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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi pergeseran nilai dan perubahan pola

fikir masyarakat.Istilah seperti gaya hidup muncul dikalangan masyarakat saat ini,

sehingga menimbulkan pengaruhyang besar ketika istilah gaya hidup dengan

mudahnya dilekatkan kepada tindakan apapun.

Salah satu gejala sosial akibat pergeseran nilai yang dipengaruhi oleh budaya

Barat adalah perasaan malu.Pergeseran nilai ini terlihat jelas pada remaja dalam

pergaulan mereka dengan lawan jenis.Masa remaja merupakan fase kehidupan

yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan masa transisi

yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat (Set,2009).

Menurut Konpka (dalam Yusuf, 2004), masa remaja ini meliputi remaja awal

yaitu 12-15 tahun, remaja madya yaitu 15-18 tahun, dan remaja akhir yaitu 19-22

tahun.Masa remaja ditandai dengan berkembangnya sikap dependen kepada

orangtua ke arah independen, minat seksualitas, dan kecenderungan untuk

merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika, dan isu-isu moral

(Salzman, dalam Yusuf, 2004).

Dalam masa perkembangannya, remaja memiliki tugas perkembangan.Tugas

perkembangan utama remaja adalah memperoleh kematangan sistem moral untuk

membimbing perilakunya.Menurut Havighurst (dalam Yusuf, 2004), salah satu

tugas perkembangan remaja adalah mencapai peran sosial sebagai pria atau
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wanita. Remaja yang termasuk tinggi pencapaian tugas pencapaian peran

sosialnya terlihat pada (a) remaja pria matang seksualnya dan melalui siklus

perkembangan pubertas menyenangi acara-acara yang diadakan kelompok yang

beragam jenis kelamin, dan menyenangi lawan jenis, aktif dalam berolahraga,

memelihara diri secara baik, memiliki minat untuk mempersiapkan diri dalam

pekerjaan, dan menampilkan diri secara maskulin ; (b) remaja wanita memiliki

fisik yang matang dan bersifat feminim dalam berpenampilan dan berpakaian,

menunjukkan sikap mau menerima pernikahan dan peran sebagai istri/ibu dan

memiliki minat, sikap senangnya untuk memelihara bayi.

Salah satu tugas perkembangan pada remaja ini membuat sebagian remaja

memanifestasikan keinginan mereka dalam menyenangi lawan jenisdengan

perilaku pacaran.Pacaran dimulai pada masa remaja, remaja akan memperlihatkan

perubahan radikal dari tidak menyukai lawan jenis menjadi lebih menyukai.

Remaja ingin diterima, diperhatikan dan dicintai oleh lawan jenis

(Sarwono,1994).

Dalam budaya Amerika, periode remaja ini dipandang sebagai “Strom and

Stress”, frustrasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan

melamun tentang cinta, dan perasaan teralineasi (tersisihkan) dari kehidupan

sosial budaya orang dewasa (Sarwono, 1994).

Remaja dan kehidupannya tak akan luput dari kata-kata cinta. Cinta

memberikan gairah di fikiran remaja.Mereka mulai mengerti memilih sejumlah

teman baik yang sangat disukai dan ingin menjalani hubungan / relasi dengan
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teman tersebut.Kemudian mereka tertarik secara fisik dan akhirnya menjalin

hubungan mesra atau pacaran (Set, 2009).

Sebagai pasangan yang belum menikah para remaja mewujudkan hubungan

mesra antara pasangan laki-laki dan perempuan itu sebagai hal serius dalam

kerangka pemikiran mereka.Ada perasaan untuk saling melindungi, menjaga,

takut kehilangan walau hanya dalam hitungan detik.Ada kalanya harus dibumbui

dengan rasa sayang, sedih, duka, terharu, nyaman, dan segenap perasaan yang

melambangkan betapa eratnya hubungan sepasang kekasih ini (Set,2009).

Dalam hal pacaran juga ada unsur kekerasan.Kekerasan merupakan masalah

kompleks, karena menyangkut berbagai aspek hukum, sosial, dan kesehatan.

Kekerasan dalam pacarankebanyakan dialami oleh kalangan remaja karena cara

berfikir remaja hanya mencari kesenangan saja, namun tidak semua remaja

demikian (Nuryani,2009).

Molidor, Tolman, dan Kober (2000) menyebutkan bahwa, 36,4% remaja

perempuan dan 37,1% remaja laki-laki pernah mengalami kekerasan fisik saat

menjalin hubungan dengan pasangannya (dalam Patten,2000). Sebuah lembaga

pencegahan terjadinya violence di Amerika Family Prevention Fund (2009)

menemukan bahwa terdapat 26% remaja putri yang mendapatkan ancaman dari

pacar mereka, satu dari empat remaja mengatakan bahwa dirinya mendapatkan

hinaan dan direndahkan melalui telepon dan pesan singkat di telepon seluler.

Zwicker (dalam America Bar Assocciation, 2006), menyebutkan bahwa 39%

dari remaja putri mengaku berpacaran dengan orang yang selalu mengontrol dan

mengatur mereka setiap waktu.Survei yang dilakukan di Amerika menemukan
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bahwa setidaknya 1 dari 10 siswa sekolah menengah akhir mendapatkan pukulan

dan tamparan dari pacar mereka.Woman Colour Network(2008) melaporkan,

kekerasan pada remaja di Amerika terjadi lebih dari 8 miliar remaja putri per

tahun menderita kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka, yang kira-kira

berumur remaja juga.Youth Risk Behavior Surveillance (Teen Dating Violence

Fact, 2006) menyebutkan bahwa di Amerika sebanyak 77% dari remaja putri dan

67% dari remaja putra mendapatkan pemaksaan secara seksual.

Dalam National  Clearinghouse on Family Violence Health Promotion and

Programs Branch Health Canada (1996) menyebutkan, bentuk-bentuk kekerasan

dalam pacaran terdiri atas 3, yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik,

dankekerasan seksual. Kekerasan psikologis adalah ancaman yang dilakukan

pasangan terhadap pacarnya dengan perkataan maupun mimik wajah, seperti:

menuduh pasangannya berselingkuh, mengintimidasi, menginterogasi pacarnya

setiap waktu, dan lain-lain. Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan

pacar mereka terluka secara fisik, seperti memukul, menampar, menendang dan

sebagainya.Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau

kontak seksual sedangkan pacar mereka tidak menghendakinya.

Di Amerika, kasus kekerasan ini juga dialami oleh artis remaja seperti

Rihanna (20) dan Chris Brown (19), seperti yang dituliskan oleh wartawan

Wartakota, Brown menghempaskan kepala sang pacar Rihanna ke jendela mobil

yang mereka kendarai, kemudian memukul Rihanna berulangkali (Senin, 9

Februari 2009 Antara).
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Di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia

untuk Keadilan (LBH APIK) pada tahun 2009 menerima pengaduan dan

pendampingan 56 Kasus kekerasan dalam pacaran (www.detiknews.com).

Kondisi ini meningkat pada tahun 2010, menurut data (Komnas) Perempuan

bahwa kekerasan dalam pacaranmencapai 1000 kasus (Metrotvnews.com).

Di Pekanbaru, aktifitas pacaran tidaklah asing bagi kalangan remajanya.

Tempat rekreasi seperti taman kota dan sepanjang jalan Arifin Ahcmad menjadi

salah satu tempat pacaran remaja di Pekanbaru. Pengunjung taman kota yang

membawa keluarga dan anak-anaknya bahkan merasa resah melihat tingkah laku

remaja yang berpacaran di taman kota. Remaja yang berpacaran di taman kota

tidak segan berpelukan maupun berciuman di depan umum

(http.www.harianvokal.com). Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pekanbaru, pada tahun 2010 Tercatat 6 kasus remaja Pekanbaru yang mengalami

kekerasan psikologis dan seksual dalam pacaran (Sabtu,13 Februari

2010Pekanbaru MX).

Menurut Wolfe (2009) kekerasan dalam pacaran disebabkan harapan peran

gender.Gender memainkan peranan penting dalam pembentukkan strategi remaja

untuk mencocokkan diri dan agar mendapatkan penerimaan di lingkungannya

terutama di masa awal remaja. Periode ini mengakibatkan perasaanstress pada

remaja, sehingga remaja cenderung menggunakan taktik melukai.Kondisi ini

dapat disebut dengan hubungan dominan yang tidak seimbang.Sebagian besar

hubungan cinta remaja memiliki titik lemah dalam masalah keseimbangan,

kesetaraan dalam berpendapat, bersikap, dan berbuat.Sebagian besar kaum remaja
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laki-laki melakukan dominasi terhadap pasangan perempuannya. Ketika dominasi

terjadi tanpa ada perlawanan dari pasangan perempuan untuk kembali

menyetarakan posisinya dalam hubungan cinta mereka, sesungguhnya cepat atau

lambat akan muncul kondisi yang disebut kekerasan dalam pacaran. Kekerasan

dan pelanggaran etika fisik maupun psikis dalam hubungan cinta.

Kekerasan dalam pacaran bukan hanya dialami oleh perempuan namun laki-

laki juga demikian, bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran bukan saja berupa

fisik tapi juga psikologis dan seksual. Semua tindakan kekerasan akan berdampak

buruk bagi setiap korban kekerasan bukan saja berakibat luka fisik pada

perempuan maupun laki-laki, serta menimbulkan ketidakmampuan beradaptasi

dengan lingkungan sosial (Menseau, 2007).

Pihak korban yang tidak menyadari bahwa telah terjadi sebuah

penyimpangan di dalam hubungan cintanya dengan pasangan yang selama ini

dicintainya, anggapan bahwa ia hanyalah makhluk yang harus menuruti segala

perintah sang kekasih. Kemudian deraan dan siksaan yang lebih keras lagi terjadi,

baik fisik maupun mental.Selama ini tidak ada satupun peringatan awalyang dapat

dijadikan panduan untuk mengetahui dan menghindari kekerasan dalam pacaran.

Undang-undang yang mengawasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) sudah menjadi pedoman hukum untuk mengambil tindakan terhadap

kasus-kasus kekerasan yang banyak dialami oleh pasangan.Tetapi, sebagian besar

pasal yang ada hanya mengatur masalah hubungan laki-laki dan perempuan yang

terikat dalam pernikahan.Kenyataannya, lebih banyak kasus kekerasan yang

menimpa pasangan remaja yang belum menikah atau berpacaran.
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Kekerasan dalam pacaran merupakan masalah yang signifikan bukan hanya

karena akan membahayakan dari segi fisik tetapi juga mental; seperti dapat

mengakibatkan luka, dan rendahnya self esteem. Terlebih lagi kekerasan dalam

pacaran sendiri bisa mengakibatkan kematian.

Maraknya aktivitas pacaran remaja dan 6 kasus yang terungkap pada tahun

2010 di Pekanbaru mengenai kekerasan dalam pacaran membuat peneliti ingin

mengetahuibagaimana gambaranperilaku kekerasan dalam pacaran pada remaja di

Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran perilaku kekerasan dalam pacaran pada remaja

di kota Pekanbaru?

2. Apa bentuk-bentuk perilaku kekerasan dalam pacaran yang sering

muncul pada remaja di Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaranperilaku

kekerasan dalam pacaran pada remaja di Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian
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Penelitian mengenai kekerasan dalam pacaran sebelumnya telah banyak

dilakukan oleh peneliti baik di luar negeri maupun di dalam negeri.Adapun

peneliti yang meneliti kekerasan dalam pacaranini salah satunya adalah Murray

A.Straus.Pada tahun 2004, JurnalCriminal History and Assault of Dating

Partners: The Role of Type of Prior Crime, Age of Onset, and Gender.Pada tahun

2004, Jurnal Prevalance of Violence Against Dating Partners by Male and

Female. Pada tahun 2005, Jurnal Neglectful Behavior by Parents in the Life

History of University Students in 17 Countries and Its Relation to Violence

Against Dating Partners.Pada tahun 2007, Domestic and Dating Violence: An

Information and Resource Handbook.Pada tahun 2007,JurnalGender Symmetry in

Prevalence, Severity, and Chronicity of Physical Aggression Against Dating

Partners by University Students in Mexico and USA.Hélène Manseau pada tahun

2007, JurnalRisk factors for dating violence among teenage girls under child

protective services. Wahyu Nuryani pada tahun 2009, Skripsi Kekerasan dalam

Pacarandi Kalangan RemajaMuslim.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama

mengangkat isu mengenai kekerasan dalam pacaran.Sedangkan, perbedaan dari

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melihat gambaran perilaku

kekerasan dalam pacaranpada remaja di Pekanbaru dengan subjek penelitian

remaja di Pekanbaru dan tempat penelitian di Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang Psikologi,

khususnya Psikologi Sosial mengenai kekerasan dalam pacaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja

Memberikan informasi kepada remaja mengenai kekerasan yang umumnya

terjadi dalam hubungan pacaran sehingga lebih selektif memilih dan mengambil

keputusan apakah akan berpacaran atau tidak dan lebih bermawas diri terhadap

tindakan kekerasan yang terjadi.

b. Bagi Orangtua

Memberikan informasi kepada orangtua mengenai kekerasan yang umumnya

terjadi dalam hubungan pacaran, sebagai pengetahuan awal dan antisipasi lebih

lanjut bagi orang tua terhadap berkembangnya perilaku kekerasan dalam pacaran.

c. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat

Hasil penelitian ini juga bisa memberikan gambaran bentuk-bentuk kekerasan

dalam pacaranpada remaja yang berpacaran kepada LSM, supaya lebih tanggap

dan mengadakan pembinaan lebih lanjut kepada remaja, terutama di kota

Pekanbaru.
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