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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan jenis 

kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum.  Tindak 

kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban 

diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan 

bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan 

ekonomi Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa 

siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa 

(http://www.malang-post di peroleh tanggal 15 juli 2011).  

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial 

yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para 

penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang 

akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang 

lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan 

keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home), ketiga: tindak kekerasan pada istri 

dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: 

tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu 

perkawinan (Hasbianto, 1996) 

Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat 

dipahami melalui konteks sosial.  Menurut Berger (1990), perilaku individu 

sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat turut membentuk prilaku individu artinya apabila nilai yang 

http://www.malang-post/
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dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki 

dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah 

dominasi suami atas istri. 

Mave Cormack dan Stathern (1990) menjelaskan terbentuknya dominasi laki-

laki atas perempuan ditinjau dari teori nature and culture.  Dalam proses transformasi 

dari nature ke culture sering terjadi penaklukan.  Laki-laki sebagai culture mempunyai 

wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (nature).  

Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena 

itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan.  Dari dua teori 

ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk social structure yang 

kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi prilaku 

individu dalam kehidupan berkeluarga. 

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak 

kekerasan yang dihadapi.  Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak 

kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami.  Kenyataan ini menyebabkan 

minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan 

pernikahan.  Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana 

menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan 

terhadap istri.  Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil 

dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari 

jangkauan kekuasaan publik. 

Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga 

merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran 

(permissiveness) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga.  Menurut Murray A. 

Strause (1996), bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan moralitas pribadi 
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dalam rangka mengatur dan menegakkan rumah tangga sehingga terbebas dari 

jangkauan kekuasaan publik. 

Di Indonesia data tentang kekerasan terhadap perempuan tidak dikumpulkan 

secara sistematis pada tingkat nasional.  Laporan dari institusi pusat krisis perempuan, 

menunjukkan adanya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan,.  Menurut 

Komisi Perempuan (2005) mengindikasikan 72% dari perempuan melaporkan tindak 

kekerasan sudah menikah dan pelakunya selalu suami mereka.  Mitra Perempuan 

(2005) 80% dari perempuan yang melapor pelakunya adalah para suami, mantan 

suami, pacar laki-laki, kerabat atau orang tua, 4,5% dari perempuan yang melapor 

berusia dibawah 18 tahun.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa Womsis Crisis Centre 

(RAWCC, 1995) tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap 262 responden 

(istri) menunjukan 48% perempuan (istri) mengalami kekerasan verbal, dan 2% 

mengalami kekerasan fisik.  Tingkat pendidikan dan pekerjaan suami (pelaku) 

menyebar dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (S2); pekerjaan dari 

wiraswasta, PNS, BUMN, ABRI.  Korban (istri) yang bekerja dan tidak bekerja 

mengalami kekerasan termasuk penghasilan istri yang lebih besar dari suami 

(RAWCC, 1995). 

Berdasarkan dari laporan UPPA Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) di Kabupaten Malang, masih cukup tinggi. Dibandingkan dengan tahun 

2009 lalu, jumlah kasus KDRT pada 2010 ini mengalami peningkatan sebanyak 30 

persen, yakni ada sebanyak 63 kasus KDRT. Sebanyak 63 kasus KDRT itu adalah 

jumlah kasus KDRT yang masuk mulai awal Januari sampai September lalu. 

Sedangkan pada 2009, dari awal Januari sampai Juli, terdata ada 41 kasus Jenis KDRT 

yang lebih dominan dialami oleh para korbannya adalah kekerasan fisik. Kemudian 
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disusul kekerasan psikis, lalu kekerasan seksual dan penelantaran. karena masalah 

ekonomi dan karena sang suami mempunyai wanita idaman lain 

(http://www.malang-post di peroleh tanggal 30 juni 2011).  

Berdasarkan data dari KP3A bahwa tahun 2009 ada tak kurang dari 245 kasus 

KDRT. Tahun itu ada lima anak kena pedofilia sedangkan 85 anak lainnya kena kasus 

kekerasan dan tahun 2010 lalu tak kurang dari 268 kasus, kekerasan yang menimpa 

anak-anak sebanyak 119 kasus, ada juga yang kekerasan seksual (http://www.malang-

post di peroleh tanggal 8 juli 2011).  

Begitu besar dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap berbagai aspek 

kehidupan istri dan anak. Hal ini juga berpengaruh pada terganggunya interaksi sosial 

anak baik di sekolah maupun di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi prestasi 

belajar mereka, karena prestasi belajar merupakan hasil interaksi kedua faktor internal 

yaitu fisiologis dan psikologis dan faktor eksternal yaitu keluarga dan masyarakat 

(Djamarah, 2002). 

Peran perawat adalah sebagai edukasi untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat, karena keluarga 

merupakan unit terkecil dari masyarakat yang harus dilindungi dari tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pendidikan perawat adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang termasuk keluarga, karena keluarga 

unit terkecil dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi suatu komunitas.  

Kegiatan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak yang melibatkan berbagai instansi terkait dan masyarakat, termasuk 

lembaga/badan dunia yang peduli terhadap perempuan dan anak, Pemerintah 

terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus 

meningkat. Pada Kabinet Indonesia Bersatu Periode 2009-2014, mandat 

http://www.malang-post/
http://www.malang-post/
http://www.malang-post/
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Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah diperluas dan diikuti dengan 

perubahan nomen-klarur Kementerian menjadi Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Pada nomenklatur lama semula hanya 

ada satu deputi yang menangani anak, saat ini dengan nomenklatur baru terdapat dua 

deputi yang menangani anak, yaitu Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Deputi 

Bidang Tumbuh Kembang Anak (http//:  Bataviase.co.id diakses 09 agustus 2011) 

Berdasarkan uraian diatas  penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Identifikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) studi pada Ibu Rumah Tangga 

di Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana gambaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa 

Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten 

Malang. 

b. Untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. 

c. Untuk mengidentifikasi dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. 
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d. Untuk mengidentifikasi mekanisme koping kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) di Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di Desa Sumberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang  

1.4.2 Bagi Perawat 

 Dapat digunakan sebagai bahan informasi atau acuan agar dapat membantu 

menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri dan 

anak dan memberi dukungan  kepada istri dan anak untuk dapat mencegah adanya 

kekerasan dalam rumah tangga.  

1.4.3  Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi hasil- hasil penelitian ini kepada masyarakat luas 

sehingga menjadi acuan untuk memeberikan dukungan dan bantuan secara 

moral maupun fisik sebagai wujud rasa kepedulian masyarakat akan 

kesejahteraan dalam rumah tangga.  

      b. Memberikan kesadaran kepada  masyarakat untuk lebih meningkatkan peran 

serta dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.    

1.4.4  Bagi Pemerintah 

 Dapat memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan 

bagi pengambil keputusan, terutama dalam menangani berbagai kekerasan dalam 

rumah tangga.  

 
1.5 Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian dalam penelitian ini, peneliti hanya mengidentifikasi : 
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a. Faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga 

b. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

c. Dampak kekerasan dalam rumah tangga 

d. Mekanisme koping kekerasan dalam rumah tangga 

 
1.6 Keaslian Penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian Pan Muhammad faiz 2007 Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah 

menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukan bahwa 

KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban.[1] 

World Health Organization (WHO) dalam World Report pertamanya mengenai 

“Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 

persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh 

mantan atau pasangannya sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian Dian 2007 Skripsi Fakultas Psikologi Universitas 

Indonesia, Penelitian ini menemukan bahwa memang ada hubungan antara alkohol 

dan KDRT. Alkohol dapat memicu terjadinya tindak kekerasan tetapi bukan 

merupakan hal satu-satunya hal dan penyebab utama terjadinya KDRT. Alkohol juga 

tidak dapat disalahkan karena tanggungjawab dan piihan melakukan kekerasan ada di 

tangan pelaku atau pasangan laki-laki. Atau dengan kata lain, alkohol menguasai laki-

laki, tetapi bukan konsumsi alkohol yang bertanggungjawab terhadap tindakan 

kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan olehlaki-laki. 

Berdasarkan hasil penelitian Putri Kristanti 2009 Tesis Fakultas psikologi 

Unika Atma Jaya, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 85 subjek 

penelitian, 45 orang subjek mengalami KDRT dalam kurun waktu satu tahun 
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terakhir, 23 orang subjek tidak pernah mengalami KDRT, dan 17 orang subjek 

pernah mengalami, namun tidak dalam satu tahun terakhir. Selain itu subjek tidak 

hanya mengalami satu jenis kekerasan, namun mengalami lebih dari satu bentuk 

kekerasan dalam satu waktu yang bersamaan. Bentuk kekerasan yang paling banyak 

dialami subjek penelitian adalah kekerasan psikologis. Dalam analisis hasil wawancara 

terhadap lima orang subjek, dampak psikologis yang paling sering muncul sebagai 

akibat KDRT, yakni PTSD, gangguan depresi, serta gangguan self-esteem. Dampak 

lain yang berhasil didapatkan dari wawancara adalah dampak KDRT berupa 

gangguan psikosomatik dan gangguan pada lingkungan sosial, serta produktivitas 

dalam pekerjaan. 

 


