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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti 

kepada ketiga subjek, didapatkan hasil bahwa ketiga subjek GA, NP, dan BB 

memiliki persamaan dalam menggunakan mekanisme pertahanan diri. Ketiga 

subjek menggunakan mekanisme pertahanan diri displacement, represi, dan 

isolasi. Adapun persamaan pada subjek GA dan BB dalam penggunaan 

mekanisme pertahanan diri, yaitu reaksi agresi. Selain itu, pembentukan 

reaksi muncul pada salah satu subjek saja, yaitu subjek GA.  

Selain mekanisme pertahanan diri, kekerasan dalam pacaran muncul 

pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek. 

Kekerasan dalam pacaran dibagi menjadi 5 yaitu, kekerasan psikologis, 

kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan kekerasan 

ekonomi. Pengalaman kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh subjek 

membuat subjek memunculkan variasi mekanisme pertahanan diri yang 

berbeda dari satu subjek dengan subjek lainnya yang berguna untuk 

menghilangkan kecemasannya. 

Kekerasan psikologis memengaruhi isolasi. Kekerasan psikologis juga 

mempengaruhi subjek untuk menggunakan mekanisme pertahanan diri 

displacement. Kekerasan psikologis juga memengaruhi subjek untuk 

menggunakan mekanisme pertahanan diri represi, reaksi agresi, dan 

pembentukan reaksi.  
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Kekerasan fisik mempengaruhi isolasi, displacement, represi, dan 

reaksi agresi. Selanjutnya, kekerasan verbal juga menunjukkan hubungan 

memengaruhi isolasi, displacement, represi, dan juga reaksi agresi. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

memengaruhi antara kekerasan seksual dengan isolasi, displacement, 

represi, dan reaksi agresi. Selain itu, kekerasan ekonomi hanya 

menunjukkan hubungan memengaruhi dengan jenis mekanisme pertahanan 

diri displacement dan represi. 
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Gambar 5.1 

 
Jenis Kekerasan 
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5.2 Pembahasan  

Menurut Wilson dan Maloney (2019), kekerasan dalam pacaran 

disebutkan sebagai suatu pola yang digunakan oleh seseorang individu untuk 

mengendalikan pasangannya. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian pada 

ketiga subjek yang menunjukkan bahwa ada pola-pola yang menunjukkan bahwa 

pasangan subjek mengendalikan subjek secara berlebihan sehingga 

menimbulkan perasaan memiliki yang mengakibatkan adanya kekerasan seperti 

kekerasan fisik, psikologis, verbal, hingga kekerasan seksual, dan kekerasan 

ekonomi.  

Kekerasan yang terjadi pada ketiga subjek rata-rata dimulai ketika 

hubungan subjek berjalan selama 1 sampai 3 bulan pertama pacaran. Kekerasan 

pertama yang muncul merupakan kekerasan verbal dan kekerasan seksual 

berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Kekerasan pada ketiga 

subjek semakin lama semakin bertambah, subjek yang awalnya mengalami 

kekerasan psikologis dan kekerasan seksual, seiring berjalannya waktu berlanjut 

mengalami kekerasan ekonomi hingga kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang 

dialami oleh semua subjek rata-rata mulai muncul ketika subjek berpacaran 

selama satu tahun, hanya saja pada salah satu subjek, yaitu subjek GA, 

kekerasan fisik dialaminya ketika hubungannya baru berjalan tiga bulan. 

Pengalaman kekerasan yang terjadi pada ketiga subjek membuat subjek 

merasa tertekan, takut, hingga merasa cemas. Sehingga membuat mind set 

bahwa ketika subjek mendapatkan kekerasan, hal tersebut dianggap sebagai 

bentuk perhatian kepada subjek. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan 
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oleh Talise (dalam Sarlita, Wijono, & Lattu, 2019) yang mengatakan bahwa 

kekerasan yang dialami perempuan membentuk mind set bahwa tindakan over 

protective yang dilakukan pasangannya sebagai hal yang wajar atau dibenarkan. 

Maka dari itu, terbentuklah mekanisme pertahanan diri pada subjek yang 

membuat subjek memilih untuk bertahan dalam hubungan tersebut. 

Mekanisme pertahanan diri pada subjek sendiri timbul karena adanya 

konflik antara id dan superego atas ego (dalam Alwisol, 2014). Id bekerja menurut 

prinsip kenikmatan, dimana id mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit, 

dalam kasus kekerasan yang terjadi pada subjek, secara id, subjek merasa ingin 

marah dan membalas kekasihnya yang melakukan kekerasan. Secara superego, 

dalam norma masyarakat, subjek tahu bahwa membalas orang lain merupakan 

tindakan yang salah. Hal itu membuat subjek yang mengalami kekerasan dalam 

pacaran memunculkan mekanisme pertahanan diri sebagai bentuk pertahanan 

diri dari rasa sakit atau frustasi yang dialaminya. Oleh sebab itu, ketiga subjek 

memiliki bentuk mekanisme pertahanan diri yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya guna menghindarkan diri dari rasa sakit atau cemasnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga subjek, 

mekanisme pertahanan diri Isolasi yang digunakan subjek memiliki beberapa 

persamaan. Subjek GA akan mengurung diri di kamar dan menjauhkan diri dari 

orang disekitarnya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Subjek NP ketika 

merasakan cemas akan meminta waktunya untuk menyendiri serta mematikan 

handphone mereka agar tidak diganggu oleh pasangannya. Sedangkan pada 

subjek BB, bentuk isolasi yang muncul adalah, subjek menjadi jauh dari orang-
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orang disekitarnya, sehingga BB menjadi tidak mengenal orang-orang 

disekitarnya. Hal tersebut terjadi karena selama berpacaran, subjek dibatasi oleh 

pacarnya dalam pergaulannya. 

Mekanisme pertahanan diri displacement yang digunakan subjek adalah 

mengalihkan perasaan cemasnya ke suatu objek atau subjek lain yang tidak 

menimbulkan kecemasan. Subjek GA mengalihkan rasa cemasnya dengan 

menghabiskan waktu bersama teman-temannya, menonton film, membaca buku 

ataupun berbelanja. Selain itu, ketika menghadapi kecemasannya, GA merasa 

menjadi lebih sensitif dan mudah marah, dan biasanya kemarahannya itu ia 

salurkan kekeluarga atau teman-temannya. Berbeda dengan subjek NP, subjek 

NP mengatasi kecemasannya hanya dengan liburan ataupun sekedar keliling 

kota dengan menggunakan motor atau mobil dah hal itu dirasa sudah membantu 

NP menghilangkan kecemasan yang dirasakannya. Subjek BB memiliki 

kesamaan dengan subjek GA, dimana ia menjadi lebih sensitif dan mudah marah, 

sehingga ia melakukan displacement dengan menyalurkan rasa marahnya ke 

lingkungan sekitarnya seperti teman dan keluarganya.  

Mekanisme pertahanan diri represi pada ketiga subjek memiliki 

persamaan. Ketiga subjek sama-sama memilih untuk diam saja dan menyimpan 

masalahnya sendiri. Subjek GA memilih untuk menyimpan sendiri masalahnya 

karena merasa bahwa ketika ia bercerita dengan teman-temannya, teman-

temannya hanya meminta subjek untuk memutuskan kekasihnya, sehingga ia 

memilih untuk menyimpan sendiri masalahnya dan tidak bercerita kepada teman-

temannya. Subjek NP memilih untuk memendam perasaan marahnya terhadap 
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pacarnya karena ia khawatir jika ia melawan pasangannya, pasangannya akan 

melakukan hal yang lebih nekat. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara 

sumber, NP memang merupakan orang yang tertutup, sehingga ia jarang untuk 

menceritakan permasalahannya kepada orang lain. Untuk menghilangkan rasa 

cemasnya, subjek BB memilih cara untuk tidak memikirkan masalahnya tersebut 

dan menjalaninya dengan santai, karena BB merasa takut untuk bercerita kepada 

orang-orang sekitarnya. 

Reaksi agresi hanya muncul pada kedua subjek saja, yaitu subjek GA dan 

BB. Setelah subjek GA mengalami kekerasan atau bertengkar dengan 

pasangannya, subjek menjadi tidak memiliki selera makan dan akan merokok 

lebih banyak dari biasanya, meminum minuman beralkohol dan menjadi insomnia 

hingga berhari-hari tidak tidur. Sedangkan subjek BB, akan melakukan selfharm 

dengan mengiris tangannya menggunakan cutter, membanting barang yang ada 

disekitarnya dan juga memukulkan tangannya ke tembok. Hal itu BB lakukan 

karena ia merasa marah, namun tidak bisa ia salurkan kepada orang yang 

melakukan kekerasan kepadanya, sehingga ia menyalurkan rasa frustasinya 

tersebut kepada dirinya sendiri. 

Pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi hanya muncul pada salah 

satu subjek saja yaitu subjek GA. Ketika subjek GA bertengkar kepada 

pasangannya, ia akan menunjukkan perasaan sayang yang berlebih, seperti 

memposting foto mesra dengan pasangannya di sosial media dengan 

memberikan keterangan pada foto postingannya tersebut seperti love you atau 

kata-kata mesra lainnya. 
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Keseluruhan data hasil penelitian menunjukkan bahwa semua subjek 

menggunakan mekanisme pertahanan diri isolasi, displacement, dan represi. 

Ditemukan 2 dari 3 subjek menggunakan mekanisme pertahanan diri reaksi 

agresi untuk menghilangkan kecemasan dan rasa frustasinya. Hal ini terjadi 

karena adanya rasa frustasi yang dirasakan oleh subjek, namun tidak bisa ia 

salurkan kepada pasangannya yang menimbulkan frustasi. Hal tersebut 

membuat subjek menyalurkan rasa frustasinya kepada objek pengganti maupun 

dirinya sendiri. 1 dari 3 subjek menggunakan pembentukan reaksi untuk 

meredakan rasa takut kepada pasangannya dengan menunjukkan rasa sayang 

yang berlebih kepada pasangannya, meskipun subjek sedang dalam keadaan 

marah atau benci kepada pasangannya.  

Saat ini, ketiga subjek sudah tidak menjalin hubungan berpacaran dengan 

pasangannya yang melakukan kekerasan kepada subjek. Kejadian yang tidak 

menyenangkan tersebut menimbulkan beberapa dampak kepada hubungan 

subjek dengan pasangannya saat ini. Ketiga subjek memiliki ketakutan dan 

menjadi lebih waspada dengan laki-laki karena takut jika subjek akan mengalami 

kekerasan lagi. Selain dampak tersebut, salah satu subjek merasa bahwa 

hubungan berpacarannya yang sedang ia jalani dengan pasangannya saat ini, 

tanpa ia sadari membuat subjek menjadi pelaku kekerasan psikologis kepada 

pasangannya. Hal tersebut terjadi karena subjek terbiasa dengan pola hubungan 

yang tidak sehat dengan mantan kekasihnya yang melakukan kekerasan. 

Sedangkan, dua subjek lainnya sudah mulai sembuh dari lukanya dan memilih 
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untuk lebih mencintai dirinya sendiri dengan lebih berhati-hati dalam memilih 

pasangan. 

 

 

5.3 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan penelitian ini terdapat dalam proses pengambilan data. Waktu 

dalam proses wawancara terlalu singkat, sehingga pengambilan data kurang 

mendalam. Subjek dalam penelitian ini sudah tidak mengalami kekerasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


