan keduanya. 
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Berdasarkan wawancara triangulasi yang dilakukan peneliti kepada AT, didapatkan bahwa 

mekanisme pertahanan diri yang NP lakukan untuk menghilangkan kecemasannya adalah 

represi, dimana NP cenderung tertutup dan memendam permasalahannya sendiri.  

Tabel 4. 6 Tabel Tema Penelitian Subjek 2 

No. Tema Koding Keterangan 

1.  Represi R Represi yang muncul seperti : tertutup 
dan memendam sendiri 

permasalahannya 
2.  Pengalihan 

atau 
Displacement 

D Subjek mengalihkan kecemasannya 
dengan berjalan-jalan keluar kota atau 

berjalan keliling kota 
3.  Isolasi I Isolsi yang muncul pada subjek seperti 

: menyendiri di kamarnya dan 
mematikan handphonenya 

4.  Kekerasan 
Psikologis 

KP  Subjek tidak boleh berteman 
dengan lawan jenis, hp subjek 

disita, dikurung di dalam kamar, 
diancam akan disebarkan video 

aktifitas seksualnya bersama 
mantan pacarnya tersebut 

5.  Kekerasan 
Fisik 

KF Subjek mengalami kekerasan fisik, 
seperti ditendang, dipukul, 

ditampar, ditodong pisau, baju dan 
tas subjek dirobek-robek, dijambak, 

kepala subjek dijedotkan ke 
tembok 

 

6.  Kekerasan 
Verbal 

KV . Subjek ditendang oleh pacarnya, 
dipukul, ditampar, ditodong pisau, 
baju dan tas subjek dirobek-robek, 

dijambak, hingga kepala subjek 
dijedotkan ke tembok sampai 

pandangan subjek buram hampir 
pingsan 

 
7.  Kekerasan 

Seksual 
KS Kekerasan seksual yang dialami 

subjek seperti : diancam oleh 
pasangannya, video subjek akan 

disebarkan ke situs porno di 
internet dan foto subjek 

menggunakan dalaman di sebar ke 
teman-teman pacarnya  

8.  Kekerasan 
Ekonomi 

KE Kekerasan ekonomi yang muncul pada 
subjek seperti : Uang subjek sebesar 

hampir 20juta dibawa lari oleh 
kekasihnya tanpa ada kabar 
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Berdasarkan tabel intensitas diatas, subjek NP menggunakan mekanisme pertahanan diri 

represi. Bentuk mekanisme pertahanan diri represi, subjek lebih sering memendam perasaannya 

sendiri dan jarang bercerita pada teman atau keluarganya. Pengalihan atau displacement juga 

digunakan subjek dengan cara mengalihkan permasalahannya dengan mendengarkan musik, 

berlibur atau sekedar jalan-jalan keliling kota. Isolasi muncul dalam wawancara. Subjek meminta 

waktu untuk menyendiri dan berjalan-jalan keliling kota atau berlibur. Selain itu, kekerasan dalam 

pacaran muncul dalam wawancara, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan 

verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik yang dialami subjek 

seperti ditendang, dipukul, ditampar, ditodong pisau, baju dan tas subjek dirobek-robek, dijambak, 

kepala subjek dijedotkan ke tembok. Kekerasan seksual juga dialami subjek berupa penyebaran 

video hubungan seksual subjek ke situs porno di internet dan foto subjek menggunakan dalaman 

di sebar ke teman-teman pelaku. Bentuk kekerasan psikologis yang dialami subjek yaitu subjek 

tidak boleh berteman dengan lawan jenis, hp subjek disita, dikurung di dalam kamar, diancam 

akan disebarkan video aktifitas seksualnya bersama mantan pacarnya tersebut. Kekerasan 

verbal juga dialami oleh subjek berupa makian dengan menggunakan bahasa kasar. Kekerasan 

ekonomi yang dialami subjek, seperti ditipu oleh mantan pacarnya dengan iming-iming investasi. 

Uang subjek dibawa lari oleh mantannya sebesar hampir 20 juta. 
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Gambar 4.2 
 

Kekerasan Dalam Pacaran 

Jenis Kekerasan 

- Kekerasan Psikologis : Subjek tidak boleh berteman dengan lawan jenis, hp 

subjek disita, dikurung di dalam kamar, diancam akan disebarkan video 

aktifitas seksualnya bersama mantan pacarnya tersebut. 

- Kekerasan Fisik  : Subjek ditendang, dipukul, ditampar, ditodong pisau, 

baju dan tas subjek dirobek-robek, dijambak, kepala subjek dijedotkan ke 

tembok  

- Kekerasan Verbal  : Subjek dimaki dengan menggunakan bahasa kasar 

- Kekerasan Seksual  : Video seksual subjek disebarkan oleh mantan 

kekasihnya ke situs porno di internet dan foto subjek menggunakan dalaman 

di sebar ke teman-teman mantan subjek 

- Kekerasan Ekonomi : Subjek ditipu oleh mantan kekasihnya dengan 

membawa lari uang subjek sebesar hampir 20 juta. 

Perempuan Dewasa Awal 

NP 

Mahasiswa  

22 tahun 

Jenis Mekanisme Pertahanan Diri 

- Isolasi  : Subjek berdiam diri di dalam kamarnya, mematikan handphonenya 

- Displacement : Subjek mengalihkan rasa cemasnya dengan mendengarkan musik, travelling, dan berjalan-jalan 

keliling kota 

- Represi  : Subjek memendam perasaannya, subjek diam saja 
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4.4.8 Subjek 3 
Tabel 4. 7 Data Identitas Subjek 3 

Inisial BB 
Usia 22 

Jenis Kelamin Perempuan 
Status Mahasiswa 

 

4.4.9 Hasil Wawancara Subjek 3 

1. Latar Belakang Masalah 

BB merupakan seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang pernah mengalami 

kekerasan dalam pacaran. BB dan mantan pacarnya sudah menjalani hubungan 

berpacaran selama 2,5 tahun dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Awal mula 

perkenalannya dimulai ketika BB dan mantannya mengikuti kepanitiaan yang sama di 

fakultas mereka. Hubungan mereka awalnya merupakan hubungan pertemanan biasa 

antara kakak tingkat dan adek tingkat, hingga akhirnya di suatu acara tahunan fakultas 

mereka, salah satu teman BB meminjam handphone BB untuk menelpon mantan BB 

tersebut, dan mulai saat itu BB menjadi aktif berkomunikasi hingga akhirnya mereka 

menjalani status berpacaran. Selama berpacaran, BB sering bertengkar dengan 

mantan pacarnya karena mantan pacar BB merupakan orang yang temperamen dan 

begitu pula dengan BB. Kekerasan yang dialami BB dimulai ketika hubungan mereka 

memasuki bulan ketiga berpacaran dengan diawali dengan kekerasan seksual dan 

setelah 2 tahun berpacaran, kekerasan fisik dan verbal mulai muncul. Penyebab 

mantan pacarnya melakukan kekerasan, karena pola asuh dari keluarganya. Menurut 

hasil wawancara, BB mengatakan bahwa Ayah BB sering melakukan kekerasan 

kepada ibu dan mantan pacarnya 
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2. Mekanisme Pertahanan Diri 

a) Represi 

Subjek mengatakan bahwa setiap kali terjadi masalah, BB selalu mendiamkan 

mantannya dan memilih untuk menjalaninya dengan santai dengan tidak memikirkan 

masalah tersebut. 

b) Displacement 

Peristiwa yang dialami subjek membuat subjek menyalurkan rasa marahnya ke 

lingkungan sekitarnya seperti teman-teman dan keluarganya. Subjek juga 

mengalihkan rasa cemasnya dengan mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. 

c) Reaksi Agresi 

Kekerasan yang terjadi pada subjek menjadikan subjek frustasi, namun tidak bisa ia 

salurkan kepada seseorang yang melakukan kekerasan padanya, maka dari itu, 

subjek menyalurkan rasa frustasinya ke objek lain dan dirinya sendiri, seperti 

memukulkan tangannya ke tembok, melempar barang yang ada disekitarnya, dan 

juga melukai dirinya sendiri dengan cara mengiris tangannya dengan menggunakan 

cutter 

d) Isolasi  

Semenjak subjek masuk ke dalam hubungan yang terdapat kekerasan di dalamnya, 

subjek mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitarnya, hingga subjek tidak mengenal 

atau jauh dari teman, saudara, dan keluarganya. Selain itu, subjek juga memilih untuk 

berdiam diri di kamar ketika rasa cemas mulai muncul. 
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3. Kekerasan Dalam Pacaran 

BB sudah menjalani hubungan berpacaran selama 2,5 tahun. Selama 

pacaran, ia mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, 

kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual. Kekerasan fisik dan verbal terjadi 

ketika BB meminta putus dengan pacarnya. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pacar 

BB yaitu, mencekik dan menabrak BB dengan motornya. Sedangkan kekerasan 

verbal, BB mengalami makian berupa kata-kata kasar dan dibentak oleh pacarnya. 

Kekerasan psikologis terjadi selama pacaran dan setelah putus dengan pacarnya. 

Selama pacaran, BB selalu dikontrol secara berlebihan oleh pacarnya, ia tidak 

diijinkan main dengan teman-temannya ataupun dengan saudaranya. Pacar BB juga 

selalu memantau keberadaan BB melalui aplikasi yang bisa mendeteksi dimana BB 

berada, dan ketika BB tidak berada dirumah, pacar BB seringkali marah pada BB. 

Kekerasan psikologis lainnya terjadi ketika BB sudah putus dengan pacarnya. BB 

selalu merasa ketakutan setiap hari karena selalu diintai oleh mantan pacarnya 

tersebut. Selain itu, mantan pacar BB juga menghack semua sosial media yang 

dimiliki BB. Kekerasan ekonomi juga terjadi selama mereka berpacaran, pacar BB 

selalu meminta BB untuk membayarinya setiap kali mereka berdua pergi, dan 

meminjam mobil BB tanpa membelikan bensin. Ketika memasuki tiga bulan 

berpacaran, BB sudah mengalami kekerasan seksual. Pacar BB sering sekali 

meminta BB untuk melakukan aktifitas seksual setiap minggunya. Ketika BB tidak 

menuruti kemauannya, pacarnya akan marah dan meminta BB untuk mengganti 

keinginannya yang tertunda dilain hari. Selain itu, BB juga diancam oleh pacarnya 
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ketika ia meminta putus, pacarnya mengancam BB akan menyebarkan video aktifitas 

seksualnya dan menunjukkannya ke orang tua BB.  

4. Triangulasi 

LL merupakan saudara BB yang paling dekat. Mereka selalu bermain bersama 

dan seringkali BB menginap dirumah LL. Namun, ketika BB mulai berpacaran dengan 

mantannya, BB menjauh dari LL, hingga akhirnya ketika hubungan BB dan mantannya 

mulai renggang, BB mulai datang dan membuka diri ke LL dengan menceritakan 

semua kejadian yang dialami BB selama ini. Peristiwa yang dialami BB membuat BB 

menggunakan beberapa mekanisme pertahanan diri untuk menghilangkan rasa 

cemas dan frustasi yang dialaminya, seperti Represi, selama BB berpacaran dengan 

mantannya, ia tidak pernah bercerita kepada saudaranya, dan cenderung menyimpan 

permasalahannya sendiri. Reaksi Agresi juga subjek gunakan untuk menghilangkan 

rasa cemasnya, subjek memilih untuk melukai dirinya sendiri atau cutting dan subjek 

juga meluapkan rasa frustasinya dengan melemparkan barang-barang yang ada 

disekitarnya. LL juga mengatakan bahwa setelah putus pun, mantan BB masih 

mengawasi BB disekitar rumahnya hingga BB merasa ketakutan untuk keluar rumah. 
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Tabel 4. 8 Tabel Tema Penelitian Subjek 3 

No. Tema Koding Keterangan 

1.  Isolasi I Isolasi yang muncul seperti : Subjek 
menjadi tidak mengenal dan jauh dari 

teman-teman, saudara, dan 
keluarganya 

2.  Pengalihan atau 
Displacement 

D Contoh pengalihan yang dilakukan 
subjek seperti : Teman-teman, 

saudara, dan keluarganya menjadi 
sasarannya untuk meluapkan rasa 
marahnya. Ketika cemas, subjek 

mengalihkan rasa cemasnya dengan 
mengerjakan tugas 

3.  Represi R Contoh represi yang dialami subjek 
seperti :  mendiamkan mantannya 
dan memilih untuk menjalaninya 

dengan santai dengan tidak 
memikirkan masalahnya tersebut 

4.  Reaksi Agresi RA Reaksi agresi yang muncul seperti : 
subjek melukai dirinya sendiri 
(selfharm) dan melempar atau 
merusak barang-barang, serta 

memukulkan tangannya sendiri ke 
tembok 

5.  Kekerasan 
Psikologis 

KP Subjek mengalami kekerasan 
psikologis seperti:  tidak diijinkan 

bermain dengan teman dan 
saudaranya, diancam akan 

disebarkan video seksualnya, 
keberadaan subjek selalu dipantau 

dengan menggunakan aplikasi, 
subjek diintai, dan media sosial 

subjek dihack oleh mantan 
kekasihnya tersebut 

6.  Kekerasan Fisik KF Subjek dicekik, ditabrak dan 
disrempet dengan motor oleh 

pacarnya 
 

7.  Kekerasan 
Verbal 

KV Subjek dimaki dengan menggunakan 
bahasa kasar seperti asu, lonte 

 
8.  Kekerasan 

Seksual 
KS  Subjek dipaksa untuk melakukan 

aktifitas, jika subjek tidak mau maka 
pacarnya akan marah dan 

menagihnya di lain hari 
9.  Kekerasan 

Ekonomi 
KE Subjek selalu membayari mantan 

kekasihnya tanpa pernah bergantian, 
mobil subjek juga selalu dipinjam 
oleh mantan kekasihnya tanpa 

diganti bensin 
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Berdasarkan tabel diatas. kekerasan yang dialami subjek BB membuat subjek 

melukai dirinya sendiri dengan cara mengiris tangannya dengan menggunakan cutter 

atau memukulkan tangannya ke tembok. Subjek menunjukkan sifat agresifnya dengan 

melempar atau merusak barang-barang yang ada di sekitarnya ketika ia bertengkar 

dengan pelaku. Hal tersebut dilakukan oleh subjek karena subjek selalu memendam 

perasaannya dan tidak menceritakan kepada teman-teman, saudara, maupun 

keluarganya. mekanisme pertahanan diri isolasi juga digunakan oleh subjek. Subjek 

merasa jauh dan tidak mengenal teman, saudara, dan keluarganya. Pengalihan atau 

Displacement yang dialami subjek seperti, mengalihkan rasa marahnya kepada 

orang-orang yang ada disekitarnya dan juga ia akan mengalihkannya dengan 

mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Selain mekanisme pertahanan diri, adapun 

kekerasan psikologis dan kekerasan fisik, dan kekerasan psikologis, kekerasan 

verbal, kekerasan seksual dan juga kekerasan ekonomi. Kekerasan psikologis yang 

dialami subjek berupa pengontrolan yang berlebihan, seperti misalnya, tidak diijinkan 

bermain dengan teman dan saudaranya, keberadaan subjek selalu dipantau dengan 

menggunakan aplikasi, subjek diintai, dan media sosial subjek dihack oleh mantan 

kekasihnya tersebut.  Selain itu, subjek juga diancam akan disebarkan video 

seksualnya. Adapun kekerasan fisik yang dialami subjek, seperti ditabrak dan 

disempret dengan motor hingga dicekik. Subjek juga mengatakan dalam wawancara, 

bahwa ia sering dipaksa untuk melakukan aktifitas seksual, dan ketika subjek 

menolak, pasangannya akan marah pada subjek. Kekerasan ekonomi yang dialami 

subjek seperti, pelaku memanfaatkan subjek secara materi, seperti meminjam mobil 

subjek secara terus menerus tanpa membelikan bensin, dan pelaku selalu meminta 



74 
 

 
 

subjek untuk membayari makanannya. Kekerasan verbal juga dialami subjek, seperti 

memaki subjek dengan kata-kata yang kasar. 
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Gambar 4.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekerasan Dalam Pacaran 

Jenis Kekerasan 

- Kekerasan Psikologis : Subjek tidak diijinkan bermain dengan teman dan 

saudaranya, diancam akan disebarkan video seksualnya, keberadaan subjek 

selalu dipantau dengan menggunakan aplikasi, subjek diintai, dan media sosial 

subjek dihack oleh mantan kekasihnya tersebut. 

- Kekerasan Fisik  : Subjek dicekik, ditabrak dan disrempet dengan 

motor 

- Kekerasan Verbal  : Subjek dimaki dengan menggunakan bahasa kasar 

- Kekerasan Seksual  : Subjek dipaksa untuk melakukan aktifitas seksual 

- Kekerasan Ekonomi : Subjek selalu membayari mantan kekasihnya tanpa 

pernah gentian, mobil subjek juga selalu dipinjam oleh mantan kekasihnya 

tanpa diganti bensin 

Perempuan Dewasa Awal 

BB 

Mahasiswa  

22 tahun 

Jenis Mekanisme Pertahanan Diri 

- Isolasi  : Subjek menjadi jauh dari teman, saudara, dan keluarganya sehingga tidak mengenal mereka, 

subjek mengisolasi dengan berdiam diri di kamarnya 

- Displacement : Subjek mengalihkan rasa cemasnya dengan marah kepada teman-teman, saudara, dan 

keluarganya, subjek mengalihkan rasa cemasnya dengan mengerjakan tugas kuliahnya 

- Reaksi Agresi : Subjek mengiris tangannya, memukul tangannya ke tembok untuk mengalihkan rasa marahnya, 

dan membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. 

- Represi  : Subjek memendam perasaannya dan menganggap permasalahannya tersebut tidak ada 


