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ABSTRAK 
 

Fenomena kekerasan dalam masa pacaran masih jarang diketahui masyarakat 
namun banyak individu yang mengalaminya. Perempuan yang menjadi korban 
kekerasan dihadapkan pada kondisi untuk mengungkap atau tidak kekerasan yang 
dialaminya kepada orang lain. Saat ia memutuskan untuk mengungkapkan pada orang 
lain, proses pengungkapannya tidaklah mudah karena kekerasan dalam masa pacaran 
ini merupakan masalah pribadi bagi korban. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian 
ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pengungkapan yang dilakukan 
perempuan kepada orang lain, tentang masalah kekerasan oleh pasangan yang 
dialaminya pada masa pacaran. 

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan 
dyadic dalam Teori Penetrasi Sosial, teori Communication Privacy Management 
(CPM) dan terkait dengan pengungkapan masalah pribadi yang dilakukan oleh 
korban kekerasan dalam masa pacaran kepada orang lain. Metodologinya kualitatif 
dengan metode penelitian studi kasus serta tipe penelitian deskriptif. Sasaran 
penelitian adalah perempuan yang pernah mengalami berbagai kekerasan yang 
dilakukan oleh pasangan dalam masa pacaran, serta orang lain tempat korban 
mengungkap diri. Unit analisis adalah narasi-narasi kualitatif menggunakan teknik 
pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview). Data yang diperoleh 
dikumpulkan, dikategorikan, dan kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan 
model triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan perempuan sebagai korban kekerasan memiliki 
kontrol penuh terhadap informasi pribadinya tersebut, sehingga ia berhak memilih 
siapa saja yang mengetahui dan sejauh mana informasi tersebut dibagikan kepada 
orang lain. Pengungkapan memperhatikan beberapa hal, antara lain resiko yaitu 
resiko personal dan resiko hubungan, kriteria pertimbangan, dan hubungan yang 
terjalin antara korban dengan orang lain (cultural & psychological level). Tidak ada 
aturan yang disepakati bersama dalam proses pengungkapan masalah pribadi, dan 
konflik pun tidak muncul sepanjang proses pengungkapan tersebut, hal ini 
dikarenakan adanya pembagian peran (role) yang jelas, dan banyaknya kesamaan 
diantara mereka yaitu budaya, jenis kelamin, usia, sehingga memandang suatu hal 
dengan cara yang sama pula. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Kekerasan dalam Masa Pacaran, Communication Privacy 

Management. 
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