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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Erik Erikson (dalam Papalia & Feldman, 2012) menyatakan mengenai 

teori psikososial bahwa terdapat delapan tahap perkembangan sepanjang hidup 

manusia. Perkembangan dewasa muda berada pada rentang usia 18-30 tahun, 

dimana pada masa ini individu memiliki tugas perkembangan intimacy vs 

isolation. Pada tahap ini, individu diharapkan dapat membangun sebuah hubungan 

intimasi dengan individu lain. Jika individu mampu untuk membangun hubungan 

tersebut, akan tercapai intimacy dan memberikan virtue love. Namun jika individu 

tidak mampu untuk membangun hubungan tersebut, individu akan merasa 

terisolasi. Dewasa muda butuh untuk memiliki hubungan dengan lawan jenis yang 

lebih dari sekedar teman. Pemilihan pasangan adalah tugas yang paling menarik, 

namun juga bisa sangat mengganggu bagi seorang dewasa muda. Proses 

pemilihan pasangan di Indonesia dikenal dengan istilah pacaran (Putri, 2012).  

Pacaran adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk 

mengenal satu sama lain dengan cara melakukan aktivitas bersama (DeGenova, 

2008). Hubungan pacaran memberikan banyak keuntungan bagi individu yang 

menjalaninya, seperti memberikan kenyamanan atas terpenuhinya kebutuhan dan 

mengatasi kesepian. Dalam hubungan pacaran terdapat hal-hal positif dan 

menyenangkan dan juga dapat terjadi berbagai macam permasalahan (Putri, 

2012). Permasalahan yang terjadi dalam hubungan pacaran salah satunya adalah 

penggunaan tindak kekerasan. Konflik dalam hubungan pacaran yang telah terjadi 
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akan menjadi semakin parah dengan adanya tindakan kekerasan. Kekerasan 

digunakan oleh pelaku sebagai upaya penyelesaian masalah (Scott & Straus, 

2007). 

Kekerasan dalam pacaran adalah tindakan menyakiti pasangan dalam 

bentuk kekerasan psikologis, fisik, hingga seksual (Joly & Conolly dalam Grace, 

Pratiwi, & Indrawati, 2018). Walker (dalam Grace, Pratiwi, & Indrawati, 2018) 

menjelaskan siklus kekerasan dalam hubungan romantis yang terbagi dalam tiga 

bagian, yaitu fase tension building, fase violence, dan fase honeymoon. Murray 

(2007) menyatakan bahwa kekerasan dalam pacaran terbagi dalam tiga jenis, yaitu 

kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan verbal emosional. Kekerasan 

yang didasari oleh adanya kemauan untuk menyakiti fisik pasangan secara intens 

disebut kekerasan fisik, mulai dari menampar hingga mencekik (Capaldi et al., 

2012). Kekerasan seksual adalah tindakan pemaksakan keinginan pasangan untuk 

melakukan aktivitas seksual (Straus, 2004). 

Menurut Sagala (dalam Pratiwi, 2017), kasus kekerasan dalam pacaran 

banyak terjadi pada usia 18-30 tahun. Komisi Nasional Perempuan melaporkan 

bahwa korban kasus kekerasan paling banyak terjadi pada rentang usia produktif 

kerja, yaitu antara 25 hingga 40 tahun. Komisi Nasional Perempuan mencatat 

terdapat 1.085 kasus pada tahun 2012, 2.507 kasus pada tahun 2013, 1.784 kasus 

pada tahun 2014, dan 2.734 kasus pada tahun 2015 (Komnas Perempuan, 2017). 

Kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh perempuan dapat berupa fisik, verbal, 

dan seksual. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (2018), perempuan yang belum menikah lebih banyak mengalami kekerasan 

seksual sebesar 34.4% dibandingkan kekerasan fisik yang hanya 19.6%. 
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Tingginya angka kasus kekerasan terjadi karena banyak dari perempuan yang 

tidak paham mengenai bentuk kekerasan dalam sebuah hubungan dan mereka 

tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi korban kekerasan oleh pasangan 

mereka (Jurnal Perempuan, 2013). 

Laki-laki dan perempuan dapat mengalami kekerasan dalam pacaran, 

namun dalam penelitian ini lebih melihat pada perempuan yang menjadi korban 

kekerasan. Alasan peneliti memilih melihat dari segi perempuan yang menjadi 

korban kekerasan adalah cocok dengan sistem yang ada pada masyarakat 

Indonesia, karena masih adanya pemikiran bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi 

daripada perempuan. Hal tersebut dibuktikan dalam teori feminisme yang 

menyatakan bahwa masyarakat yang menganut sistem patriarki lebih 

membebaskan laki-laki untuk mendominasi dan mengontrol pasangannya (Scott 

& Straus, 2007). 

Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan 

cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan 

(Sakina & Siti, 2017). Selain itu, kekerasan pada perempuan juga terjadi akibat 

ketidaksetaraan gender. Hasbi (2015) menyatakan bahwa dalam keseharian masih 

sering ditemukan fenomena ketidaksetaraan gender. Perempuan selalu memiliki 

posisi terbelakang dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan cenderung 

menjadi korban kekerasan baik dalam rumah tangga maupun dalam pacaran 

(Sunarto, dalam Putriana, 2018). Penelitian ini mengukur kekerasan dalam 

hubungan pacaran dalam jangka waktu minimal 1 tahun, karena kekerasan 

seringkali terjadi pada hubungan yang sifatnya serius, serta sesuai dengan 



 

4 

 

penelitian Straus (1996) dalam menetapkan data partisipan yang diambil untuk 

analisis ketika menguji penggunaan alat ukur CTS2 pada mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariestina (2009) menyatakan bahwa 72.1% 

dari 337 siswi SMA di Jakarta pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, 

dan ekonomi dalam berpacaran. Kekerasan dalam pacaran akan berdampak 

negatif, baik dalam segi fisik maupun psikologis. Dampak fisik yang didapatkan 

adalah lebam, memar, luka, kehamilan yang tidak diinginkan, HIV dan AIDS, 

serta penyakit menular lainnya. Sedangkan, dampak psikologis yang didapatkan 

oleh korban kekerasan dalam pacaran adalah depresi, kecemasan, trauma, self-

esteem yang rendah, rasa percaya diri yang rendah hingga bunuh diri (Ilma & 

Suprapti, 2014).  

Kekerasan dalam pacaran berdampak kepada bagaimana seseorang melihat 

dirinya dan nilai keberhargaan dirinya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2012) yaitu terdapat hubungan terbalik antara kekerasan 

dalam pacaran dan self-esteem perempuan dewasa muda (r= -.252, p<0.05). Hasil 

tersebut memiliki korelasi negatif, dimana semakin meningkat kekerasan dalam 

pacaran, maka semakin rendah self-esteem korban, begitu pula sebaliknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vézina et al. (2006) mendapatkan hasil bahwa 

terdapat self-concept yang negatif pada korban kekerasan dalam pacaran. Gadis-

gadis yang mengalami kekerasan fisik lebih banyak memiliki pandangan negatif 

secara keseluruhan tentang diri mereka sendiri, lebih banyak masalah mengenai 

pengaturan nada emosi mereka, lebih banyak gejala psikopatologis, dan 

rendahnya minat pendidikan. 
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Self-concept terdiri dari self-esteem dan self-concept clarity. Menurut 

Myers (2012), self-concept adalah pengetahuan dan kepercayaan individu tentang 

dirinya sendiri. Konsep diri memengaruhi seseorang dalam membentuk dirinya 

saat berinteraksi sosial. Menurut Erikson (dalam Papalia & Feldman, 2012) dalam 

mengembangkan kualitas hubungan yang baik, dewasa muda perlu 

mengembangkan identitas diri yang aman. Seiring dengan perkembangan identitas 

diri, dewasa muda mulai membuat keputusan yang tetap dalam kehidupannya. 

Dalam membuat keputusan yang tetap, individu perlu memiliki pemahaman yang 

jelas dan konsisten tentang diri mereka, yaitu self-concept clarity. 

Self-concept clarity menunjukkan sejauh mana keyakinan tentang diri 

didefinisikan dengan jelas dan percaya diri, konsisten secara internal, dan stabil 

dari waktu ke waktu (Campbell et al., 1996). Menurut Campbell et al. (1996), self-

concept clarity merupakan bagian dari struktur konsep diri yang mengacu pada 

pengorganisasian konten dari konsep diri yang terdiri dari komponen pengetahuan 

dan evaluatif. Komponen pengetahuan meliputi kepercayaan tentang atribut 

spesifik seseorang, seperti sifat dan karakteristik fisik, peranan, nilai, dan tujuan 

personal. Komponen evaluatif merupakan evaluasi diri umum yang merupakan 

hasil melihat diri sebagai objek dari sikap, yang meliputi self-beliefs dan self-

esteem tertentu yang positif atau negatif (Campbell et al., 1996). Rosenberg 

(dalam Abedel-Khalek, 2016) menyatakan bahwa self-esteem merujuk pada 

evaluasi positif keseluruhan individu terhadap diri. Self-beliefs dapat didefinisikan 

sebagai bentuk dari clarity, yaitu jika individu memiliki clarity yang jelas, maka 

individu tersebut akan memiliki beliefs yang jelas juga (Campbell et al., 1996). 

Dengan kata lain, self-concept clarity merupakan bagian dari self-concept. 
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Self-beliefs rendah dan tidak konsisten dapat menjadi hambatan dalam 

mencapai potensi terbaik individu, selain itu kurangnya self-beliefs juga dapat 

membuat individu menjadi tidak tegas atau bimbang dalam membuat keputusan 

dan kurang memiliki kemauan dalam mengambil resiko. Menurut Campbell 

(1996, dalam Lewandowski, Nardone, & Raines, 2010), dalam membuat 

keputusan yang tetap, individu perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang diri 

mereka yang merupakan hasil dari memiliki self-concept clarity yang jelas. 

Kekerasan dalam pacaran merupakan sebuah vicious cycle yang selalu 

berulang. Menurut Yuwanto (2014), banyak faktor dari perilaku kekerasan dalam 

hubungan romantis, yaitu pengalaman masa lalu. Individu sulit untuk keluar dari 

hubungan kekerasan karena mendapatkan ketidakkonsistenan dalam 3 siklus yang 

dilalui. Ketidakkonsistenan ini dapat terlihat karena pelaku akan melakukan 

kekerasan verbal dalam fase tension building, lalu melakukan kekerasan fisik 

dalam fase acute battering, dan akhirnya pelaku akan meminta maaf dalam fase 

honeymoon. Hal tersebut akan berdampak pada bagaimana korban kekerasan 

melihat dirinya sendiri dan akan membuat struktur dirinya menjadi tidak 

konsisten, serta membuat korban merasa ekspektasi dari peran sosialnya sebagai 

pacar tidak konsisten. 

Peran sosial memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Dengan 

adanya peranan sosial yang diperankan dalam kehidupan sehari-hari, individu 

akan membentuk identitas diri dan konsep dirinya. Indivdu yang perannya 

berubah akan menjadi bingung dan tidak konsisten karena individu kehilangan 

hubungan yang baru dan rutinitas yang ada dan akan mengalami kekurangan 

informasi yang jelas tentang siapa diri mereka, yang berkaitan dengan penurunan 
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self-concept clarity. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan diatas bahwa 

kekerasan dalam pacaran akan berdampak pada self-concept clarity. 

Penelitian ini ingin melihat mengenai struktur dari konsep diri karena 

dampak dari kekerasan dalam pacaran ini membuat individu dapat mengalami 

depresi, stress, kecemasan, sulit konsentrasi, serta memiliki harga diri yang 

rendah. Hal tersebut akan berdampak pada inkonsistensi, ketidakstabilan, dan 

ketidakpastian individu yang menjadi korban yang akan membuat dirinya mudah 

untuk dipengaruhi oleh orang lain dan cenderung akan tidak mengenal dirinya 

dengan baik. Dalam menjalin hubungan pacaran individu akan cenderung 

memiliki trust yang kurang, karena memiliki perilaku untuk mengendalikan dan 

mengontrol pasangannya dalam hal apapun, seperti pakaian dan pergaulan yang 

dapat membuat pasangan kurang bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitarnya (Safitri, 2013). Selain itu, peran pasangan berkontribusi pada identitas 

diri dewasa muda, karena merupakan peran penting selama periode kehidupan ini 

(Kamp Dush & Amato, 2005). 

Penting untuk meneliti self-concept clarity, karena self-concept clarity 

yang jelas akan membuat individu memiliki pandangan yang jelas dan konsisten 

tentang diri mereka, dan lebih stabil untuk mempresentasikan dirinya dengan lebih 

jelas kepada orang lain (Campbel et al., 1996). Hal ini juga dapat membantu 

individu untuk menghindari inklusi orang lain dalam diri yang berlebihan yang 

akan membuat individu mengalami kehilangan identitas (Lewandowski, Nardone, 

& Raines, 2010). 

Berdasarkan fenomena dan urgensi yang telah dibahas di atas, peneliti 

bermaksud untuk melihat apakah terdapat hubungan kekerasan dalam pacaran dan 
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self-concept clarity pada perempuan dewasa muda. Penelitian ini akan dilakukan 

di Indonesia, terutama daerah Jabodetabek, karena peneliti melihat daerah 

Jabodetabek merupakan wilayah yang dapat mencakup masyarakat yang tinggal 

dari seluruh Indonesia. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, dikemukakan rumusan masalah “Apakah 

terdapat hubungan kekerasan dalam pacaran dan self-concept clarity pada 

perempuan dewasa muda?” 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat 

hubungan kekerasan dalam pacaran dan self-concept clarity pada perempuan 

dewasa muda. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis   

Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terkait hubungan 

kekerasan dalam pacaran dan self-concept clarity pada perempuan 

dewasa muda, khususnya di Indonesia. 

2. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain 

dalam meneliti tentang kekerasan dalam pacaran dan self-concept 

clarity. 
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3. Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada bidang psikologi sosial, 

psikologi perkembangan, serta psikologi klinis. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca 

khususnya pada perempuan dewasa muda yang sedang berpacaran 

mengenai hubungan kekerasan dalam pacaran dan self-concept clarity. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat membantu komunitas kekerasan pada 

wanita untuk melihat bagaimana hubungan kekerasan dalam pacaran 

dan self-concept clarity. 

3. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi para psikolog dan 

konselor yang berkutat pada bidang relationship. 

 

 


