
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena tentang perilaku berpacaran sudah sangat umum di kalangan masyarakat 

Indonesia.Bahkan perilaku ini juga banyak dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di 

bangku sekolah menengah.Mungkin sebagian besar orang masih merasa malu bila tidak 

mempunyai pacar atau yang biasa disebut “jomblo”.Menjadi “jomblo” tidak disukai oleh para 

remaja sehingga menyebabkan mereka tetap memilih berpacaran meskipun pacar mereka 

berperilaku buruk. 

Di Indonesia sendiri, definisi tentang pacaran juga beragam. Menurut Hafidz (2002), 

pacaran merupakan hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka saling 

memiliki keterikatan emosi dimana hubungan ini didasarkan karena ada perasaan tertentu di 

dalam hati masing-masing. Perasaan tersebut dapat berbentuk perhatian, rasa sayang, dan 

cinta, ingin memiliki, ingin selalu dekat, rindu, dan lain-lain. Tito (2000) mendefinisikan 

pacaran sebagai proses mengenal dan memahami lawan jenis (sebagai calon pasangan hidup) 

dan belajar membina hubungan yan erat (mampu berkomunikasi dan menyelesaikan konflik) 

dengan pasangannya sebagai persiapan sebelum menikah. 

Banyak yang beranggapan bahwa dalam berpacaran tidaklah mungkin terjadi kekerasan, 

karena pada umumnya masa berpacaran adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah, 

di mana setiap hari diwarnai oleh manisnya tingkah laku dan kata-kata yang dilakukan dan 

diucapkan sang pacar. Hal tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ketidaktahuan 

akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban mengenai kekerasan ini. 

Menurut laporan Rifka Anisa, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan jender, bahwa yang banyak menjadi korban 

adalah perempuan yang berusia antara 16-21 tahun, berikut adalah contoh kasus KDP yang 

ditangani Rifka Anisa. 

“Sarah (bukan nama sebenarnya) adalah seorang remaja perempuan yang 
mempunyai pacar seorang laki-laki pengangguran dan suka mengkonsumsi 
alkohol, tidak hanya itu, pacar Sarah juga selalu menekan dirinya untuk 
memberikan uang saku yang diberikan orang tua Sarah. Jika Sarah tidak 
menuruti keinginannya maka pacar Sarah selalu mengancam untuk 
meninggalkannya.Demi mempertahankan dengan pacarnya Sarah rela menuruti 
semua keinginan pacarnya apalagi Sarah sudah melakukan hubungan seksual 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


pranikah dengan pacarnya. Selain itu Sarah juga sering dipukul, di caci maki 
dan masih banyak kekerasan yang dialami Sarah. Akibat kekerasan yang 
dialaminya itu, sarah tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan psikologis tapi 
Sarah juga mengalami penurunan prestasi belajar”. (Rifka Anisa 2009). 
 

Perilaku atau tindakan seseorang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan dalam 

pacaran apabila salah satu pihak merasa terpaksa, tersinggung dan disakiti dengan apa yang 

telah dilakukan oleh pasangannya baik dalam hubungan suami istri atau pada hubungan 

pacaran.Harian Suara Merdeka (8 Maret 2009) bahwa terdapat 28 kasus kekerasan dalam 

berpacaran. Rifka Anisa, menemukan sejak tahun 2001-2005, dari 1683 kasus yang 

ditangani, 385 diantaranya adalah kasus kekerasan dalam berpacaran. Sedangkan PKBI 

Yogyakarta mendapatkan bahwa dari bulan Januari hingga Juni 2008 saja, terdapat 47 kasus 

kekerasan dalam berpacaran, 57% diantaranya adalah emosional, 20% mengaku mengalami 

kekerasan seksual, 15% kekerasan fisik, dan 8% lainnya adalah kekerasan ekonomi. 

Menurut data Komnas Perempuan (2009) pada tahun 2004 terdapat 321 kasus kekerasan 

dalam pacaran yang teridentifikasi dan mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2007 

yaitu terdapat 776 kasus KDP. Kasus yang tercatat data komnas perempuan tersebut hanya 

sebagian kecil dari korban yang melaporkan kasus KDP yang dialami kepada pihak 

berwenang.Sebagian besar koraban yang melapor merupakan korban yang sudah mengalami 

tingkat KDP yang cukup berat seperti laporan Rifka Anisa (2009). 

 Beberapa kejadian kekerasan dalam berpacaran  yang diungkap Lembaga Pratista 

Indonesia Bogor yang bergerak di bidang perlindungan terhadap anak dan perempuan dari 

tindak kekerasan menemukan beberapa kasus tindak kekerasan dalam berpacaran yang terjadi 

di kota Bogor, seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1 

Kasus kekerasan dalam berpacaran yang 

masuk melalui hot line service 

No. Usia ketika 

pengaduan 

Kasus 

1. 17 th Kekerasan seksual, dengan bujukan (janji akan menikahi) 

2. 21 th Fisik (pemukulan), psikis (dimarah-marahi, dilecehkan,  

dibanding2kan dengan pelacur), ekonomi (dimintai uang untuk  
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kebutuhan pelaku) 

3. 16 th Seksual (diberi minuman sampai pingsan sebelum disetubuhi) 

4. 20 th Fisik (pemukulan), Psikis (pembatasan ruang gerak bergaul,  

dimarah-marahi, diancam, tidak boleh putus), ekonomi (P 

sering minta ditraktir) 

Sumber : Lembaga Pratista Indonesia  

Berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran, berikut adalah hasil wawancara peneliti 

dengan NR (21 th) remaja di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang menceritakan 

pengalamannya: 

“saya merasa sering dimanfaatin oleh pacar saya. Setiap kali mau jalan-jalan 
selalu saya yang mentraktir pacar saya. Dia tidak pernah mengeluarkan uang, 
makan, jajan dan rokok dari saya. Sebenarnya saya keberatan dengan perlakuan 
pacar saya yang seakan-akan tak peduli menguras dompet saya.Uang dari orang 
tua saya pun kadang habis sebelum waktunya. Sehingga saya berbohong pada 
orang tua dengan alasan untuk membeli buku atau keperluan lain”. 
 

Berdasarkan data yang telah disebutkan, menunjukkan tindak kekerasan yang  terjadi 

saat berpacaran cukup mengkhawatirkan dan sangat merugikan bagi para wanita. Hal tersebut 

berkaitan dengan dampak yang diterima oleh korban kekerasan dalam berpacaran. 

Permasalahan kekerasan dalam berpacaran harus segera dicari jalan keluarnya, karena remaja 

merupakan generasi penerus bangsa yang akan memegang  peranan penting bagi kemajuan 

bangsa di masa yang akan datang. Apabila pada masa  remajanya seseorang mendapat 

perlakuan yang kasar baik secara fisik maupun psikis sehingga dapat mengganggu kestabilan 

jiwanya, maka hal ini dapat membawa dampak  yang buruk bagi perkembangannya, terutama 

perkembangan jiwanya saat ia dewasa. 

Dampak kekerasan dalam berpacaran yang dialami oleh individu dapat menyebabkan 

dampak baik secara fisik maupun psikologis.Dampak secara fisik yaitu dapat berupa luka-

luka, memar, dan tidak berfungsinya bagian tubuh karena penyikasaan. Sedangkan dampak 

psikologis adalah short term effect (dampak jangka pendek) yaitu gangguan emosional, 

marah, jengkel, malu, dan susah tidur. Sedangkan long term effect (dampak jangka panjang) 

yaitu timbul sikap atau persepsi negatif hingga dapat menyebabkan trauma (Marlia, 2007) 

Seseorang yang biasanya mendapat kekerasan dari pacarnya atau mengalami kekerasan 

dalam pacaran adalah individu yang memiliki karakteristik tidak berani menolak meskipun 

situasi tersebut mengancam dirinya sehingga bila pasangannya melakukan kekerasan fisik 
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maupun psikis terhadap dirinya, individu tersebut hanya bisa diam dan menerima perlakuan 

kasar dari pasangannya.Selain itu individu yang cenderung mengalami kekerasan dalam 

pacaran memiliki karakteristik kurang percaya diri, kurang jujur, dan kurang menguasai 

kemampuan yang dimiliki dirinya.Oleh karena itu setiap individu diharapkan memiliki sikap 

asertif yaitu memiliki tingkah laku yang tegas, penuh percaya diri, berani menolak dan 

berkata “tidak” bila situasi mengancam dirinya (Niken, 2011). 

Orang asertif akan memegang kendali atas dirinya, menetukan pilihannya sendiri dan 

percaya sepenuhnya pada kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian perempuan yang 

asertif akan mengungkapkan kebutuhan dan perasaannya jika ia merasa tertekan tetap 

menghormati kepentingan pasangannya. Sebaliknya perempuan yang tidak asertif tidak 

memiliki kemampuan komunikasi yang membuatnya mampu mengasosiasikan 

kepentingannya, maka tanpa disadari ia telah menjadi korban kekerasan karena kegagalannya 

menyatakan pikiran dan kebutuhannya secara terus terang dan telah memberi peluang pada 

orang lain untuk tidak menghargainya. Hal tersebut sama halnya dengan membiarkan diri 

mereka tersakiti secara fisik, seksual, emosi maupun sosial. 

Remajadiharapkan dapat memanfaatkan masa pacaran sebagai upaya untuk  lebih 

mengenal kepribadian pasangan, menilai kekurangan dan kelebihan pasangan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih tinggi yaitu pernikahan. 

Namun kenyataannya yang kerap terjadi, dalam setiap hubungan antara lawan jenis 

khususnya pacaran, perempuan selalu berada dalam posisi yang lemah dan 

terpinggirkan.Remaja perempuan maupun laki-laki kerap menjadi korban kekerasan baik 

secara fisik, psikis, emosional maupun secara ekonomis oleh pasangannya. Dan yang lebih 

memprihatinkan pelaku kekerasan seringkali tidak mendapatkan hukuman yang  layak, selain 

itu korban tindakan kekerasan yang telah terjadipun kerap dipersalahkan dan tidak mendapat 

dukungan.  

Remaja yang berpacarandan memiliki asertivitas diharapkan memiliki ketegasan dan 

keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang menganggu dirinya serta kondisi yang tidak 

diinginkannya kepada pasangannya. Oleh karena itu tindakan kekerasan sebenarnya dapat 

dicegah jika perempuan memiliki asertivitas yang tinggi untuk berani menolak atau 

mencegah potensi kekerasan yang mungkin akan ia alami. 

Asertivitas dapat pula dikaitkan dengan tipe kepribadian ekstraversi dan introversi.Sikap 

ekstraversi adalah sikap yang mengarahkan pribadinya ke pengalaman yang obyektif, 

memusatkan perhatian diri pada dunia luar, aktif dan ramah.Sedangkan sikap intraversi 
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adalah sikap yang mengarahkan pribadinya ke pengalaman yang subyektif, memusatkan 

perhatian pada dunia dalam, cenderung pendiam, bahkan antisosial.  Sehingga individu yang 

ektravert dapat bersikap asertif yaitu dengan brsikap jujur, tegas dan berani menolak bila 

situasi itu mengancam dan membuat dirinya tidak nyaman seperti menolak dan mencegah 

terjadinya kekerasan dalam berpacaran yang mungkin ia alami. 

Melihat berbagai fenomena kekerasan yang kerap dialami oleh remaja yang berpacaran, 

peneliti tertarik untuk menelaah secara lebih mendalam untuk mengangkat penelitian dengan 

judul Perbedaan Tingkat Asertivitas dan Tipe Kepribadian pada Remaja yang Mengalami dan 

Tidak Mengalami Kekerasan dalam Pacaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka masalah yang akan diteliti adalah perbedaan 

tingkat asertivitas dan tipe kepribadian pada remaja yang mengalami dan tidak 

mengalami kekerasan dalam pacaran. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat asertivitas dan tipe 

kepribadian pada remaja yang mengalami dan tidak mengalami kekerasan dalam 

pacaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam 

mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial, klinis dan 

perkembangan. 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana perbedaan  

tingkat asertivitas dan tipe kepribadian pada remaja yang mengalami dan tidak 

mengalami kekerasan dalam pacaran. 
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