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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wanita dewasa awal yang berusia 20 – 30 tahun akan mengalami tahap 

keenam dalam perkembangannya yaitu intimacy vs isolation (Santrock, 2007). Di 

masa ini, tugas wanita dewasa awal menghadapi tugas perkembangan yang 

berkaitan dengan relasi intim terhadap orang lain. Keintiman merupakan salah satu 

tugas perkembangan yang sangat penting bagi individu yang berada di masa dewasa 

awal (Erikson dalam Papalia, 2004). Tahap keintiman ini diwujudkan dalam 

pembentukan sebuah hubungan dengan orang lain yang saling percaya dan 

membentuk suatu komitmen dalam berpacaran (Utami, 2017). 

Pacaran adalah proses bertemunya kedua individu dalam suatu konteks 

sosial yang bertujuan untuk dijadikan pasangan hidup (Strauss, 2007). Selain 

sebagai sarana membangun kasih sayang dan cinta, tujuan berpacaran adalah 

sebagai untuk saling memahami orang lain, belajar berempati, hiburan, status, dan 

belajar memecahkan masalah dengan baik (Strauss, 2007). Dalam proses 

berpacaran tidak selalu berjalan dengan baik, karena di dalam sebuah hubungan dua 

orang individu terdapat ekspektasi, keinginan maupun kebutuhan dari salah satu 

pihak ataupun apabila keinginan keduanya tidak saling terpenuhi dapat 

mengakibatkan perbedaan pendapat, persepsi atau hal – hal lain yang dapat memicu 

terjadinya sebuah konflik (Ghaida, 2017). Konflik yang terjadi terus menerus ini 
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dapat mengakibatkan sebuah perilaku negatif dalam berpacaran yaitu kekerasan 

yang di lakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya (Putri, 2020). 

Kekerasan dalam pacaran menurut Werkele & Wolfe (1999, dalam O’kefee, 

2005) merupakan suatu tindakan yang berupaya untuk mengontrol dan 

mendominasi hubungan berpacaran yang dilakukan secara fisik, seksual maupun 

psikologis yang berdampak pada suatu kerugian. Pada umumnya, kekerasan dalam 

pacaran terjadi pada rentang usia 19 – 24 tahun yang artinya usia ini memasuki fase 

masa dewasa awal (Rahayu & Qodariah, 2019). Korban kekerasan dalam 

berpacaran cenderung dialami oleh wanita karena dirasa wanita merupakan 

individu yang lemah. Hal inilah yang membuat wanita menjadi korban kekerasan 

dalam pacaran empat kali lipat dibandingkan laki – laki (Messing, 2013) 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KemenPPAA) mencatat bahwa di tahun 2016 ditemukan sejumlah korban 

kekerasan yang dialami oleh perempuan di usia 15 – 64 tahun dan ditemukan bahwa 

sebanyak 18,1% perempuan menjadi korban kekerasan fisik dan 24,2% menjadi 

korban kekerasan seksual. Kemudian pada tahun 2018, Kemen PPPA kembali 

mencatat bahwa terdapat 2.090 dari 10.847 pelaku kekerasan terhadap wanita 

dilakukan oleh teman dekat atau pacar korban kekerasan (Kemen PPA, 2018). 

Catatan tahunan komnas perempuan pada tahun 2019 juga mencatat bahwa terdapat 

peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran yaitu sebanyak 2.073 kasus yang mana 

kasus ini meningkat lebih banyak daripada tahun 2017 yaitu 1.873 kasus. Kekerasan 

dalam pacaran ini menempati urutan kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga 

(Mesra, Salmah & Fauziah, 2014) 
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Untuk memperkuat sebuah data survey pada fenomena diatas, peneliti 

melakukan wawancara pribadi terhadap seorang wanita berinisial U (21 tahun). 

Menurut pengakuannya, U pernah mengalami kekerasan dalam pacaran yang 

dilakukan oleh mantan pacarnya semasa SMA dulu. 

“Aku dulu pas masih sama ***, nek guyon iku nguawur. Kadang jambak 

rambutku, gak jarang juga aku di srudukno, pernah aku di beguk punggungku. Loro 

kabeh aku nek areke kek ngunu. Emang ketoke guyon ya, tapi nek misal tak tolak 

‘ojok ngunu talah’ areke ngambek. Terus nek tukaran mesti nyentak dan ngomonge 

ngawur. Loro lah nek di eling – eling. ” – Wawancara Pribadi dengan U 1 Oktober 

2020 ) 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa U mengalami kekerasan dalam 

pacaran berupa kekerasan fisik dan psikologis. Hal ini terindikasikan karena mantan 

pacar U melakukan pemukulan dan serangan verbal terhadap U yang menyebabkan 

U mengalami luka fisik dan terluka secara psikis. Dari fenomena ini dapat 

disimpulkan bahwa posisi wanita yang sering dianggap lemah inilah yang 

mengakibatkan wanita cenderung menjadi korban kekerasan dalam berpacaran 

(Putri, 2012). 

Terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kekerasan dalam 

pacaran. Karena pada dasarnya kekerasan yang terjadi dalam pacaran 

mengakibatkan berbagai dampak bagi korban. Dampak tersebut bisa berupa 

dampak fisik, psikologis, sosial, dan lain sebagainya (Jessica & Roswita, 2007). 

Dampak fisik ini terlihat dari luka memar, lebam, patah tulang hingga kerusakan 

permanen, insomnia, keletihan berlebih, gangguan makan, bahkan kematian 

(Dobash & Dobash, 1992 dalam Natasya & Susilawati, 2020). Dampak psikologis 

diantaranya adalah korban mengalami trauma, depresi, perasaan tidak diinginkan, 
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kecemasan berlebih, merasa tidak aman, merasa bersalah yang dapat menimbulkan 

perasaan ingin melakukan percobaan bunuh diri (Herman dalam Hasmayni, 2015). 

Selain mengakibatkan dampak fisik dan psikologis korban, kekerasan dalam 

pacaran juga berdampak pada relasi sosial. Korban kekerasan dalam pacaran 

cenderung mengisolasi diri dari keluarga dan lingkungannya dan mengalami 

kesulitan dalam penyesuaian dirinya dengan pekerjaan (Murray, 2007 dalam 

Wishesa, 2014). 

Untuk memperkuat dampak dari fenomena kekerasan dalam pacaran, 

peneliti kembali melakukan wawancara pribadi kepada subjek lain yang bernama 

EP (21 tahun) yang menurut pengakuannya pernah mengalami dampak yang serius 

dari kekerasan dalam pacaran yang dilakukan mantan pacarnya dulu. 

“Aku iling banget pas aku mari di tinggal nikah ***** aku kaet kroso lek 

dekne toxic gae hidupku selama aku pacaran. Lha yoopo, pacaran aku sg bensini, 

mangan yo aku, opo – opo njaluke ng aku. Tapi aku di sentaki, di direndahno, 

diremehno. Kok biyen tak trimo – trimo ae aku di ngunukno. Toh akhir – akhire aku 

ditinggal rabi. Asli aku pas iku bener – bener stress sampe gak metu kamar onok 2 

minggu. Mikiri opo yo salahku, aku kurang opo yo kok areke kek ngene? Bahkan 

aku turu gak wani melek, soale aku wedi banget nek kepikiran areke. Bayangno 

lah, wajahe muncul ng pikiranku ae aku girap – girap. Separah iku lo er aku biyen” 

– (Wawancara Pribadi dengan EP, 1 Oktober 2020) 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa EP mengalami kekerasan 

psikologis dan finansial. Hal ini terindikasi dari bagaimana mantan pacar EP sering 

melakukan kekerasan verbal dan kekerasan finansial terhadap EP. Dan dampak 

yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan ini adalah trauma (De Zulueta, 2007). 

Subjek U dan EP memiliki reaksi yang sama setelah mendapatkan dampak yang 

sama setelah mengalami kekerasan dalam pacaran yaitu ketakutan untuk mengingat 

peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan kekerasan yang dilakukan pelaku kekerasan 
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dalam pacaran berada diluar keinginan korban dan mengakibatkan korban 

kekerasan dalam pacaran mengalami penderitaan yang mendalam sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peristiwa kekerasan dalam pacaran dikatakan sebagai peristiwa 

traumatis (Norris, 1992 dalam Paramitha & Kusristanti, 2020). 

Beberapa literatur menunjukkan bahwa perilaku kekerasan dalam pacaran 

berdampak besar pada trauma individu (Paramitha & Kusristanti, 2020). Agabhi & 

Wilson (2005) menyatakan bahwa kejadian yang menekan dan memberikan 

tantangan yang luar biasa dalam proses coping atau adaptasi disebut trauma. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa efek trauma yang ditimbulkan dari 

kekerasan ini sering ditemukan pada konteks relasi intim (Paramitha & Kusristanti, 

2020). Namun, terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa tidak semua 

individu yang mengalami peristiwa traumatif juga mendapati dampak negatif.. 

Terdapat sikap yang disebut resiliensi yang menjadi salah satu faktor protektif yang 

mampu membantu individu dalam mengalami kejadian yang negatif seperti 

kekerasan untuk menjaga kstabilan fungsi psikis dan psikologis tetap stabil 

(Bonanno, 2004 dalam Paramitha & Kusristanti, 2020). Menurut Madsen & Abell 

(2010) mendefinisikan resiliensi kedalam fenomena yang menguatkan individu 

untuk kembali berfungsi ditengah kejadian traumatis berupa kekerasan. 

Resiliensi merupakan kemampuan individu yang percaya diri dan sadar 

akan kekuatan mereka sendiri yang membuat individu tersebut berhasil mengatasi 

suatu ketidakberuntungan (Allen, Haley, Harris, Fowler, & Pruthi;2011). Gmuca, 

Xiao, R., Urquhat, A., Weiss, Gillham, Ginsburg, & Gerber (2019) mengatakan 

resiliensi merupakan sebuah proses yang memiliki dinamika dan adaptif untuk 
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mengatasi kondisi sulit dan menekan sehingga mampu menghasilkan suatu tekad 

yang kuat yang terdampak dari stressor. 

Resiliensi adalah kapasitas yang dimiliki individu untuk mengatasi segala 

kesulitan dan tantangan di dalam kehidupannya (Connor & Davidson, 2003). Pada 

penelitiannya, Connor & Davidson (2003) mengidentifikasi lima aspek resiliensi 

diantaranya; personal competence & high standard, trust in one instincts, positive 

acceptance and secure relationships, control, dan spiritual influence. Definisi lain 

resiliensi juga di jelaskan oleh Grotberg (2003) yang menyatakan bahwa resiliensi 

dikarakteristikkan dengan kapasitas individu dalam menghadapi dan mempelajari 

sebuah situasi buruk dalam hidup untuk menjadi individu yang kuat dan lebih baik. 

Akhir – akhir ini, resiliensi menjadi topik menarik dan menjadi salah satu 

faktor penting dalam menilai proses adaptasi individu yang mengalami kejadian 

traumatis  (Lyons, dalam Connor & Zhang, 2006). Pada dasarnya resiliensi dimiliki 

oleh tiap individu, karena individu mampu belajar dari keadaan yang tidak 

menyenangkan dalam hidupnya sekalipun dalam kondisi sulit (Benard, 1991). 

Resiliensi dapat membantu individu dalam mengurangi stress dan memelihara 

kondisi psikisnya (Reivich & Shatté, 2002 dalam Amelia & Chairilsyah, 2014). 

Southwick & Charney (2012) menjelaskan bahwa individu dengan resiliensi yang 

tinggi bukan berarti tidak pernah menghadapi hal buruk. Akan tetapi individu yang 

resilien merupakan individu yang mampu pulih dengan cepat setelah mengalami 

hal buruk (Sagone & Caroli, 2014). Hal tersebut dikarenakan adanya resiliensi 

membuat individu memandang dan memperlakukan sebuah masalah dengan 

cenderung tenang dan tidak emosional, mencoba mencari kedekatan dengan orang 
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lain, serta mampu berinteraksi aktif dengan orang lain, hal inilah yang mendorong 

individu untuk mampu bertahan dalam menghadapi stress (Karreman & 

Vingerhoets, 2012). 

Resiliensi berhasil dicapai individu dari tiga aspek utama yang dipaparkan 

Patterson & Kalleher (dalam Maslahah & Khoirunnisa, 2020) yaitu nilai pribadi 

(personal value), kemampuan pribadi (personal efficacy), dan energi pribadi 

(personal energy). Berdasarkan aspek tersebut, sumber resilien individu 

bersumberkan pada tiga hal yaitu I Have yang merupakan dukungan eksternal untuk 

mengembangkan perasaan aman dan keselamatannya, I Am yang merupakan 

kekuatan dari dalam individu, dan I Can yang merupakan kapasitsas untuk menjalin 

interaksi dengan orang lain, bertingkah laku, dan proses pemecahan masalah 

(Grotberg, 2003 dalam Maslahah & Khoirunnisa, 2020). 

Salah satu faktor prediktor pendukung resiliensi adalah self esteem atau 

harga diri (Alvina & Dewi, 2017). Self esteem menurut Rosenberg (dalam Alvina 

& Dewi, 2017) adalah suatu sikap yang mengacu pada diri sendiri. Self esteem 

mengacu pada nilai atau citra diri dari dalam individu yang merasa bahwa dirinya 

bukan hanya seorang manusia melankan manusia yang berharga (Alvina & Dewi, 

2017). Menurut Holahan, Moos, Schiaffino dan Revenson (dalam Alvina & Dewi, 

2017), individu yang memiliki tingkat self esteem yang tinggi mampu menilai diri 

lebih positif akan kejadian stress yang menimpa dirinya. Menurut Rosenberg, self 

esteem berdasarkan pada dua faktor yaitu pujian dari orang lain (reflected 

appraisal) dan perbandingan sosial (social comparisson) (Flynn, 2003). Pujian dari 

orang lain menjelaskan bahwa self esteem individu dipengaruhi oleh penilaian dan 
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pemikiran orang lain terhadap mereka. Sedangkan social comparison atau 

perbandingan sosial terjadi apabila tidak ada pemikiran dari orang lain terhadap 

individu, maka individu tersebut akan menilai diri mereka sendiri dengan 

membandingkan diri dengan orang lain (Flynn, 2003). 

Dalam hal ini peneliti menemukan keterkaitan yang kuat antara self esteem 

terhadap resiliensi. Resnick & Karen (2011) menyatakan bahwa individu dengan 

self esteem yang baik akan mampu menghadapi peristiwa sulit terpuruk Hal senada 

diungkapkan oleh Michinton (dalam Alvina & Dewi, 2017) bahwa individu dengan 

self esteem yang baik dikarrakteristikkan dengan penerimaan positif terhadap 

dirinya sendiri. Penerimaan ini berdampak pada kapasitas individu untuk 

menghargai dirinya sendiri Sehingga individu tersebut mampu untuk mengatasi hal 

sulit yang menimpanya karena perasaan berharga dalam dirinya tersebut (Alvina & 

Dewi, 2017). 

Keterkaitan self esteem terhadap resiliensi ini di dukung dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Aza, Atmoko dan Hitipeuw (2019) yang mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa self esteem memiliki kontribusi yang positif 

signifikan terhadap resiliensi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alvina dan Dewi 

(2017) juga dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara self esteem terhadap resiliensi. Dari hasil penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang positif terhadap resiliensi yang 

artinya jika self esteem meningkat maka tingkat resiliensi juga meningkat (Alvina 

& Dewi, 2017).  
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Selain variabel prediktor self esteem dalam mempengaruhi resiliensi, 

peneliti juga menduga adanya variabel prediktor lain yang dapat mempengaruhi 

resiliensi yaitu attachment. Konsep attachment pertama kali dikenalkan oleh 

Bowlby  (dalam Andayu, Rizkyanti, dan Kusumawardhani, 2019) yang merupakan 

suatu ikatan psikologis yang kuat antara anak dengan figure attachment-nya yaitu 

ibu. Namun pada masa dewasa awal, figur attachment-nya berganti dengan objek 

lekat lain seperti pada pasangan romantisnya yang mana hal ini sejalan dengan 

tugas perkembangan dewasa awal yaitu intimacy vs isolation (Santrock, 2007).  

Terdapat tiga peristiwa yang memungkinkan akan memicu aktifnya system 

attachment individu yaitu negative external events, negative relational events, dan 

cognitive or emotional stressors, yang artinya fenomena kekerasan dalam pacaran 

yang menimpa wanita dewasa awal ini dapat kembali mengingatkan peristiwa 

buruk tersebut dan memicu individu untuk mencari sosok signifikannya (Simpson 

& Howland, 2012).  

Terdapat 4 dimensi attachment yang dikemukakan oleh Bartholomew 

(1990, dalam Polek, 2008) yaitu fearful, avoidant, secure, dan dismissive. Namun 

pada penelitian ini hanya berfokus pada salah satu dimensi attachment yaitu secure 

attachment. Secure attachment merupakan perasaan aman dan nyaman individu 

terhadap objek lekatnya (Hasian & Ariela, 2020). Holmes (1993, dalam Andayu, 

Rizkyanti, dan Kusumawardhani, 2019) memaparkan bahwa perasaan aman yang 

dimiliki oleh individu memiliki keterkaitan dengan kemampuan individu dalam 

mengembangkan kreativitas dan penguasaan terhadap lingkungan (eksplorasi) serta 

menjadi individu yang tahan banting dan tumbuh menjadi individu yang mampu 
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memiliki hubungan sosial yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa secure 

attachment memiliki keterkaitan dalam pembentukan resiliensi individu.  

Keterkaitan attachment terhadap resiliensi di dukung dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Puspitasari, Maslihah, dan Wulandari yang 

membuktikan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

attachment terhadap resiliensi. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan antar 

orang tua, akan tetapi hal tersebut tidak berbeda jauh. Attachment ayah memiliki 

kontribusi sebesar 16% dalam menjelaskan resiliensi yang dialami individu. 

Sedangkan attachment ibu memiliki kontribusi sebesar 10.9% dalam menjelaskan 

resiliensi individu. Attachment terhadap ibu maupun ayah sama-sama memberikan 

sumber rasa aman dan nyaman bagi diri individu (Wahyuni & Asra, 2014). Dan 

dapat diketahui bahwa attachment yang tergolong pada kategori tinggi ini termasuk 

pada pola kelekatan aman (secure attachment) (Ma & Huebner, 2008). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secure attachment berfungsi sebagai bentuk 

pertahanan bagi subjek remaja yang mengalami kejadian negatif untuk dapat 

kembali bangkit dan tumbuh menjadi individu dengan hubungan sosial yang sehat. 

Melalui penelitian terdahulu yang telah meneliti terkait keterhubungan 

antara self esteem dan secure attachment terhadap resiliensi, meskipun beberapa 

penelitian terdahulu ada yang dilakukan dengan subjek remaja, peneliti ingin 

melakukan penelitian ini yang berfokus pada wanita dewasa awal yang menjadi 

korban kekerasan dalam pacaran. Meskipun penelitian mengenai pengaruh variabel 

self esteem terhadap resiliensi pernah dilakukan sebelumnya, peneliti ingin kembali 

menguji variabel self esteem terhadap resiliensi dengan menambahkan variabel 
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secure attachment. Sebab peneliti ingin mengetahui variabel prediktor mana yang 

lebih mempengaruhi resiliensi. Apakah dari variabel prediktor self esteem atau 

variabel prediktor secure attachment. Peneliti ingin melihat seberapa pengaruh 

kedua variabel prediktor tersebut terhadap resiliensi wanita dewasa awal korban 

kekerasan dalam pacaran. Selain itu penelitian mengenai variabel prediktor secure 

attachment terhadap resiliensi, belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada 

penelitian terdahulu hanya berfokus kepada keempat dimensi attachment. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti fokus kepada salah satu dimensi attachment 

yaitu secure attachment sebagai variabel yang diduga mempengaruhi resiliensi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Mayor 

Apakah terdapat pengaruh antara self esteem dan secure attachment 

terhadap resiliensi wanita dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran? 

1.2.2 Minor 

1. Apakah ada pengaruh antara  self esteem terhadap resiliensi pada wanita 

dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran? 

2. Apakah ada pengaruh antara secure attachment terhadap resiliensi wanita 

dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mayor 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self esteem dan 

secure attachment terhadap resiliensi wanita dewasa awal korban kekerasan 

dalam pacaran. 
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1.3.2 Minor 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self esteem 

terhadap resiliensi wanita dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secure attachment 

terhadap resiliensi wanita dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi pada perkembangan keilmuan psikologi positif 

mengenai self esteem dan secure attachment terhadap resiliensi pada wanita dewasa 

awal korban kekerasan dalam pacaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi wanita 

Memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran kepada wanita 

dewasa awal yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran untuk dapat 

lebih memandang positif dirinya dan menjadi pribadi yang lebih resilien 

walaupun pernah mengalami kekerasan dalam berpacaran. 

2. Bagi orang sekitar korban kekerasan 

Memberikan edukasi bagi orang sekitar korban kekerasan yang 

terdampak tindakan kekerasan dalam berpacaran agar lebih mengerti akan 

situasi dan kondisi yang dialami korban sehingga dapat mendampingi 

korban untuk menjadi pribadi yang lebih resilien. 

 

 


