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LANDASAN TEORI

A. Penjelasan Konsep Teoritis

1. Pengertian Kekerasan dalam Pacaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), pacaran adalah proses perkenalan antara dua

insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju

kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Dalam Kamus Saku Bahasa Indonesia

(1952), kekerasan adalah tindakan paksaan dengan tujuan untuk melukai atau merusak seseorang

atau properti mereka secara fisik, emosi, maupun seksual.

Dalam The National Clearinghouse on Family Violence and Dating Violence (2006),

kekerasan dalam pacaran adalah serangan seksual, fisik, maupun emosional yang dilakukan

kepada pasangan, sewaktu berpacaran. Dalam National Council on Crime and Deliquency

(2008), kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan secara fisik, emosional, dan verbal yang

dilakukan seseorang dalam hubungan pacaran. Dalam Lethbridge Sexual Violence Protocol

(2006), kekerasan dalam pacaran  adalah serangan intensif secara seksual, fisik maupun

psikologis yang dilakukan oleh salah seorang pasangan dalam hubungan pacaran.

Menurut Wolfe dan Feiring (dalam Trifiani, 2012), kekerasan dalam pacaran adalah segala

usaha untuk mengontrol atau mendominasi pasangan secara fisik, seksual, atau psikologis yang

mengakibatkan luka dan kerugian.Menurut Krahe (2005), kekerasan dalam pacaran adalah

tindakan atau ancaman untuk melakukan kekerasan, yang dilakukan salah seorang anggota dalam

hubungan pacaran ke anggota lainnya.
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Menurut Abbot (dalam Ferlita,2008) kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk

tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun

psikologis yang terjadi dalam hubungan pacaran. Hal ini dapat dilakukan oleh pria maupun

wanita, bahkan pada pasangan sejenis seperti gay atau lesbi.Menurut Davis (2008), definisi

kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan psikologis dan fisik yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam hubungan pacaran, yang mana perilaku ini ditujukan untuk memperoleh kontrol,

kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya.

Peneliti di The University of Michigan Sexual Assault Prevention and Awareness Center

Burandt, Wickliffe, Scott, Handeyside, Nimeh & Cope (dalam Murray, 2007) mendefiniskan

kekerasan dalam pacaran sebagai tindakan yang disengaja (intentional), yang dilakukan dengan

menggunakan taktik melukai dan paksaan fisik untuk memperoleh dan mempertahankan

kekuatan (power) dan kontrol (control) terhadap pasangannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa

perilaku ini tidak dilakukan atas paksaan orang lain, sang pelaku lah yang memutuskan untuk

melakukan perilaku ini atau tidak, perilaku ini ditujukan agar sang korban tetap bergantung atau

terikat dengan pasangannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa definisikekerasan dalam pacaran adalah

ancaman atau tindakan kekerasan kepada salah satu pihak dalam hubungan berpacaran, yang

mana kekerasan ini ditujukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas

pasangannya, perilaku ini bisa dalam bentuk kekerasan psikologis (verbal dan emosional),

kekerasan fisik dan kekerasan seksual.



2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Pacaran

Dalam national clearinghouse on family violence health promotion and programs branch

health Canada (1996), kekerasan dalam pacaran terdiri atas tiga bentuk, yaitu kekerasan

psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik.

a. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah ancaman yang dilakukan pasangan terhadap pacarnya dengan

perkataan maupun mimik wajah.Kekerasan psikologis terdiri dari:

1.)Panggilan yang tidak diinginkan

Panggilan yang tidak diinginkan adalah tindakan seperti mengatakan pacarnya gendut, jelek,

malas, bodoh, tidak ada seorangpun yang menginginkan pacarnya, dan berbagai sebutan lain.

Mereka menerima tipe kekerasan ini, karena mereka tidak memiliki self esteem yang tinggi,

sehingga tidak mampu melakukan perlawanan.

2.)  Mengintimidasi dengan penglihatan

Mengintimidasi dengan penglihatan adalah tindakan dimana pelakuakanmemperlihatkan

wajah kecewa tanpa menjelaskan alasan mengapa ia kecewa terhadap korban. Tindakan ini

membuat korban merasa ketakutan dan serba salah berada di dekat pelaku, padahal ia tidak

mengerti apa yang menjadi kesalahannya. Jadi pihak laki-laki atau perempuan akan mengetahui

apakah pasangan nya marah atau tidak dari ekspresi wajah saja.

3.) Menggunakan pager dan ponsel

Menggunakan pager dan ponsel adalah tindakan dimanakorban ada yang memberikan

ponsel kepada pelaku, agar dapat mengingatkan dan tetap bisa menghubungi korban.Alat

komunikasi ini memampukan pasangan untuk memeriksa keadaan pacarnya sesering mereka



inginkan. Ada juga dari mereka yang tidak memberikan ponsel kepada pelaku, namun baik yang

memberikan ponsel maupun yang tidak memberikan ponsel tersebut pelaku akan marah ketika

orang lain menghubungi pacarnya. Meskipun orangtua dari pacarnya, karena itu mengganggu

kebersamaan mereka.Pelaku harus mengetahui siapa yang menghubungi pacarnya dan mengapa

orang tersebut menghubungi pacarnya.

4.) Menunggu kabar dari ponsel

Menunggu kabar dari ponsel adalah tindakan yang terjadi ketika seorang pelakuberjanji

akan menelepon korban pada jam tertentu, akan tetapi sang pelaku tidak menelepon juga. Korban

yang dijanjikan akan ditelepon, terus menerus menunggu telepon dari pelaku, membawa

teleponnya kemana saja di dalam rumah, misalnya pada saat makan bersama keluarga. Hal ini

terjadi berulangkali, sehingga membuat korban tidak menerima telepon dari temannya, tidak

berinteraksi dengan keluarganya karena menunggu telepon dari pasangannya.

5.) Monopoli waktu

Monopoli waktu adalah tindakan yang mengakibatkan korban kekerasan dalam pacaran

cenderung kehabisan waktu untuk melakukan aktivitas dengan teman atau untuk mengurus

keperluannya, karena mereka selalu menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya.

6.)  Menciptakan ketidaknyaman

Menciptakan ketidaknyaman adalah tindakan dimana pelaku yang melakukan kekerasan

dalam pacaran memanggil korban dengan mengkritik, dan mereka mengatakan bahwa semua hal

itu dilakukan karena mereka sayang pada korban dan menginginkan yang terbaik untuk

pacarnya.Padahal mereka membuat korban mereka merasa tidak nyaman. Ketika korban mereka

terus menerus dikritik, mereka akan merasa bahwa semua yang ada pada diri mereka buruk, tidak

ada peluang atau kesempatan untuk meninggalkan pelaku.



7.) Menyalahkan

Menyalahkan adalah tindakan dimana semua kesalahan yang terjadi adalah perbuatan

pasangannya. Pelaku sering mencurigai korban mereka atas perbuatan yang belum tentu

disaksikannya,seperti menuduhnya melakukan perselingkuhan.

8.) Mempermainkan perasaan

Mempermainkan perasaan adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh pria. Perempuan

sering dibohongi oleh pria, pria biasanya mengatakan sesuatu hal yang konyol tentang

kehidupan, misalnya pacarnyalah orang yang satu-satunya mengerti dirinya, atau mengatakan

kepada korban bahwa dia akan bunuh diri jika tidak bersamanya lagi.

9.) Ancaman

Ancaman adalah tindakan dimana pelaku kekerasan dalam pacaran secara verbal

mengancam pacarnya. Pelakumengatakan jika kamu melakukan ini, maka saya akan melakukan

sesuatu padamu. Ancaman mereka bukan hanya berdampak pada korban, tetapi kepada orangtua

korban, dan teman korban.

10.)  Interogasi

Interogasi adalah tindakan yang menggambarkan pelaku yang pencemburu,posesif,suka

mengatur, cenderung menginterogasi korban.Seperti bertanya dimana korban berada sekarang,

siapa yang bersama korban, berapa orang laki-laki atau wanita yang bersama korban, atau

mengapa korban tidak membalas pesan pelaku.

11.) Mempermalukan di depan umum

Mempermalukan di depan umum adalah tindakan dimana pelaku kekerasan dalam

pacaranmengatakan sesuatu mengenai organ tubuh pribadi pacarnya kepada pacarnya di depan

teman-temannya. Atau mempermalukan pacarnya di depan teman-temannya.



12.) Merusak barang pribadi

Merusak barang pribadi adalah tindakan dimana pelaku kekerasan tidak memperdulikan

perasaan atau barang-barang milik korban. Jika korban menangis, mereka akanmenganggap hal

itu sebuah kebodohan.

b.  Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalahperilaku yang mengakibatkan korban kekerasan dalam pacaran

terluka secara fisik, seperti memukul, menampar, menendang dan sebagainya (Murray, 2007).

Wanita juga melakukan kekerasan tipe ini dengan pasangannya akan tetapi konsekuensi fisik

yang dihasilkan tidak begitu berbahaya seperti yang dilakukan pria terhadap wanita.

Kekerasan fisik terdiri dari (Murray, 2007):

1.)   Memukul

Tindakan ini menjadikan pukulan sebagai permainan dalam hubungan, padahal sebenarnya

pelaku menjadikan pukulan-pukulan ini sebagai taktik untuk menahan korban pergi

darinya.Memukul menandakan dominasi dari pihak yang melayangkan pukulan tersebut.

2.) Mengendalikan

Perilaku ini dilakukan pada saat menahan korban yang menjadi pasangan mereka untuk

tidak pergi meninggalkan pelaku, misalnya menggengam tangan atau lengannya terlalu kuat.

3.)   Mendorong dan membenturkan

Mendorong dan membenturkan merupakan tipekekerasanyang dapat dilihat dan

diidentifikasi, perilaku ini diantaranya adalah menampar, menggigit, mendorong ke dinding dan

mencakar baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan alat.Hal ini



dilakukan sebagai hukuman kepadapasangannya.Perilaku ini menghasilkan memar, patah kaki,

bahkan kematian.Penganiayaan fisik sangat membahayakan karena akan menimbulkan ketakutan

dan menghancurkan kepercayaan terhadap hubungan yang mereka jalin. Penganiayaan fisik

membuat hubungan tidak lagi setara, bahkan bias dengan mudah mengakibatkan cedera.

c.Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual

sedangkan pacar mereka tidak menghendakinya (Murray, 2007).Pria lebih sering melakukan tipe

kekerasan ini dibandingkan wanita.

Menurut Murray (2007),kekerasan seksual terdiri dari:

1.) Ciuman yang tidak diinginkan

Mencium pasangannya tanpa persetujuan pasangannya, hal ini bisa terjadi di area publik

atau di tempat yang tersembunyi.

2.)Sentuhan yang tidak diinginkan

Sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangannya, sentuhan ini kerap kali terjadi di

bagian dada, bokong dan yang lainnya.

3.) Perkosaan

Melakukan hubungan seks tanpa ijin pasangannya atau dengan kata lain disebut dengan

pemerkosaan. Biasanya pasangan mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan

pasangannya pada saat itu.



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku kekerasan dalam pacaran

terdiri dari tiga bentuk yakni ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan perkataan

maupun mimik wajah (kekerasan psikologis), perilaku yang mengakibatkan pacar terluka secara

fisik (kekerasan fisik), dan pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan

pacar mereka tidak menghendakinya (kekerasan seksual).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Pacaranpada Remaja

Menurut Murray (2007), terdapat tujuh faktor yang berkontribusi dalam kekerasan dalam

pacaran, yaitu:

1.) Penerimaan Teman Sebaya

Remaja cenderung ingin mendapatkan penerimaan dari teman sebaya mereka, misalnya

remaja pria dituntut oleh teman sebayanya untuk melakukan kekerasan sebagai tanda

kemaskulinan mereka.

2.)Harapan Peran Gender

Pria diharapkan untuk lebih mendominasi sedangkan wanita diharapkan untuk lebih pasif.

Pria yang menganut peran gender yang mendominasi akan lebih cenderung mengesahkan

perbuatan kekerasan dalam pacaran kepada pasangannya, sedangkan wanita yang menganut

peran gender yang pasif, akan lebih menerima kekerasan dari pasangannya.

3.) Pengalaman Yang Sedikit

Secara umum, remaja memiliki sedikit pengalaman dalam berpacaran dan menjalin hubungan

dibandingkan dengan orang dewasa, dan remaja tidak mengerti seperti apa pacaran yang benar,

dan apakah setiap hal yang mereka lakukan saat pacaran adalah baik. Contohnya, cemburu dan

posesif dari pelaku dilihat sebagai tanda cinta dan sesuatu yang dipersembahkan dari



pelaku.Karena kurangnya pengalaman, mereka menjadi kurang objektif dalam menilai hubungan

mereka.

4.) Jarang Berhubungan dengan Pihak yang Lebih Tua

Nancy Worcester dalam “A More Hidden Crime: Adolescent Battered Women”

(http.www.thenetworknews.com, 2002) menyebutkan bahwa remaja selalu merasa bahwa orang

dewasa tidak akan menanggapi mereka dengan serius, dan mereka menganggap bahwa intervensi

dari orang dewasa akan membuat kepercayaan diri dan kemandirian diri mereka hilang. Inilah

yang membuat mereka menutupi kekerasan dalam pacaran yang terjadi pada diri mereka.

5.)Sedikit akses ke layanan masyarakat

Anak dibawah usia 18 tahun mempunyai akses yang sedikit ke pengobatan medis, dan

meminta perlindungan ke tempat penampungan orang-orang yang menjadi korban kekerasan.

Mereka membutuhkan panduan orangtua, tetapi mereka takut mencarinya. Hal ini akan

menghambat remaja untuk terlepas dari kekerasan dalam pacaran.

6.)Legalitas

Kesempatan legal berbeda antara orang dewasa dan remaja, dimana remaja kurang memiliki

kesempatan legal.Remaja sering kali memiliki akses yang sedikit ke pengadilan, polisi dan

bantuan.Ini merupakan rintangan bagi remaja untuk melawan kekerasan dalam pacaran.

7.)Penggunaan Obat-obatan

Obat-obatan tidak merupakan penyebab kekerasan dalam pacaran, tetapi ini dapat

meningkatkan peluang terjadinya kekerasan dalam pacaran dan meningkatkan bahaya.Obat-

obatan menurunkan kemampuan untuk menunjukkan kontrol diri dan kemampuan membuat

keputusan yang baik dihadapan wanita ataupun prianya.



World Report On Violence And Health (1999) mengindikasikan enam faktor yang

menyebabkan kekerasan dalam pacaran diantaranya:

1.)Faktor Individual

Faktor demografi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan kepada pasangannya

adalah usia yang muda dan memiliki status ekonomi yang rendah.

2.)Sejarah Kekerasan dalam Keluarga

Studi yang dilakukan di Brazil, Afrika dan Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan dalam

pacaran cenderung dilakukan oleh laki-laki yang sering mengobservasi ibunya yang mengalami

kekerasan dalam rumah tangga. (Nuryani, 2009)

3.)Penggunaan Alkohol

Penelitian Black, dkk yang diadakan di Brazil, Cambodia, Canada, Chile, Colombia, Costa

Rica, El Salvador, India, Indonesia, Nicaragua, Afrika Selatan, Spanyol dan Venezuela

menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peminum minuman keras dengan

menjadi pelaku kekerasan dalam pacaran. Alkohol dapat mengakibatkan menurunnya

kemampuan individu dalam menginterpretasikan sesuatu (World Report on Violence and Health,

2002) .

4.)Gangguan Kepribadian

Penelitian di Canada menunjukkan bahwa laki-laki yang menyerang pasangannya

cenderung mengalami emotionally dependent, insecure dan rendahnya self-esteem sehingga sulit

mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam diri mereka. Mereka juga memiliki skor yang

tinggi pada skala personality disorder termasuk diantaranya antisocial, aggressive and

borderline personality disorders.

5.)Faktor dalam Hubungan



Kurangnya kepuasan dalam hubungan, semakin banyaknya konflik yang terjadi dalam

hubungan tersebut akan meningkatkan terjadinya kekerasan dalam pacaran.

Korban dari kekerasan berulang kali akan lebih bisa bertahan dalam hubungan yang dijalaninya,

daripada korban yang mengalami sekali kekerasan atau dengan kata lain, semakin sering

dilakukan suatu kekerasan kepada korban maka sang pelaku akan semakin merasa bahwa si

korban menerima perilaku kekerasan tersebut.

6.)Faktor Komunitas

Dengan tingkat ekonomi yang tinggi, maka orang-orang lebih mampu untuk melakukan

perlindungan ataupun pembelaan terhadap kekerasan yang dialaminya.Meskipun tidak selalu

benar bahwa kemiskinan meningkatkan kekerasan.Tapi tinggal dalam kemiskinan dapat

menyebabkan hopelessness.Untuk beberapa pria, tinggal dalam kemiskinan bisa mengakibatkan

stress, frustrasi, dan perasaan tidak mampu untuk memenuhi harapan sosial, atau hidup sesuai

dengan harapan sosial. Peran gender tradisional, ada tidaknya sanksi dalam komunitas itu, atau

daerah tempat tinggal pelaku dan korban merupakan bekas daerah perang sehingga tersedia

peralatan perang juga turut berperan.

Terpapar dengan kekerasan yang terjadi di komunitas berhubungan dengan menjadi pelaku

kekerasan dalam pacaran dikedua gender. Terpapar dengan kekerasan yang terjadi di komunitas

akan meningkatkan kekerasan yang terjadi, mungkin ini disebabkan oleh penerimaan seseorang

mengenai kekerasan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa delapan faktor yang mempengaruhi

kekerasan dalam pacaran pada remaja adalah faktor individual, sejarah kekerasan dalam

keluarga, penerimaan teman sebaya, harapan peran gender, penggunaan obat-obatan, gangguan

kepribadian, faktor dalam hubungan, dan faktor komunitas. Faktor individual yang dapat



menyebabkan seseorang melakukan kekerasan terhadap pasangannya adalah usia yang muda,

berada pada level ekonomi yang rendah, memiliki prestasi akademis yang rendah, serta

seseorang yang sering mengobservasi ibunya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga,

mengalami emotionally dependent, insecure dan rendahnya self esteem. Jadi, Semakin banyak

konflik yang terjadi dalam hubungan tersebut maka akan meningkatkan potensi terjadinya

kekerasan dalam pacaran.

B. Kerangka Berfikir

Teori Utama dalam penelitian ini mengacu kepada teori Murray A. Straus yaitu mengenai

kekerasan dalam pacaran.Pacaran terjadi pada masa remaja, sebagai usia kematangan seksual

remaja mulai memiliki perhatian khusus bagaimana bersikap dengan lawan jenis, menampilkan

sisi feminim bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki serta mengekspresikan rasa cinta dalam

sebuah hubungan (Murray,2007).

Hubungan cinta remaja memiliki titik lemah di dalam masalah keseimbangan, kesetaraan

dalam berpendapat, bersikap, dan berbuat.Salah satu pasangan mulai melakukan dominasi

terhadap pasangannya. Saat dominasi terjadi tanpa ada perlawanan dari pihak pasangan yang

menjadi korban untuk kembali menyetarakan posisi dalam pacaran, cepat atau lambat maka akan

muncul kondisi yang disebut kekerasan.Kekerasan yang terjadi dalam masa pacaran inilah yang

disebut dengan kekerasan dalam pacaran (Set,2009).

Kekerasan dalam pacaran adalah tindakan dimana seseorang berusaha mendominasi,

melakukan penekanan secara emosional dan verbal, melukai secara fisik maupun seksual

terhadap pasangannya dalam hubungan pacaran.Pelaku kekerasan dalam pacaran menjadi

dominan dalam hubungan pacaransehingga mampu melakukan kontrol disetiap perbuatan

pasangannya (Abbot,2008).Kekerasan dalam pacaran lebih luas dikenal sebagai kontinum dari



kekerasan dimana mulai dari kekerasan psikologis sampai pada perkosaan dan pembunuhan

(Set,2009).

Kekerasan psikologis adalah ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan

perkataan maupun mimik wajah. Misalnya adalah mengatakan pacarnya gendut, jelek, malas,

bodoh, tidak ada seorangpun yang menginginkan korban, menunjukkan wajah yang kecewa

tanpa mengatakan alasan mengapa ia marah atau kecewa dengan korban, mengatakan sesuatu

mengenai organ tubuh pribadi di depan teman-temannya, atau mempermalukan korban di depan

teman-temannya (national clearlinghouse on family violence health promotion and program

branch heatlh Canada,1996).

Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan korban terluka secara fisik.Tipe

kekerasan ini dapat dilihat dan diidentifikasi.Perilaku ini diantaranya adalah

memukul,mendorong ke dinding dan mencakar baik menggunakan tangan maupun dengan

menggunakan alat. Wanita juga melakukan kekerasan tipe ini dengan pasangannya akan tetapi

konsekuensi fisik yang dihasilkan tidak begitu berbahaya seperti yang dilakukan pria terhadap

wanita. Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual

sedangkan pasangan tidak menghendakinya. Melakukan hubungan seks tanpa ijin pasangannya

atau dengan kata lain disebut dengan pemerkosaan (national clearlinghouse on family violence

health promotion and program branch heatlh Canada,1996).

Pekanbaru adalah ibukota provinsi Riau yang mengalami kemajuan dan pembangunan di

luar pulau Jawa melebihi kota-kota di sekitarnya. Remaja di kotaPekanbaru umumnya

mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan, plaza, kafe, dan, bioskop bersama teman maupun

pasangan.Masyarakat mengetahui salah satu tempat rekreasidi Pekanbaru adalahtaman kota.

Namun, kenyataannya para remaja di Pekanbaru menyalahgunakan tempat ini untuk dijadikan



tempat pacaranbahkan disaat sepulang sekolah mereka mampir ke taman kota dengan pakaian

seragam (http.www.harianvokal.com).

Maraknya aktivitas pacaranremaja kota Pekanbaru dan 6 kasus kekerasan dalam pacaran

yang terungkap pada tahun 2010 menunjukkan bahwa perilaku kekerasan dalam pacaran adalah

fenomena yang memang ada di kota Pekanbaru. Perilaku kekerasan dalam pacaran ini, patut kita

cermati karena akan menimbulkan dampak seperti gangguan kemampuan adaptasi dengan

lingkungan, rendahnya self esteem, paksaan hubungan seksual, tindakan aborsi, bahkan tindakan

yang dapat mengancam nyawa.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan atau isu utama yang menjadi sasaran yang perlu digali dalam penelitian

ini adalah :

1. Apakah perilaku kekerasan dalam pacaran terjadi pada remaja di kota Pekanbaru?

2. Apa bentuk-bentuk perilaku kekerasan dalam pacaran yang sering terjadi pada remaja

di Pekanbaru ?


