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BAB 1 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Harga diri merupakan salah satu hal penting yang pada umumnya dimiliki 

oleh setiap individu. Baron dan Byrne (2004) menyebut harga diri adalah suatu 

evaluasi diri atau sikap yang dibuat oleh setiap individu terhadap dirinya sendiri 

dalam rentang dimensi positif dan negatif. Mukhlis (dalam Ghufron & Risnawita, 

2012) mengatakan bahwa pembentukan harga diri pada individu dimulai sejak 

individu mempunyai pengalaman dan interaksi sosial, yang sebelumnya 

didahului dengan kemampuan mengadakan persepsi. Dari penjelasan tersebut 

dapat dikatakan bahwa harga diri terbentuk salah satunya dengan pengalaman 

dan interaksi sosial yang dimiliki oleh individu. Salah satu pengalaman yang akan 

dibahas oleh peneliti ialah pengalaman individu saat menjalin hubungan pacaran. 

 

Salah satu temuan konsisten yang dilakukan oleh Gonju dan Summer 

(dalam Hancock, Keast & Ellis  2017) menyatakan bahwa dampak dari 

kekerasan dalam berpacaran pada pasangan membuat harga diri semakin 

rendah. Harga diri yang rendah sangat berkaitan dengan ketidakpuasan dalam 

hubungan romantic pasangan. Harga diri seseorang ini sangat dipengaruhi oleh 

kondisi hubungan romantik dengan pasangan dikarenakan, hal ini merupakan 

kebutuhan fundamental yaitu penerimaan positif dari orang lain.  
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Ketika seseorang berpacaran ada kemungkinan meningkatkan harga diri 

orang tersebut, apabila sang pacar menghargai dirinya, memberikan kasih 

sayang, perlindungan dan hal-hal positif lainnya, namun pacaran dapat juga 

menurunkan harga diri atau bahkan menghancurkan harga diri apabila berlaku 

yang sebaliknya, sang pacar tidak  menghargai, tidak menyayangi bahkan 

melakukan tindak kekerasan. 

Peneliti melakukan wawancara awal di lapangan agar mendapatkan 

gambaran tentang harga diri dan kekerasan dalam berpacaran. Wawancara 

dilakukan kepada mahasiswi berinisial T dan S. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial T, 

ia sempat mengalami kekerasan dalam pacaran yang dimana hubungannya 

sudah berjalan 3 tahun, kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya ialah ketika 

bertengkar suka main tangan, alasan T bertahan ialah karena merasa 

hubungannya sudah lama dan merasa sangat sayang dengan pasangannya. 

Peneliti juga mewawancarai subjek T berdasarkan aspek-aspek harga diri. 

Pertama aspek kekuatan, ketika dalam perkuliahan,subjek T kurang memiliki 

motivasi dalam diri, meskipun terkadang lingkungannya sudah mendukung 

namun T tetap saja merasa kurang ketika menjalani aktivitas di kampus. Kedua 

aspek keberartian, yang dimana subjek T terkadang merasa dirinya kurang 

berarti jika sedang bersama teman-temannya, ia merasa dirinya kurang 

dibutuhkan dalam lingkungan tersebut. Ketiga aspek moral, dalam aspek ini 

subjek T tetap mengikuti moral yang berlaku di lingkungannya, namun ada 

beberapa moral yang ia merasa tidak sejalan dengan dirinya. Keempat aspek 

kemampuan, dimana pada aspek ini subjek T sempat merasa bahwa ia tidak 

dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik.  
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Peneliti juga mewawancarai seorang mahasiswi berusia 22 tahun berinisial 

S, ia juga sempat mengalami kekerasan dalam pacaran yang hubungannya juga 

sudah lebih dari 1 tahun, kekerasan yang ia alami adalah ancaman-ancaman 

yang diberikan oleh pasangannya. Alasan ia bertahan adalah ia takut jika aibnya 

disebarkan oleh pasangannya. Peneliti juga mewawancarai subjek S 

berdasarkan aspek-aspek harga diri. Pertama pada aspek kekuatan, subjek S 

merasa bahwa ketika berkuliah ia tidak punya kekuatan dikarenakan memiliki 

insecure yang tinggi ketika sedang bersosialisasi jadi memilih pasif ketika berada 

di dalam kelas dan cenderung mengikuti teman dekat ketika ada tugas yang 

berkelompok. Kedua aspek keberartian, dimana dalam aspek ini subjek S 

merasa bahwa dirinya tidak berarti dikarenakan ia tidak memiliki hubungan yang 

spesial dengan orang lain, ia juga  merasa tidak memiliki nilai pada dirinya yang 

dapat ditunjukan kepada orang lain. Ketiga aspek moral, pada hal ini subjek S 

mengatakan tidak semua moral yang ada di lingkungannya ia ikuti, karena subjek 

S mempelajari moral berdasarkan pengalamannya sendiri, sehingga ia 

menganggap bahwa ia memiliki nilai moral yang dibuatnya sendiri. Keempat 

aspek kemampuan, pada aspek ini subjek S terkadang merasa kesulitan 

mengerjakan tugas-tugas mata kuliah yang tidak disukainya, atau dapat dibilang 

mata kuliah yang ia rasa sulit untuk diikuti.  

Dampak pada harga diri seseorang yang mengalami kekerasan dalam 

pacaran ialah berupa jatuhnya harga diri, sakit hati, malu, merasa hina, 

menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan bayang-bayang kekerasan, bingung, 

cemas, tidak mempercayai diri sendiri, merasa bersalah, memiliki tingkat depresi 

yang lebih tinggi hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri (KPPPARI, 2018). 
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Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa harga diri seseorang 

dipengaruhi oleh kekerasan dalam pacaran.  

 

Tingkat harga diri seseorang memiliki konsekuensi penting terhadap 

tingkah laku. Bagaimana seseorang berhubungan dengan dirinya memengaruhi 

bagaimana orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Demikian pula 

sebaliknya, bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain dan dunia 

luar akan memengaruhi bagaimana cara orang tersebut berhubungan dengan 

dirinya sendiri (Anindyajati & Karima 2005). Berbicara tentang harga diri, sudah 

pasti bahwa harga diri yang dimiliki setiap individu berbeda antara satu dengan 

yang lainnya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julianto, Cahyani, Sukmawati, 

dan Aji (2020) menunjukan bahwa harga diri dan harapan memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Artinya kebahagiaan seseorang akan 

tinggi apabila ia memiliki harga diri dan harapan yang tinggi. Penelitian ini 

dilakukan pada masyarakat umum khususnya remaja awal hingga dewasa awal 

serta memiliki pengalaman berpacaran dengan rentang waktu minimal 6 bulan 

dan menjadi korban hubungan yang tidak sehat dengan pasangan yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kebahagiaan yang mereka 

rasakan saat berpacaran dengan harga diri dan harapan yang mereka miliki. 

Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa hubungan yang tidak sehat 

akan menimbulkan rasa tidak bahagia saat menjalaninya. Hubungan seperti ini 

membuat harga diri seseorang rendah karena diperlakukan dengan tidak 

semestinya.  
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Berbicara tentang harga diri, ada faktor-faktor yang memengaruhi harga diri 

seseorang antara lain jenis kelamin, inteligensi, kondisi fisik, lingkungan 

keluarga, dan lingkungan sosial (Ghufron & Risnawita, 2012). Dari beberapa 

faktor tersebut faktor yang akan peneliti gali lebih lanjut adalah lingkungan sosial. 

Klass dan Hodge (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) berpendapat bahwa 

pembentukan harga diri seseorang dimulai dari individu yang menyadari bahwa 

dirinya berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil dari proses lingkungan, 

penghargaan, penerimaan, dan perlakuan orang lain kepadanya. Salah satu 

fenomena dalam lingkungan sosial ini adalah ketika seorang perempuan sedang 

dalam hubungan pacaran.  

Fenomena pacaran merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi 

ketika diperbincangkan. Menurut Strauss (dalam Khairani, 2018) tujuan pacaran 

adalah sebagai hiburan, sosialisasi, status, masa belajar memahami orang lain, 

belajar berempati, membangun kasih sayang dan cinta dengan orang lain dan 

belajar memecahkan masalah dengan baik. Dari tujuan pacaran ini, tidak semua 

orang dapat mencapai tujuan tersebut dengan mudah, terlebih untuk seseorang 

yang sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat.  

Seseorang yang berada dalam hubungan yang tidak sehat dapat dikaitkan 

dengan harga diri yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satu hubungan dapat 

dikatakan tidak sehat adalah ketika terjadinya kekerasan dalam hubungan 

tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanuvianti dan Zahra 

(2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara 

kekerasan dalam pacaran (KDP) dengan harga diri, adanya hubungan yang erat 

antara KDP dengan perkembangan harga diri. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 78 mahasiswi yang berada di kota Bandung. Sebanyak 6 orang 
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responden mengalami KDP tinggi, 22 responden mengalami KDP sedang, dan 

50 responden mengalami KDP rendah. Sebanyak 55 responden memiliki harga 

diri yang tinggi, 23 responden memiliki harga diri yang rendah. Bentuk kekerasan 

yang paling banyak diterima oleh responden adalah kekerasan dalam aspek 

emosional. Dampak yang signifikan dari kekerasan dalam pacaran adalah 

rendahnya harga diri korban. Hal ini juga yang dapat membuat korban sulit keluar 

dari siklus kekerasan. Harga diri yang rendah dapat menjadi faktor penguat bagi 

individu untuk terus bertahan dalam siklus kekerasan dan di sisi lain, dapat 

menjadi akibat ketika individu selalu mengalami kekerasan dari pasangan 

(Pratiwi, 2017). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan 

sekitar, pada umumnya permasalahan dalam pacaran mulai muncul ketika 

hubungan yang dijalankan telah mencapai 1 tahun atau bahkan lebih. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan ada sebagian orang yang baru dapat menunjukkan 

sifat aslinya ketika telah menjalin hubungan yang lama dengan pasangannya. 

Ketika seseorang mulai tidak merasa nyaman dengan hubungannya, hal itu 

dapat disebut dengan toxic relationship. Harapan seseorang ketika menjalankan 

suatu hubungan adalah sedapat mungkin memiliki hubungan yang sehat, 

hubungan yang dapat memberikan dampak positif seperti mendukung satu sama 

lain, memberikan kebebasan, memberikan perhatian dan kasih sayang dengan 

tulus, dan yang terpenting tidak mengekang ataupun melarang pasangan untuk 

melakukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, jika di dalam suatu 

hubungan salah satunya sudah merasa tidak nyaman maka hal itu merupakan 

awal terciptanya hubungan yang tidak sehat. 
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Salah satu hal yang membuat hubungan dapat dikatakan sudah tidak sehat 

adalah ketika terjadinya kekerasan dalam hubungan tersebut, kekerasan secara 

verbal maupun non verbal. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas 

Perempuan (dalam Sari 2018), jumlah kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) 

terjadi sebanyak 2.171 kasus di tahun 2017. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi 

Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2016 mengindikasikan 

terjadinya peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran dalam beberapa tahun 

terakhir yang dimana pada tahun 2015 kasus kekerasan dalam pacaran terjadi 

sebanyak 21%, dan pada tahun 2016 kasus meningkat menjadi 24%. Angka 

kekerasan dalam masa pacaran memiliki pola yang sama setiap tahunnya 

dengan menduduki posisi kedua tertinggi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga atau Relasi Personal (KDRT/RP) terhadap perempuan (Sari, 2018). 

Selain itu, data lainnya berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional 

(Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2019), dari 13.568 kasus 

kekerasan yang tercatat, 9.637 kasus berada di ranah privat (71%). Dari jumlah 

data tersebut, jumlah kekerasan dalam pacaran mencapai 2.073 kasus, dan 

jumlah kekerasan terhadap istri mencapai 5.114 kasus. 

Dari data-data tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab 

kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan adalah berawal dari hubungan 

yang sudah tidak sehat, atau yang biasa disebut dengan toxic relationship. Dari 

data tersebut juga dapat dilihat bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di dalam 

rumah tangga saja, namun seseorang yang sedang berada dalam hubungan 

pacaran pun juga dapat mengalami kekerasan. Pada umumnya kekerasan terjadi 

ketika pihak yang menjadi korban tidak menyadari bahwa sedang berada dalam 

hubungan yang dapat dikatakan cukup membahayakan dirinya, dan di saat itu 
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juga korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan sehingga membuat 

korban selalu mengikuti perintah dari pasangannya. 

Berdasarkan hasil penelitian dari National Crime Victimization Survey 2006 

(dalam Mayasari & Rinaldi 2008) di Amerika Serikat berkesimpulan bahwa 

perempuan 6 (enam) kali lebih rentan mengalami kekerasan akibat ulah teman 

dekat mereka, baik pacar maupun mantan pacar. Begitu juga di Indonesia, 

tindakan kekerasan sering terjadi dikarenakan budaya patriarki, dimana 

perempuan merupakan inferior dan laki – laki lebih superior. Dari hal ini dapat 

diartikan bahwa laki-laki mempunyai kekuasaan dalam semua aspek kehidupan 

yang lebih dominan dibandingkan perempuan, termasuk berkuasa atas diri 

perempuan tersebut (Mayasari & Rinaldi, 2018). 

Tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan jelas sangat tidak 

menguntungkan dan akan banyak kerugian yang dirasakan oleh kaum 

perempuan, seperti hilangnya rasa percaya diri perempuan yang pada akhirnya 

menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat, mengganggu 

kesehatan baik fisik maupun psikis serta mengurangi aktivitas positif perempuan 

dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya (Mayasari & Rinaldi, 2018). 

Kekerasan dalam pacaran juga sudah termasuk dalam perilaku menyimpang, 

dan juga terkadang seseorang yang berada dalam hubungan yang tidak sehat 

tersebut tidak menyadari bahwa pada saat itu sedang menjadi korban atau 

bahkan pelaku dari kekerasan itu sendiri. Paling menyedihkannya, masih ada 

beberapa orang yang menganggap bahwa kekerasan dalam pacaran itu wajar 

diterima dikarenakan menganggap hal itu adalah resiko ketika berada dalam 

suatu hubungan.  
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Sering kali juga masih banyak korban dari KDP tetap mempertahankan 

hubungannya dengan alasan sangat sayang dengan pasangannya dan percaya 

bahwa suatu saat pasangannya dapat berubah menjadi lebih baik. Seperti yang 

sudah dilakukan sebelumnya, korban kekerasan dalam pacaran mayoritas 

adalah perempuan, yang pada umumnya para korban bertahan dengan dalil 

bahwa ketika pasangannya mulai melakukan kekerasan, para korban berpikir 

pasangannya sedang mengalami suatu masalah yang membuat korban 

menganggap bahwa hal itu adalah hal yang wajar, atau rasionalisasi lain adalah 

keadaan dimana setelah melakukan kekerasan biasanya pelaku langsung 

menunjukkan sikap menyesal, meminta maaf, dan berjanji dengan kata-kata 

yang manis untuk tidak mengulangi hal itu di kemudian hari (Mayasari & Rinaldi, 

2018). 

Dalam kasus kekerasan dalam pacaran, perempuan seringkali menjadi 

sebagian besar korban. Hal ini menunjukan bahwa perempuan dalam relasi 

pacaran memiliki power dan bargaining position yang lemah. Ditandai dengan 

perempuan mengalami kesulitan menegosiasikan kepentingannya kepada 

pasangan dan lebih memilih melakukan tindakan permisif dengan mentoleransi 

tindak kekerasan yang dialami (Sari, 2018). Selain itu, ada anggapan lain yang 

mengatakan bahwa ketika pasangannya melakukan kekerasan hal itu adalah 

akibat dari kesalahan yang dibuat oleh korban terlebih dahulu (Syafiq, 2016). 

Hal-hal yang seperti ini yang membuat korban tetap bertahan dengan 

pasangannya, sedangkan sudah sangat jelas bahwa hubungan yang sedang 

dijalankan sudah termasuk hubungan yang tidak sehat dan tidak baik jika terus 

dipertahankan.  
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Menurut Arnett (dalam Sari, 2018) seorang perempuan yang tetap 

mempertahankan hubungan yang tidak sehat atau yang sedang berada dalam 

toxic relationship adalah perempuan yang berusia 18-25 tahun, seseorang yang 

berada pada usia tersebut sedang berada di fase emerging adulthood yang 

berarti pada tahap ini individu mulai mengeksplorasi identitas, salah satunya 

dengan dalam hubungan percintaan. Para korban menganggap bahwa ketika 

memutuskan hubungan percintaan dengan pasangannya merupakan suatu hal 

yang merugikan, karena pada usia tersebut kebanyakan perempuan sudah 

memiliki tujuan untuk menikah. Sering kali banyak perempuan yang merasa 

cemas ketika belum memiliki pasangan di usia tersebut.  

Banyak dari perempuan korban kekerasan mempertahankan hubungan 

dengan pasangannya dikarenakan merasa akan terhindar dari sosial bullying 

melalui prestige status pacaran dan terpenuhinya kebutuhan akan afeksi (Sari, 

2018). Jika dilihat dari berbagai alasan yang dimiliki oleh korban perempuan 

untuk tetap bertahan pada hubungan yang tidak sehat maka hal ini dapat 

berbahaya jika terus dibiarkan. Hal-hal yang seperti ini  yang membuat korban 

kekerasan yang dialami oleh perempuan meningkat setiap tahunnya. Dari hal itu 

juga dapat dilihat bahwa masih banyak perempuan yang kurang dalam 

menghargai dirinya sendiri sebagaimana mestinya hanya demi mempertahankan 

hubungannya dengan pasangannya. Ketika seorang perempuan melupakan 

harga dirinya maka yang terjadi ialah perempuan akan selalu mengutamakan 

pasangannya dibandingkan dengan dirinya sendiri.  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang yang sedang 

berada dalam hubungan pacaran pasti menginginkan masa pacarannya 

merupakan upaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun pada 
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kenyataanya tidak semua orang dapat mencapai tujuan tersebut dengan mudah. 

Terutama untuk seseorang yang terjebak pada hubungan yang tidak sehat, 

seringkali korban cenderung merasa bersalah, merasa tidak nyaman, dan sulit 

melepaskan diri dari hubungan yang sedang mereka jalankan. Hal ini dapat 

terjadi dikarenakan tidak adanya kekuatan diri dan nilai positif terhadap dirinya 

sendiri. Harga diri yang dimiliki oleh perempuan yang sedang dalam hubungan 

pacaran tergantung bagaimana pasangan dari perempuan tersebut 

memperlakukannya, jika pasangan selalu melakukan hal yang buruk maka harga 

diri perempuan akan rendah, sedangkan jika pasangannya dapat menghargai 

dan selalu berperilaku baik maka harga dirinya akan tinggi, dan sang perempuan 

akan merasa bahwa dirinya berharga.  

Berdasarkan dari uraian di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara kekerasan dalam pacaran 

dengan harga diri terhadap mahasiswi. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

antara kekerasan dalam pacaran dengan harga diri pada mahasiswa. 

1.3 Manfaat Penelitian  

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang psikologi, terutama yang berkaitan dengan psikologi 

sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber maupun 

masukan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang serupa. 
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1.3.2 Manfaat Praktis 

a. Menambah informasi untuk para mahasiswi, yang dimana informasi tersebut 

bisa menjadi pertimbangan ketika ingin memulai suatu hubungan agar tidak 

terjebak pada hubungan yang tidak sehat.  

b. Menambah informasi mengenai hubungan antara kekerasan dalam pacaran 

dengan harga diri terhadap mahasiswi yang menjadi korban. 

 


