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A. Latar Belakang 

Problem yang dihadapi manusia silih berganti. Tidak pernah kenal titik 

nadir. Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini 

menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya 

ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat 

berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang 

dihadapinya makin banyak dan beragam. 

Persoalan tentang manusia sejak dulu menarik perhatian suatu kelompok 

problematik tersendiri. Menurut Martin Buber dalam bukunya Das Problem des 

Menschen, bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. 

Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang 

menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan 

produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia (Simanjuntak, 1981). 

Ada perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat yang dapat 

menghadirkan suasana yang harmonis dan disharmonis, tergantung bagaimana 

muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi pola pikir, 

gaya hidup dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum, dan politik 

yang dibangunnya. Kemauan yang menjadi potensi dalam diri manusia berperan 

menjadi penentu atas terjadinya dan meledaknya perilaku yang mendatangkan 

kebaikan bagi kehidupan antar sesama manusia atau sebaliknya aspek kehidupan 

dan pengebirian hak-hak asasi manusia. 

Dengan bertumpuknya masalah-masalah yang harus dihadapi oleh 

masyarakat tersebut terkait dengan tuntutan yang harus dihadapi maka kejahatan 

pun semakin merebak sebagai langkah pelarian dari kondisi tertekan yang 

dihadapi seseorang. Salah satunya adalah masalah perkosaan. 

Prodjokoro (2001) menyatakan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki 

yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh 

dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak bisa melawan, maka dengan 
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terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Perkosaan telah menjadi salah satu 

kejahatan bidang seksual yang mengakibatkan persoalan komplikatif dalam 

kehidupan bermasyarakat dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum 

perempuan, anak-anak, remaja, bahkan masa depan suatu keluarga. 

Wahid & Irfan (2001) menyebutkan bahwa dinamika kejahatan 

kesusilaan di Indonesia, dalam hal ini kasus perkosaan, sudah memasuki tahap 

yang memprihatinkan. Misalnya, rata-rata setiap empat jam telah terjadi satu kali 

perkosaan atau setiap tahunnya tidak kurang dari 1.700 kasus perkosaan yang 

ditangani oleh pihak berwajib. Data kasus ini dimungkinkan pembengkakannya, 

yang dikenal dalam statistik kriminal sebagai dark number, yaitu terjadinya 

kasus. 

Darma (dalam Wahid & Irfan, 2000) mengatakan dewasa ini kasus 

perkosaan merupakan kejahatan yang cukup menjadi perhatian di kalangan 

masyarakat. Kejahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga 

menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa problema yang dimunculkan akibat perkosaan tersebut, yang 

diantaranya adalah bilamana wanita yang menjadi korban perkosaan itu sampai 

hamil, bagaimana kedudukan dan nasib janin yang dikandungnya, apakah boleh 

digugurkan dan jika dibiarkan lahir, bagaimana dengan kedudukan hukum atas 

anak yang dilahirkan karena kasus perkosaan tersebut. 

Dari beberapa kelompok usia korban perkosaan, salah satunya adalah 

remaja. Remaja memiliki tugas perkembangan yang harus ia laksanakan. Tugas 

perkembangan tersebut diantaranya adalah mengenai kemampuan mengontrol 

diri, belajar dan berlatih secara bebas untuk melaksanakan keputusan dan 

tanggung jawab, bergaul dengan teman lawan jenis, memiliki citra diri, serta 

beberapa tugas perkembangan yang lainnya (Mappiare, 1982). Tugas-tugas 

perkembangan di atas haruslah dilaksanakan secara selaras, serasi, dan 

seimbang. 

Prasetyo & Marzuki (dalam Wahid & Irfan, 2000) mengungkapkan 

bahwa remaja korban perkosaan memiliki beban yang teramat besar sebagai 

konsekuensi dari apa yang telah ia alami yaitu tindak perkosaan. Meskipun 

banyak sekali upaya yang telah ia tempuh sebagai usaha untuk mengembalikan 
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rasa percaya dirinya yang hilang. Remaja korban perkosaan akan berusaha untuk 

keluar dari trauma yang ia alami dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

menerima apa yang ia alami sebagai fakta yang memang terjadi. Hal ini seperti 

laporan Rifka Annisa Woman Crisis Center yang secara umum memaparkan 

bahwa stres paska perkosaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang 

langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi adalah 

reaksi paska perkosaan seperti kesakitan fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, 

marah, dan tak berdaya. Sedangkan stres jangka panjang adalah gejala 

psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang 

menyebabkan korban tidak memiliki rasa percaya diri, konsep diri yang negatif, 

menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatis seperti jantung berdebar, 

atau keringat yang berlebihan. 

Remaja, sekalipun ia sebagai korban perkosaan harus tetap melaksanakan 

kehidupannya dengan baik dengan cara mengadakan penyesuaian sosial dengan 

baik. Hurlock (1988) mengartikan penyesuaian sosial sebagai keberhasilan 

seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan 

terhadap kelompok pada khususnya. Seseorang melakukan proses belajar ketika 

ia berada ditengah-tengah orang lain sehingga ia berusaha  untuk beradaptasi 

untuk dapat diterima dalam lingkungannya dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Penilaian atas keberhasilan seorang remaja korban perkosaan 

dalam melakukan penyesuaian sosial dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria. 

Diantaranya adalah berdasarkan sikap sosial yang baik, yaitu seorang remaja 

korban perkosaan harus bisa menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap 

orang lain, terhadap partisipasi sosial dan terhadap perannya dalam kelompok 

sosial. Selain itu, ia harus  dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap 

berbagai kelompok, baik yang seusianya maupun yang lebih tua dari usianya 

(Hurlock, 1988).  

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyesuaian sosial adalah 

teman, penerimaan sosial, minat sosial, pola emosi, keadaan sosial, jenis kelamin 

dan inteligensi (Hurlock, 1988). Remaja korban perkosaan memerlukan 

dukungan yang kuat dari teman dalam melakukan penyesuaian sosial. Teman 

memegang peranan yang sangat penting. Remaja korban perkosaan bisa saja 
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dikucilkan dari pergaulan oleh teman-temannya. Banyak alasan bermunculan 

sebagai upaya untuk membatasi pergaulan dengan remaja korban perkosaan 

tersebut. Diantaranya adalah rasa takut akan terjerumus atau mengalami hal yang 

sama dengan apa yang ia alami, ataupun mungkin juga karena ketidakmampuan 

untuk mengambil resiko generalisasi pendapat masyarakat bahwa salah satu saja 

remaja yang menjadi korban perkosaan, maka kemungkinan besar teman yang 

lain pernah mengalami hal yang sama karena seringnya mereka berjalan 

bersama. Jika hal ini sudah terjadi, maka sulit rasanya bagi seorang remaja 

korban perkosaan untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai keadaan sosial dan 

penerimaan sosial. Keadaan sosial dimana korban tinggal  merupakan salah satu 

aspek yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyesuaian sosial remaja 

korban perkosaan. Misalnya, jika keadaan sosial, dalam hal ini adalah 

lingkungan tempat remaja korban perkosaan tersebut masyarakatnya masih 

menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya, maka kemungkinan besar 

remaja tersebut mungkin akan menghadapi masalah besar terkait dengan 

penerimaan masyarakat.  

Suyanto(dalam Wahid & Irfan, 2000) memaparkan “ seseorang korban 

perkosaan cenderung akan mengalami masa trauma. Masa depannya akan 

hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya 

akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu 

akan terus menghantui korban, sehingga tak jarang mereka memilih menempuh 

jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya”. Paparan 

itu menyangkut derita korban yang cukup komplikatif, bukan hanya berkaitan 

dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus kebiadaban yang 

menimpanya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti 

sosok manusia yang tidak berguna lagi ditengah-tengah masyarakat. 

Rifka Annisa’ Woman Crisis Center menunjukkan lagi, bahwa banyak 

gadis yang pernah mengalami perkosaan di masa lalunya merasa bahwa dirinya 

berbeda dengan temannya yang lain sehingga mereka kemudian menarik diri 

dari lingkungan pergaulan. Mereka merasa dirinya kotor, telah ternoda, tidak 

suci, dan tak berharga lagi. Hilangnya kesucian, baik dalam arti fisik yang 
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disebut virginitas (keperawanan) maupun kesucian dalam arti luas memang 

mengandung makna kehilangan kehormatan. Keyakinan tersebut ditanamkan 

sejak dini, terutama kepada para perempuan, sehingga wajar sekali bila 

hilangnya keperawanan ini menimbulkan trauma yang sangat berat bagi korban. 

(Wahid & Irfan, 2000). 

Remaja yang bisa melakukan penyesuaian sosial dengan baik ditandai 

dengan kemampuan mengadakan penyesuaian diri dengan baik ketika ia berada 

ditengah-tengah kelompoknya, dapat menerima kekurangan dan kelebihan 

dirinya dan orang lain, perasaan bahagia dapat turut andil dalam aktifitas sosial, 

serta beberapa ciri yang lain. Korban perkosaan diharapkan mampu melakukan 

penyesuaian sosial dengan baik, meskipun dari pengalaman dan keadaan psikis 

mereka tentunya berbeda dengan remaja normal lainnya yang tidak pernah 

mengalami perkosaan.  Tidaklah menjadi hal yang mustahil jika seorang remaja 

korban perkosaan yang mengalami trauma sekali pun mampu mengadakan 

penyesuaian sosial dengan baik, karena banyak faktor yang mendukung 

usahanya seperti motivasi ataupun juga dukungan dari orang-orang sekitar. 

Seperti halnya dengan salah satu korban perkosaan yang berinisial IL yang 

mampu menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Hal ini bisa dilihat dari 

keakrabannya dalam berkomunikasi dengan teman maupun tetangganya. Ia juga 

mampu beraktifitas dengan baik, seperti tetap bersekolah, dan membantu orang 

tua.  Ia juga tidak enggan untuk beraktifitas di luar rumah, seperti belanja dan 

bermain. IL menilai hal perkosaan yang telah ia lampaui sebagai bagian dari 

pelajaran hidup yang berharga bagi dirinya untuk berhati-hati dalam berteman.  

Memang tidak dapat dipungkiri bila sebenarnya banyak remaja korban 

perkosaan cenderung lebih suka menarik diri dari pergaulan. Karena adanya 

seorang remaja korban perkosaan yang mampu mengadakan penyesuaian sosial 

dengan baik inilah yang menjadi hal yang menarik perhatian peneliti untuk 

melakukan penelitian. Tentunya hal ini juga akan menarik perhatian khalayak 

luas  karena disaat orang mungkin beranggapan bahwa remaja yang mengalami 

perkosaan, dengan trauma yang sangat pahit tidak mungkin bisa melakukan 

penyesuaian sosial dengan baik justru muncul suatu bukti bahwa remaja korban 

perkosaan pun juga bisa melakukan penyesuaian sosial dengan baik setelah ia 
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tentunya mengalami banyak perjuangan atas kendala yang dirasakan. Pertanyaan 

yang mungkin muncul setelah adanya fakta yang mengungkap hal ini adalah “ 

bagaimana mungkin? Seperti apa penyesuaian sosial mereka sehingga mereka 

dapat dikatakan berhasil dalam melakukannya?”.  

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai deskripsi 

penyesuaian sosial remaja korban perkosaan. Dimana peneliti akan memaparkan 

deskripsi penyesuaian sosial remaja korban perkosaan mulai dari sesaat ia 

mengalami peristiwa perkosaan, hingga saat ini yaitu beberapa tahun paska 

peristiwa perkosaan yang ia alami.Hal inilah yang akan dibuktikan oleh peneliti 

untuk menjawab semua pertanyaan mengenai kemungkinan remaja korban 

perkosaan yang masih bisa melakukan penyesuaian sosial. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana deskripsi penyesuaian sosial remaja korban perkosaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui deskripsi penyesuaian sosial remaja korban perkosaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti mampu mengetahui deskripsi 

penyesuaian sosial remaja korban perkosaan. 

2. Secara praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya informasi 

peneliti mengenai deskripsi penyesuaian sosial remaja korban perkosaan. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat mengubah pandangan orang bahwa 

remaja korban perkosaan tidak mampu melakukan penyesuaian sosial. 
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