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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat memasuki usia 20 tahunan, individu membangun fondasi dasar untuk 

menyusun masa depan mereka. Individu pada usia tersebut mulai meninggalkan 

rumah orang tua, memulai bekerja atau berkarir, menikah atau membangun 

hubungan intim, mempunyai dan mengasuh anak (Papalia, Olds, & Feldman, 

2001). Menurut Havighurst  (Papalia, Olds, & Feldman, 2001) tugas 

perkembangan masa dewasa awal salah satunya adalah memilih pasangan untuk 

kemudian belajar hidup bahagia dengan pasangan. 

Pacaran diartikan sebagai hubungan yang bukan ala kadarnya, namun 

melibatkan seluruh perasaan yang mendalam bagi pasangannya (Denmark & 

Paludi., 2008). Pacaran juga didefinisikan sebagai hubungan emosional secara 

terus menerus di mana antara satu dengan yang lain saling terbuka serta bersedia 

untuk bertukar pikiran dan perasaan (Biaggio & Hersen, 2002). Rose & Frieze 

(1993; dalam White 2009) mendefinisikan pacaran sebagai perempuan dan pria 

yang berada dalam interaksi dua arah yang melibatkan romantisitas di mana 

hubungan tersebut diatur oleh peran gender. 

Hubungan pacaran diidentifikasi sebagai sumber kebahagiaan sekaligus 

sumber kesedihan yang paling besar dalam pada tiap-tiap individu (Berscheid & 

Reis, 1998 dalam Marcuss & Swett, 2001), hal yang menyebabkan sehat sekaligus 

sakit fisik (Coan, 1988; Uchino, Cocioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996 dalam 

Marcuss & Swett, 2001). Hubungan pacaran tidak hanya menawarkan berbagai 
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kemungkinan akan kebahagiaan, kencan, dan menikah, namun resiko terjadi 

kekerasan dalam pacaran juga lebih tinggi dari yang diperkirakan khalayak umum 

(Marcuss & Swett, 2001).   

Sebuah artikel jurnal menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab 

kekerasan dalam pacaran sangat erat kaitannya dengan maskulinitas dan 

femininitas (Black & Weisz, 2003; Feldman & Gowen, 1998; dalam Collins & 

Carmody, 2011). Referensi lain juga mengatakan bahwa kekerasan dalam pacaran 

sering terjadi karena karakteristik patriarki di mana wanita tidak mempunyai 

kekuatan (Barnett, 2000; Kanuha, 1996; Peled dkk. 2000 dalam Bliss, Ogley-

Oliver, Jackson, Harp, & Kaslow, 2007).  

Data World Helath Organization (WHO) memperkuat pernyataan-

pernyataan di atas. Data tersebut menunjukkan bahwa 18-19 dari 20 pelaku tindak 

kekerasan adalah laki-laki, sementara 1-2 dari 20 pelaku tindak kekerasan adalah 

wanita. Data tersebut dapat dilihat bahwa wanita lebih berisiko menjadi korban 

dalam hubungan yang penuh kekerasan.  

Kekerasan dalam pacaran tidak semata-mata seseorang langsung memukul 

pasangannya, namun hal tersebut dapat bermula hanya karena masalah sepele 

seperti saling meledek dan menggunakan nama julukan (Teen Dating Violence, 

2012). Sumber tersebut juga menyatakan bahwa beberapa orang menganggap 

perilaku ini dianggap normal dan menjadi bagian dari sebuah hubungan. Namun 

perilaku tersebut akan menjadi awal mula terjadinya kekerasan yang lebih serius, 

baik serangan fisik maupun pemerkosaan (Teen Dating Violence, 2012). 
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Definisi kekerasan dalam pacaran juga berarti dengan sengaja menggunakan 

cara-cara yang kejam dan pemaksaan fisik untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kekuasan dan kontrol pada pasangannya (Murray, 2007). 

Sugerman (1989; dalam Meadows, 2004) mendefinisikan kekerasan dalam 

pacaran sebagai perilaku yang mengancam pasangan yang belum terikat tali 

pernikahan.  

Deaton dan Hertica (2011) menjelaskan terjadinya kekerasan dalam pacaran 

mempunyai pola tersendiri yang disebut siklus kekerasan (cycle of violence). 

Sumber tersebut menjelaskan ketika muncul sebuah permasalahan maka akan 

muncul ketegangan dalam hubungan tersebut; kemudian berlanjut pada ledakan 

amarah yang dilakukan pelaku di mana dalam masa ini kekerasan dalam pacaran 

terjadi; kemudian setelah pelaku meledak-ledak, pelaku akan menyesali hal yang 

telah dilakukannya dan meminta maaf pada korban. Hal-hal tersebut akan 

berlangsung berulang-ulang dalam hubungan tersebut (Deaton & Hertica, 2001). 

Kekerasan dalam pacaran sebagian besar (kurang lebih 86%) terjadi ketika 

pasangan tersebut masuk dalam tahap yang serius (Murray, 2007). Komisi 

Nasional (Komnas) Perempuan mencatat terdapat 119.107 kasus kekerasan 

terhadap perempuan  pada tahun 2011 dan 1.045 di antaranya adalah kasus 

kekerasan dalam pacaran (Julaikah, 2012). Lembar Fakta Catatan Tahunan 

(CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2012 menemukan sebanyak 8.315 kasus 

kekerasan terhadap dalam hubungan interpersonal, di antaranya terdapat 1.085 

kasus kekerasan dalam pacaran sepanjang tahun 2012. Data tersebut 

menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran.  
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Para korban meski menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan dalam 

pacaran, namun tetap sulit bagi mereka untuk meninggalkan hubungan tersebut 

(Kurz, 1996; Walker, 2000 dalam Eckstein, 2010). Alasan yang dijelaskan dalam 

referensi tersebut adalah karena sebagian besar dari korban merasa tidak berdaya 

untuk meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan. Sekarlina (2013) 

mengungkapkan alasan lain korban bertahan dalam kekerasan dalam pacaran 

adalah korban memiliki distorsi kognisi.  

Beberapa korban berhasil meninggalkan hubungan yang penuh dengan 

kekerasan, namun kebanyakan akan kembali pada pasangannya. Artikel jurnal 

African-American Women‟s Readiness to Change Abusive Relationship (2007) 

mengungkapkan bahwa meski banyak wanita yang sukses meninggalkan 

kekerasan dalam pacaran, namun lebih banyak yang sukses meninggalkan 

kemudian kembali pada hubungan tersebut (Bliss, dkk., 2007). Referensi lain 

menyebutkan sekurang-kurangnya satu dari tiga wanita korban kekerasan akan 

kembali pada pasangannya, bahkan 60% dari mereka kembali dalam kurun waktu 

dua bulan (Brown, 1997; dalam Shurman & Rodriguez, 2006). 

Meninggalkan sebuah hubungan merupakan serangkaian proses (Eckstein, 

2010). Wanita belum tentu dapat langsung membuat keputusan untuk 

meninggalkan hubungannya begitu saja. Wanita yang meninggalkan pasangannya 

mungkin sudah „putus-nyambung‟ dalam hubungan tersebut berulang kali 

sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan pasangannya (Gray & Wuest, 1995 

dalam Eckstein, 2010). 
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Berbagai teori menjelaskan alasan wanita untuk bertahan atau meninggalkan 

hubungan yang penuh dengan kekerasan. Learned helplessness theory (teori tidak 

berdaya yang dipelajari) yang digunakan oleh Walker (1979) adalah salah satu 

contoh teori yang digunakan untuk menjelaskan mengapa wanita bertahan dalam 

kekerasan dalam pacaran. Teori tersebut juga digunakan oleh Seligman pada 

tahun 1975 (Shurman & Rogriguez, 2006). Sumber tersebut menjelaskan, teori ini 

mengungkapkan bahwa wanita yang pernah gagal dalam usahanya meninggalkan 

hubungan yang penuh kekerasan, tidak akan mencoba untuk meninggakan lagi. 

Kegagalan yang dipendam hanya akan meningkatkan ketidak-berdayaan, yang 

kemudian berhubungan depresi dan menurunkan motivasi untuk meninggalkan 

hubungan yang penuh kekerasan (Strube, 1988 dalam Shurman & Rodriguez, 

2006). 

Perilaku meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan dapat 

dijelaskan menggunakan The Transtheoretical Model (TTM). Prochaska berusaha 

untuk mengkombinasikan seluruh sisi psikoterapi, yaitu psikoanalisa, 

behavioristik, kognitif, analisa eksistensi, dan humanistik (Prochaska & 

DiClemente, 1994). Sumber lain mengatakan bahwa TTM adalah siklus tentang 

indikator kognitif-behavior yang dijelaskan dalam lima tahap perubahan (pre-

kontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan) serta sepuluh 

proses perubahan (Moore, 2005). 

Teori ini dapat digunakan pada berbagai populasi dan perilaku, seperti 

penggunaan obat-obatan terlarang, mengatur berat badan, dan lain lain 

(Prochaska, dkk. 1994 dalam Bliss, dkk., 2007). Sehingga beberapa sumber 
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mengasumsikan bahwa TTM juga dapat digunakan dalam menjelaskan fenomena 

korban kekerasan dalam pacaran (Burke, dkk. 2004; Edward, dkk. 2006; dalam 

Bliss, dkk., 2007). Model perubahan perilaku yang dikemas dalam TTM adalah 

model yang diintegrasi untuk perubahan perilaku yang disadari  (Lerner & 

Kennedy, 2000). TTM berfokus pada proses dan tingkat perubahan perilaku yang 

sangat berkaitan dengan individu itu sendiri, seperti seberapa penting perubahan 

itu dilakukan untuk dirinya; seberapa besar kemampuan dan kemauan mereka 

untuk berubah; dan keuntungan bagi mereka untuk berubah (Misri, Kim, Riggs, & 

Kostaras, 2000; dalam Cluss, dkk., 2006).  

Prochaska dan DiClemente (1984) membagi TTM ke dalam lima tahap 

perubahan perilaku, yaitu: 1) pre-kontemplasi (pre-contemplation) yaitu tahap di 

mana seseorang belum mengenali masalah yang hadir dalam hidupnya; 2) tahap 

kontemplasi (contemplation) di mana seseorang terebut sudah menyadari tentang 

masalah tersebut dan mempertimbangkan untuk berubah meski masih ragu; 3) 

tahap persiapan (preparation) ditandai dengan keinginan untuk berubah; 4) tahap 

tindakan (action) yaitu ketika seseorang sudah merubah perilaku dan 

lingkungannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai; 5) tahap yang terakhir 

adalah tahap pemeliharaan (maintenance) perilaku yaitu di mana seseorang terus 

menerus menjaga perilaku baru tersebut. Tahapan perubahan perilaku TTM 

terdapat interaksi faktor kognisi dan afeksi di dalamnya (Norcross & Goldfried, 

2005). 

Dari faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya, atribusi dan kognisi 

terpilih merepresentasikan faktor kognisi dalam kesiapan untuk meninggalkan 
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kekerasan dalam rumah tangga (Shurman & Rodriguez, 2006). Penulis berasumsi 

bahwa faktor kognisi tersebut juga merepresentasikan faktor kognisi dalam 

keputusan untuk meninggalkan kekerasan dalam pacaran. Beberapa peneliti telah 

meneliti peran atribusi sebagai komponen kognisi dalam keputusan wanita untuk 

meninggalkan kekerasan dalam pacaran (misal: O'Neill & Kerig, 2000; Pape & 

Arias, 2000). Atribusi memilki peran dalam mempengaruhi keputusan wanita 

pergi atau tinggal dalam hubungan yang penuh kekerasan (Pape & Arias, 2000). 

Atribusi sendiri adalah alasan mengapa sesuatu terjadi dan mengapa seseorang 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Brehm, Miller, Perlman, & Campbell, 

2002). Teori atribusi akan menjelaskan bagaimana korban memandang penyebab 

dan pertanggung jawaban atas kekerasan yang terjadi padanya (Pape & Arias, 

2000).  

Wanita yang bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan, 

memiliki atribusi yang besar terhadap dirinya sendiri dan cenderung menyalahkan 

dirinya atas terjadinya kekerasan (Pape & Arias, 2000). Sebaliknya, wanita yang 

dapat meninggalkan hubungan tersebut, memiliki atribusi yang besar terhadap 

pelaku dan menjadikan pelaku menjadi sosok yang bertanggung jawab atas 

terjadinya kekerasan. O‟Neill dan Kerig (2000) menemukan bahwa wanita yang 

bertahan dalam kekerasan dalam pacaran memiliki atribusi menyalahkan diri 

sendiri (self-blame) dibandingkan dengan wanita yang meninggalkan. 

Berbagai teori dan penelitian mengenai atribusi, menunjukkan bahwa 

semakin ekstrim dan konsisten perilaku pasangan, semakin besar kemungkinan 

bahwa perilaku pasangan akan dikaitkan dengan penyebab yang stabil dan dari 
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dalam diri pasangan (internal) (Weiner, 1986 dalam Pape & Arias, 2000). Peran 

atribusi dalam memandang kasus kekerasan dalam pacaran, penyebab yang stabil 

dan atribusi internal (pada pasangan pelaku kekerasan) akan menghasilkan 

ekspektasi bahwa kekerasan akan berlanjut di masa depan, dan setelah itu semakin 

besar keputusasaan akan perubahan pada pelaku, maka seharusnya semakin besar 

niat untuk mengakhiri hubungan yang penuh dengan kekerasan (Pape & Arias, 

2000).  

Selain atribusi, faktor kognitif yang ingin dieksplorasi dalam penelitian ini 

adalah kelekatan. Beberapa penelitian terbaru telah menemukan bahwa kelekatan 

antara korban dan pelaku turut andil adalam keputusan untuk meninggalkan 

hubungan yang penuh kekerasan (Shurman & Rodriguez, 2006). Kelekatan diatur 

oleh model kerja internal yang individu yang berupa representasi kognitif tentang 

bagaimana seseorang merasa diterima atau tidak diterima oleh figur lekatnya 

(Bowlby, 1969 dalam Shurman & Rodriguez, 2006). Referensi tersebut juga 

menjelaskan bahwa model kelekatan Bartholomew telah diterapkan pada 

hubungan yang penuh kekerasan.  

Penelitian ini akan membahas kelekatan ditinjau dari bagaimana seseorang 

memiliki pandangan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Bartholomew, 

Henderson, dan Dotton (2001 dalam Shurman & Rodriguez, 2006) membagi 

model kelekatan menjadi dua dimensi kognitif yaitu: memandang diri sendiri dan 

memandang orang lain. Dua dimensi tersebut dibagi lagi menjadi empat ketegori 

model kelekatan, yaitu: kelekatan aman, kelekatan pre-okupasi, model kelekatan 

menghindar, dan kelekatan takut (Bartholomew, Henderson & Dotton, 2001 
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dalam Shurman & Rodriguez, 2006). Penulis berasumsi bahwa individu dengan 

kelekatan pre-okupasi dan takut lebih rentan bertahan dalam kekerasan dalam 

pacaran, sementara individu dengan kelekatan aman dan menghindar lebih mudah 

meninggalkan hubungan tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Henderson 

dan kawan-kawan (1997, dalam Shurman & Rodriguez, 2006) menyebutkan 

bahwa wanita dengan model kelekatan takut dan pre-okupasi rentan untuk 

bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan. Referensi tersebut juga 

menjelaskan bahwa model kelekatan aman dan menghindar memiliki harga diri 

yang tinggi sehingga dapat dikatakan lebih mudah untuk meninggalkan kekerasan 

dalam pacaran.  

Selain faktor kognisi, penulis juga ingin melihat faktor afektif dalam 

keputusan meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan. Lerner dan 

Kennedy (2000) menyatakan bahwa gejala depresi yang muncul pada wanita 

korban kekerasan dalam pacaran berkorelasi negatif dengan keyakinan untuk 

meninggalkan hubungan dan berkorelasi positif dengan kecenderungan untuk 

tetap mempertahankan hubungan tersebut; hal tersebut juga berlaku pada  faktor 

kecemasan. Penelitian lain mengatakan bahwa wanita yang meninggalkan 

hubungan yang penuh dengan kekerasan mempunyai tingkat depresi yang tinggi 

(Walker, 2009). Maka dari itu penulis tertarik untuk melihat depresi dan 

kecemasan sebagai faktor afektif dalam penelitian ini. 

Depresi adalah pengaruh perasaan negatif atas penyimpangan pemikiran 

yang diiterpretasikan secara negatif. (Beck, 1967, 1987 dalam Davidson 1994). 
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Sementara kecemasan dapat diartikan „masa emosi tegang‟ (Funk & Wagnalls, 

1963 dalam Beck & Emery, 1985).  

Tahap perubahan dari TTM dapat menjelaskan keputusan seorang wanita 

yang mengalami kekerasan dalam pacaran, meskipun lebih banyak diterapkan 

pada bidang kesehatan (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992 dalam 

Alexander, dkk., 2009). Tahap perubahan menceritakan tentang kecenderungan 

wanita untuk meminimalkan atau merasionalisasi kekerasan yang terjadi padanya 

(fase prekontemplasi), kemudian wanita sudah mulai khawatir mengenai 

kekerasan yang terjadi padanya namun belum memutuskan untuk mengambil 

tindakan (fase kontemplasi), hingga memiliki kesimpulan bahwa pasangannya  

tidak akan berubah (melepaskan harapan bahwa pasangannya akan berubah/ fase 

persiapan), untuk mengambil beberapa tindakan untuk menghindari kekerasan 

(fase tindakan), dan mempertahankan otonomi diri dari hubungan kekerasan (fase 

pemeliharaan) (Alexander, Tracy, Radek, & Koverola, 2009). 

Penelitian terdahulu belum ditemukan yang meneliti dinamika faktor 

kognisi dan afeksi dalam setiap tahapan perubahan TTM secara mendetail. Oleh 

karena itu, penelitian ini penting dilakukan, untuk melihat dinamika faktor kognisi 

dan afeksi dalam keputusan meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan pada 

wanita dewasa awal. Penelitian ini juga melihat dinamika faktor kognisi-afeksi 

dalam setiap tahapan perubahan perilaku TTM. Di samping itu, sejauh 

penelusuran, di Indonesia belum pernah ada yang meneliti tentang topik tersebut 

dengan metode penelitian kualitatif.  
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1.2 SIGNIFIKANSI DAN KEUNIKAN PENELITIAN 

Topik penelitian ini sedang marak diperbincangkan seiring dengan 

gemparnya pemberitaan di media massa yang membahas tentang kekerasan dalam 

pacaran. Beberapa pihak meneliti tentang kekerasan dalam pacaran, baik itu 

penyebab, dampak, hubungan dengan kekerasan pada keluarga yang pernah 

dialami. Sejauh penelusuran penulis, kajian topik interaksi kognitif-afektif yang 

melibatkan TTM, dalam mempengaruhi keputusan untuk meninggalkan hubungan 

yang penuh kekerasan di Indonesia dengan metode penelitian kualitatif belum 

pernah dilakukan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam 

melakukan penelitian dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian 

tentang kesiapan wanita Afrika-Amerika untuk meninggalkan hubungan 

kekerasan. Penelitian ini dilakukan oleh Bliss dan kawan-kawan pada tahun 2007. 

Penelitian ini meninjau kesiapan wanita Afrika-Amerika untuk meninggalkan 

hubungan yang penuh dengan kekerasan. Subjek dalam penelitian ini 

menggunakan 178 wanita Afrika-Amerika dengan rentang usia 20-55 tahun yang 

pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan melakukan 

percobaan bunuh diri. Subjek yang digunakan adalah wanita yang memiliki 

penghasilan di bawah rata-rata. Penelitian ini menggunakan teori perubahan 

perilaku The Transtheoretical Model (TTM) milik Prochaska dan DiClemente. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa proses perubahan perilaku wanita Afrika-

Amerika bersifat kontinum. Sebagian besar subjek menunjukkan bahwa mereka 

sudah ada dalam fase kontemplasi. Beberapa faktor seperti persepesi terhadap 
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kekerasan, jumlah anak, simptom-simptom kecemasan dan PTSD, penggunaan 

obat-obatan, tingkat spiritual, self-esteem, dan dukungan sosial juga berpengaruh 

dalam kesiapan untuk meninggalkan hubungan dengan kekerasan. Kecemasan, 

PTSD, pengunaan obat-obatan berkolerasi positif dengan kesiapan untuk 

meninggalkan kekerasan dalam pacaran. Sementara jumlah anak dan self-esteem 

berkorelasi negatif dengan kesiapan mereka untuk meninggalkan hubungan 

kekerasan. 

Referensi penulis selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Shurman 

dan Rodriguez dengan judul Cognitive-Affective Predictors of Women‟s Readiness 

to End Domestic Violence Relationship. Penelitian ini melihat faktor kognitif dan 

afektif yang mempengaruhi keputusan wanita untuk meninggalkan hubungan 

yang penuh dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan 85 subjek wanita yang pernah mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menggunakan atribusi dan 

kelekatan sebagai faktor kognitif, serta depresi, kecemasan, kemarahan, dan 

ketidak-berdayaan sebagai faktor afektif. Shurman & Rodriguez menggunakan 

TTM untuk melihat proses perubahan perilaku pada subjek. TTM memiliki lima 

tahapan perubahan perilaku, yaitu pre-kontemplasi, kontemplasi, persiapan, 

tindakan, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin pre-

okupasi dan tinggi nilai keseluruhan aspek afeksi, semakin memprediksi kesiapan 

wanita untuk meninggalkan KDRT.  

Referensi selanjutnya adalah penelitian yang berjudul The Impact of 

Intimate Partner Violence on Decisions to Leave Dating Relationship: A Test of 
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the Investment Model. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rhatigan dan Street. 

Penulis dalam penelitian melihat pengaruh kekerasan dengan aspek-aspek pada 

model investasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 309 mahasiswa 

wanita yang terlibat dalam hubungan heteroseksual. Model investasi terdiri atas 

aspek-aspek kepuasan, alternatif, dan investasi. Kepuasan berhubungan dengan 

apa yang didapat dan dikeluarkan dalam hubungan; alternatif adalah bagaimana 

seseorang mempunyai standart bagaimana keuntungan dan kerugian itu; dan 

investasi yaitu seperti sumber materi (seperti benda-benda, anak, dan lain-lain) 

atau aspek psikologis (seperti waktu, energi, dan usaha) yang akan hilang seiring 

dengan berakhirnya hubungan tersebut. Hipotesis awal dari penelitian ini adalah 

kekerasan berkorelasi negatif pada kepuasan, alternatif, dan investasi dan akan 

berkorelasi positif dengan intensitas untuk meninggalkan hubungan. Hasil 

penelitian ini adalah semakin sering seseorang mengalami kekerasan dalam 

bentuk psikologis dan fisik akan memiliki sedikit kepuasan, komitmen yang 

rendah dan tingginya kecenderungan untuk meninggalkan hubungan yang penuh 

dengan kekerasan.  

Penelitian sebelumnya dalam payung penelitian tentang kekerasan dalam 

pacaran membahas mengenai Stockholm Syndrome Pada Wanita Dewasa Awal 

yang Bertahan dalam Hubungan yang Penuh dengan Kekerasan. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Sekarlina pada tahun 2013. Penelitian tersebut membahas 

mengenai wanita yang bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan. 

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa wanita yang bertahan dalam 

hubungan yang penuh dengan kekerasan mengalami beberapa hal yang 
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menyebabkan terjadinya Stockholm Syndrome dan mengalami distorsi kognitif. 

Wanita yang bertahan dalam hubungan tersebut memiliki alasan ingin 

memperbaiki perilaku pasangan, menganggap dirinya yang paling mengerti, 

mampu melindungi, dan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan pasangan. 

Referensi tersebut menjelaskan tentang perubahan perilaku atau kesiapan 

untuk meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan menggunakan TTM 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian mengenai 

dinamika wanita dalam proses meninggalkan kekerasan dalam pacaran, terlebih 

terkait dengan faktor kognisi (atribusi dan kelekatan) dan faktor afeksi (depresi 

dan kecemasan). Sehingga pada penelitian kali ini, penulis akan meneliti 

mengenai dinamika faktor kognisi (atribusi dan kelekatan) dan faktor afeksi 

(depresi dan kecemasan) dalam keputusan meninggalkan hubungan yang penuh 

dengan kekerasan. Selain itu, peneliti juga ingin melihat gambaran dinamika 

faktor kognisi-afeksi dalam setiap tahapan perubahan perilaku the transtheoretical 

model. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga 

diharapkan dapat memahami dinamika wanita untuk meninggalkan kekerasan 

dalam pacaran.   

 

1.3  FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penelitian ini 

berfokus pada faktor kognisi dan afeksi dalam keputusan wanita dewasa awal 

meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan. Fokus penelitian tersebut 

dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian grand tour question, yaitu 
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bagaimana dinamika faktor kognisi (atribusi dan kelekatan) dan faktor afeksi 

(depresi dan kecemasan) wanita dalam pengambilan keputusan meninggalkan 

hubungan yang penuh dengan kekerasan? Untuk memperdalam grand tour 

question dapat dibuat sub question, yaitu  bagaimana dinamika tersebut dalam 

setiap tahapan perubahan perilaku TTM pada wanita yang meninggalkan 

hubungan yang penuh dengan kekerasan? 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memahami dinamika faktor kognisi (atribusi dan kelekatan) dan faktor 

afeksi (depresi dan kecemasan) wanita dalam pengambilan keputusan 

meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan. 

2. Memahami dinamika tersebut dalam setiap tahapan perubahan perilaku 

dalam the transtheoretical model pada wanita yang meninggalkan hubungan 

yang penuh dengan kekerasan.  

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1 Manfaat teoritis 

1. Hasil penelitian ini memperluas wawasan mengenai dinamika faktor 

kognitif dan faktor afektif dalam keputusan meninggalkan hubungan yang 

penuh dengan kekerasan.  
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2. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dinamika faktor kognisi dan afeksi 

dalam setiap tahapan perubahan perilaku dalam the transtheoretical model 

pada wanita yang meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan. 

3. Hasil penelitian ini membuka peluang untuk mengkaji lebih lanjut tentang 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan untuk 

meninggalkan hubungan kekerasan dalam pacaran. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

gambaran kepada masyarakat tentang dinamika faktor kognisi (atribusi dan 

kelekatan) dan faktor afeksi (depresi dan kecemasan) dalam pengambilan 

keputusan meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan, terutama pada 

wanita yang mengalami kekerasan dalam pacaran.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DHANIKA PRIMADIPTA FAKTOR KOGNISI-AFEKSI...




