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Di zaman era globalisasi sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus-kasus mengenai 

kekerasan dalam pacaran pada remaja maupun mahasiswi. Munculnya kekerasan dalam 

pacaran yang marak terjadi sekarang ini tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi 

yang dianggap sebagai bentuk modernitas. Fakta bahwa kekerasan yang berbasis gender 

sering dialami oleh perempuan, banyak orang yang peduli tentang kekerasan yang 

terjadi di dalam rumah tangga, namun masih sedikit yang peduli pada kekerasan yang 

terjadi pada mereka yang sedang berpacaran.  

Banyak yang beranggapan bahwa dalam berpacaran tidak mungkin terjadi kekerasan. 

Umumnya masa berpacaran dipersepsikan sebagai masa yang penuh dengan hal-hal 

yang indah, di mana setiap hari diwarnai oleh tingkah laku yang menyenangkan dan 

kata-kata manis yang diucapkan oleh pacar. Kekerasan terhadap perempuan telah 

menjadi masalah serius yang dibanyak Negara di dunia termasuk di Indonesia. 

Kekerasan yang terjadi umumnya merupakan rangkaian dari kekerasan fisik, psikis, 

seksual, dan ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk 

ketidaktahuan akibat kurangnya informasi mengenai kekerasan dalam pacaran (Hidayat, 

2009). 

Kekerasan dalam berpacaran adalah perilaku atau tindakan seseorang dalam percintaan 

(pacaran) bila salah satu pihak merasa terpaksa, tersinggung dan disakiti dengan apa 

yang telah dilakukan pasangannya. Kekerasan dalam berpacaran bisa mulai dalam 

bentuk kekerasan emosional, kekerasan fisik, bahkan bisa dalam bentuk kekerasan 

seksual (Soni Set, 2009). 

Menurut, Sugarman dan Hotaling (1989), kekerasan dalam masa pacaran (KDP) adalah 

kekerasan atau ancaman melakukan kekerasan dari satu pasangan yang belum menikah 

terhadap pasangannya yang lain dalam konteks berpacaran atau tunangan. Bentuk 

perulangan dari perilaku ini dapat mengakibatkan luka fisik, bahkan kematian. 

Kekerasan juga termasuk dalam masalah verbal, biasanya berupa caci maki dan hinaan, 

serta masalah kekerasan emosional yang mengakibatkan korban kehilangan hubungan 

dengan teman-teman sekitarnya. 

Hasil survey menyatakan bahwa 1 dari 5 remaja putri di Indonesia pernah atau sedang 

mengalami kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan atas nama cinta (Soni Set, 

2009). Data kasus kekerasan yang ditangani oleh Jaringan Relawan Independen periode 

April 2002 - Juni 2007, yakni dari 263 kasus kekerasan yang masuk, ada 92% korban 

perempuan (242 orang). Sepertiganya (31% atau 75 orang) merupakan kekerasan dalam 

pacaran.  

Sedangkan PKBI Yogyakarta melansir data bahwa dari bulan Januari hingga Juni 2001 

saja, terdapat 47 kasus kekerasan dalam pacaran, 57% di antaranya adalah kekerasan 

dalam pacaran, 57% di antaranya adalah kekerasan emosional, 20% mengaku 

mengalami kekerasan seksual, 15% mengalami kekerasan fisik, dan 8% lainnya 

merupakan kasus kekerasan ekonomi (BKKBN dalam Zulfah, 2007). Sebuah survey 

pada tahun 2008 menunjukkan satu dari lima remaja putri di Indonesia pernah 

mengalami kekerasan saat pacaran (Kompas, 2008).  

Hasil penelitian Loring (dalam Dinastuti, 2008) menunjukkan bahwa kekerasan yang 

berdampak paling hebat adalah yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan 

dekat dengan korban. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki hubungan dekat yang 
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seharusnya dapat memberikan kasih sayang, rasa nyaman serta aman dan perlindungan 

justru melakukan tindak kekerasan. Maka korban akan merasa kehilangan apa yang 

seharusnya didapatkan dari orang terdekatnya. Korban kemungkinan akan merasa 

marah, kaget, sedih, kehilangan kepercayaan, dan takut kepada pelaku (Cahn dan Lloyd, 

dalam Dinastuti. 2008). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jones and Gardner 

(2002) yang dilakukan pada high school students from California menunjukkan bahwa 

20-30% remaja mengalami kekerasan dalam pacaran.  

Kekerasan dalam berpacaran tidaklah terjadi tanpa faktor-faktor yang dapat memicu 

untuk terjadinya kekerasan. Mendatu (2007) memaparkan beberapa faktor yang terdapat 

pada perempuan yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap dirinya, antara lain 

adalah adanya perasaan bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, ketidakmampuan dalam 

hal ekonomi maupun kejiwaan, serta ketidakmampuan untuk bersikap dan 

berkomunikasi secara terbuka (asertif).  

Banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam pacaran tidak lepas salah satunya 

karena adanya ketergantungan dengan pacarnya (Soni Set, 2009). Rasa sayang dan cinta 

mendadak bisa saja hancur berantakan ketika ada kondisi yang tidak setara antara 

pasangan. Sebagian besar kaum laki-laki melakukan dominasi terhadap pasangan 

perempuannya. ketika dominasi terjadi tanpa ada perlawanan dari pasangan perempuan 

untuk kembali menyetarakan posisinya dalam hubungan cinta, sesungguhnya cepat atau 

lambat akan muncul kondisi yang disebut kekerasan dalam pacaran (KDP) (Soni Set, 

2009). 

Beberapa penelitian (infant et al, 1989) menunjukkan bahwa korban-korban kekerasan 

dalam pacaran mempunyai harga diri yang rendah dari pada yang tidak mengalami 

(dalam Jones & Gardner, 2002).  Mengapa orang yang memiliki harga diri rendah 

rentan mengalami kekerasan dalam pacaran, karena orang-orang dengan harga diri 

rendah cenderung ketika dirinya membandingkan dengan orang lain, maka ia akan 

mempersepsikan orang lain lebih memiliki kualitas positif dari pada mereka. Sehingga 

mereka merasa layak mendapatkan perlakuan kekerasan pada dirinya. Coopersmith 

(1967) menjelaskan bahwa harga diri merupakan hasil penilaian atau penghargaan 

pribadi seorang individu yang diekspresikan dalam sikap-sikap terhadap dirinya sendiri.  

Pada usia dewasa awal dapat memungkinkan mengalami kekerasan dalam pacaran, 

karena pada masa ini merupakan masa yang memiliki banyak tanggung jawab, yang 

mana tugas perkembangan pada masa dewasa awal ini adalah memilih pasangan, mulai 

membina rumah tangga, dan mengelola rumah tangga (Hurlock, 1980). Dapat kita lihat 

bahwa pada masa ini telah dituntut untuk memiliki pasangan, pada wanita yang sudah 

menginginkan untuk membina rumah tangga, ia yang telah mempunyai pasangan akan 

bersungguh- sungguh untuk mempertahankan hubungan tersebut walaupun mereka 

telah tersakiti dan mendapatkan kekerasan dalam membina hubungan tersebut. Banyak 

wanita yang beranggapan untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan 

pasangannya dari pada putus dan tidak mempunyai pasangan. Maka dari ini banyak 

wanita di usia dewasa awal rentan mengalami kekerasan dalam pacaran. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi subyek, karena 

penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus menggunakan subyek remaja dengan kisaran 

umur 13-18 tahun (Hurlock, 2004) yang masih duduk dibangku sekolah. Penelitian ini 

menggunakan subyek pada mahasiswi yang termasuk dalam masa dewasa awal dan 
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berumur 18-40 tahun (Hurlock, 1999). Perbedaan antara usia remaja dan dewasa awal 

adalah, pada usia remaja sebagai usia bermasalah dimana masalah remaja sering 

menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh laki-laki maupun perempuan. 

Ketidakmampuan remaja untuk mengatasi sendiri masalahnya, akhirnya banyak remaja 

menemukan penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Jika diusia 

dewasa awal, individu berusaha untuk membuat komitmen pribadi maupun dengan 

orang lain. Jika tidak berhasil maka ia dapat mengalami isolasi dan tenggelam dalam 

dirinya sendiri (Papalia, Olds, Feldman, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

ada hubungan antara harga diri dengan kecenderungan mengalami kekerasan dalam 

pacaran? Tujuan penelitihan ini adalah ingin mengetahui hubungan harga diri dengan 

kecenderungan mengalami kekerasan dalam pacaran pada mahasiswi. Manfaat 

penelitian ini diharapkan mampu memperikan kontribusi baru mengenai informasi dan 

dapat memperluas wawasan dalam ranah ilmu Psikologi Sosial terkait hubungan harga 

diri dengan kecenderungan mengalami kekerasan dalam pacaran pada mahasisiwi.  

 


