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Intisari 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan 
antara atribusi kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, dan kesadaran 
terhadap kesetaraan gender dengan strategi menghadapi masalah pada 
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta untuk 
mengetahui pola strategi menghadapi masalah pada perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga. Hipotesis yang diajukan adalah (1) ada 
hubungan positif antara atribusi kekerasan dalam rumah tangga, 
kesadaran terhadap kesetaraan gender, dan strategi menghadapi masalah 
yang berorientasi pada masalah (SMM-M), dan (2) ada hubungan negatif 
antara atribusi kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran terhadap 
kesetaraan gender, dan strategi menghadapi masalah yang berorientasi 
pada emosi (SMM-E) 

Sebanyak 45 orang perempuan korban kekerasan dalam rumah 
tangga berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 
skala psikologis yang meliputi skala atribusi kekerasan dalam rumah 
tangga, skala kesadaran terhadap kesetaraan gender, dan skala strategi 
menghadapi masalah. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan 
analisis regresi dengan metode stepwise. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan (1) ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara atribusi kekerasan kekerasan dalam rumah 
tangga dan kesadaran terhadap kesetaraan gender dengan strategi 
menghadapi masalah yang berorientasi pada masalah (SMM-M); (2) 
tidak ada hubungan yang signifikan antara atribusi kekerasan kekerasan 
dalam rumah tangga dan kesadaran terhadap kesetaraan gender dengan 
strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi (SMM-E). 
Namun demikian dalam pengujian hipotesis kedua ini ditemukan bahwa 
kesadaran terhadap kesetaraan gender secara signifikan mampu menjadi 
prediktor bagi strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi 
(SMM-E) ; (3) para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 
menggunakan SMM-M dan SMM-E sekaligus untuk mengatasi 
masalahnya. 

 
 
LATAR BELAKANG 

 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang pada 

saat ini menjadi keprihatinan berbagai pihak. Fenomena tersebut semakin 

                                                
1 Hasil penelitian tesis Pasca Sarjana UGM, pernah dimuat dalam Jurnal Psikologi yang 
diterbitkan oleh Fakultas Psikologi UGM, Volume 32, N0.1, Juni 2005. 
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memprihatinkan karena seringkali pelaku kekerasan adalah orang-orang yang 

dipercaya, dihormati, dan dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya 

menjamin keamanan setiap penghuninya, yaitu keluarga.  Ironisnya, kekerasan 

terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya justru menduduki 

peringkat tertinggi diantara berbagai macam bentuk kekerasan terhadap 

perempuan (Department of Public Information, United Nations, 1995). Kekerasan 

terhadap  perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya tersebut dikenal 

dengan istilah “kekerasan dalam rumah tangga” (Johnson & Sacco, dalam 

Hakimi, dkk, 2001). 

Kekerasan terhadap isteri terbukti secara langsung maupun tidak langsung 

menimbulkan akibat  yang buruk (Unger & Crawford, 1992), baik bagi korban 

maupun bagi anak-anaknya. Namun demikian kebanyakan isteri yang mengalami 

kekerasan cenderung memilih bertahan dalam situasi tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Puslitkes Atmajaya dengan Rifka Annisa (Hayati, 

1999),  tampak bahwa 76% dari 125 korban yang berkonsultasi ke RAWCC 

memilih kembali kepada suami.  

Berlangsungnya kekerasan yang menimpa secara berulang-ulang 

merupakan suatu situasi yang menekan dan menyakitkan. Tentunya setiap 

perempuan memiliki cara masing-masing untuk menghadapi dan mengurangi 

tekanan berupa kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Usaha untuk 

menghadapi tekanan, juga usaha untuk mengatasi kondisi yang menyakitkan atau 

mengancam tersebut dikenal dengan istilah coping (Lazarus, 1976), yang 

selanjutnya disebut dengan strategi menghadapi masalah. Strategi menghadapi 

masalah merupakan kecenderungan bentuk tingkah laku individu untuk 

melindungi diri dari tekanan-tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh 

problematika sosial (Folkman, 1984).  

Lazarus dan Folkman (dalam Folkman, 1984) membedakan strategi 

menghadapi masalah menjadi dua macam. Pertama, disebut dengan strategi 

menghadapi masalah yang berorientasi pada masalah (SMM-M), merupakan 

usaha individu untuk mengurangi atau menghilangkan stress yang dirasakannya 

dengan cara menghadapi masalah yang menjadi penyebab timbulnya stress secara 

langsung. Usaha yang dilakukan oleh individu lebih banyak diarahkan  kepada 

bentuk-bentuk usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedua, disebut 

dengan strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi (SMM-E), 

merupakan usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi atau 



 3 

menghilangkan stress yang dirasakannya tidak  dengan menghadapi masalahnya 

secara langsung, tetapi lebih diarahkan untuk untuk menghadapi tekanan-tekanan 

emosi dan untuk mempertahankan keseimbangan afeksinya.  

Penelitian tentang SMM pada umumnya menemukan bahwa SMM-M 

berhubungan dengan penyesuaian yang lebih baik dan SMM-E berkaitan dengan 

penyesuaian yang lebih buruk (Aldwin dalam Park, dkk, 2001) serta distress dan 

gangguan (Stanton, dkk, 1994). Secara khusus, Causey dan Dubow (dalam 

Lengua & Stormshak, 2000) menemukan bahwa SMM seperti pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dihubungkan dengan tingkat simptom yang 

lebih rendah, sedangkan strategi avoidant dihubungkan dengan tingkat simptom 

yang lebih tinggi. Namun dalam kenyataannya, para perempuan korban kekerasan 

justru cenderung menggunakan SMM-E dalam menghadapi kekerasan dari 

suaminya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian Fawcett, dkk (1999), 

bahwa para perempuan korban kekerasan melakukan beberapa strategi antara lain 

dengan bersikap sabar, bertoleransi, diam, berhubungan seks dengan pasangan 

atau melakukan apapun perintah pasangan. Tidak satupun dari mereka membuat 

rencana untuk menghadapi keadaan-keadaan berbahaya yang mungkin menimpa 

mereka atau anak-anak mereka akibat kekerasan pasangan.  

Pemilihan strategi menghadapi masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Diantara faktor-faktor tersebut adalah penilaian kognitif (Folkman, 1984). Suatu 

penilaian yang hampir setiap waktu digunakan oleh individu adalah penilaian 

sebab akibat yang disebut dengan atribusi. Atribusi merupakan suatu proses 

penilaian tentang penyebab, yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai 

peristiwa, dengan atau tanpa disadari (Sears, dkk, 1994).  Demikian pula ketika 

seseorang dihadapkan pada situasi yang menekan, ia akan secara spontan mencari 

atribusi terhadap situasi tersebut (Taylor, dkk. 1984). Kesimpulan yang 

didapatkan dari proses atribusi akan menentukan perasaan, sikap dan perilaku 

individu (Sears, dkk, 1994).  

Menurut Weiner (dalam Sears, dkk, 1994), atribusi terdiri dari 3  dimensi 

yaitu ) lokasi penyebab. Masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab 

akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh 

keadaan internal (hal ini disebut sebagai atribusi internal) atau kekuatan eksternal 

(atribusi eksternal); 2) stabilitas. Dimensi sebab akibat yang kedua adalah 

berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku 

tertentu itu stabil atau tidak stabil. Dengan kata lain, stabilitas mengandung makna 
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seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab; 3) pengendalian. Dimensi 

ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab dapat dikendalikan atau 

tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu.  

Teori atribusi menyatakan bahwa setelah mengalami peristiwa yang 

negatif atau menyakitkan, orang-orang membuat atribusi untuk memudahkan 

penyesuaian, karena atribusi membantu mereka merasa bahwa mereka dapat 

mengontrol lingkungan (Kelley, dalam Tennen dkk, 1986) dan reaksi mereka 

sendiri (Taylor, dalam Tennen dkk, 1986). Atribusi terhadap peristiwa-peristiwa 

negatif tersebut dipercaya memiliki arti penting dalam memprediksi strategi 

menghadapi masalah yang digunakan individu (Major, dkk, 1985). Menurut 

Follette dan Jacobson (1987), orang yang mengatribusikan peristiwa yang 

dialaminya pada sesuatu yang di luar dirinya akan memiliki cara yang berbeda 

untuk menghadapi peristiwa tersebut dibandingkan dengan orang yang tipe 

atribusinya internal. Misalnya individu yang tipe atribusinya internal, stabil dan 

global akan cenderung menerima dirinya dalam kondisi tidak berdaya dan tanpa 

harapan (Metalsky, dkk, 1987).  

Di sisi lain, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang 

berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat patriarkal  di 

mana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang, sehingga 

kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan (Arivia, 1996). 

Dominasi kekuasaan suami atas isteri ini mencakup pula dorongan untuk 

mengontrol isterinya, termasuk mengontrol tubuhnya dengan melakukan 

kekerasan (Skrobanek, 1991). Oleh karena peran gender secara sosial telah 

terkonstruksi secara turun temurun dalam suatu sistem masyarakat, maka anggota 

masyarakat tersebut sering menganggap ketimpangan dan ketidakadilan gender, 

termasuk di dalamnya adalah kekerasan menjadi suatu kewajaran (Fakih, 1997). 

Berangkat dari keprihatinan akan hal tersebut, maka sejak beberapa 

dekade ini banyak pihak melakukan upaya penyadaran tentang kesetaraan gender, 

baik melalui publikasi maupun aksi-aksi. Informasi tentang kesetaraan gender 

diharapkan dapat mengubah pandangan dan keyakinan yang sudah melekat 

tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Selain itu informasi tentang 

kesetaraan gender juga diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat 

tentang ketidakadilan gender. Dukungan informasi tentang kesetaraan gender 

tersebut membantu perempuan yang mengalami kekerasan untuk menentukan 
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sikapnya terhadap ketidakadilan gender serta menilai masalahnya secara lebih 

jernih dan realistis. 

Menurut Djojonegoro (1995), jika seseorang memiliki kesadaran gender, 

ia akan mengetahui, menghayati, dan memiliki keterikatan terhadap potensi, 

kebutuhan, peluang, hak dan kewajibannya, sehingga dapat merencanakan 

kegiatan yang tepat dalam rangka pengembangan potensinya. Selain itu dengan 

kesadaran akan kesetaraan gender, seseorang tidak lagi memegang pandangan 

yang menilai peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, serta 

mempunyai kontrol dan dominasi terhadap perempuan. Oleh karena itu 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah memiliki kesadaran 

terhadap kesetaraan gender akan menghadapi masalah kekerasan yang dialaminya 

secara aktif karena menyadari bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan 

persoalan ketidakadilan yang harus dihentikan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa atribusi kekerasan 

dalam rumah tangga dan kesadaran terhadap kesetaraan gender berkaitan dengan 

strategi menghadapi masalah pada perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan hipotesis: (1) ada hubungan 

positif antara lokasi penyebab, stabilitas, dan pengendalian penyebab kekerasan 

dalam rumah tangga, serta kesadaran terhadap kesetaraan gender dengan SMM-

M; (2) ada hubungan negatif antara lokasi penyebab, stabilitas, pengendalian 

penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dan kesadaran terhadap kesetaraan 

gender dengan SMM-E.  

 

METODE 

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan korban kekerasan dalam 

rumah. Subjek berjumlah 45 orang, yang diperoleh secara individual melalui 

teknik snowball dengan bantuan 7 orang informan kunci. Selain itu subjek juga 

diperoleh melalui Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, yaitu para perempuan 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedang mengajukan gugat cerai pada 

suaminya. 

Skala yang dipergunakan untuk mengumpulkan data meliputi (1) skala 

strategi menghadapi masalah (SMM), yang merupakan gabungan skala SMM-M 

dan skala SMM-E. Skala SMM-M terdiri atas 5 aspek, yaitu perencanaan, SMM 

aktif, pengurangan aktifitas persaingan, pengendalian, dan mencari dukungan 

sosial instrumental. Sementara itu skala SMM-E ini terdiri atas 8 aspek, yaitu 
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reinterpretasi positif, penerimaan, penolakan, kembali ke ajaran agama, pelarian 

secara mental, tindakan pelarian, mencari dukungan sosial emosional, dan 

pelepasan emosi. Skala ini adalah modifikasi dari skala COPE (Carver, dkk, 

1989), terdiri dari 26 aitem; (2) skala atribusi kekerasan dalam rumah tangga. 

Skala ini terdiri dari 24 aitem yang meliputi 3 dimensi, yaitu lokasi penyebab, 

stabilitas dan pengendalian; (3) skala kesadaran terhadap kesetaraan gender. Skala 

ini terdiri dari 20 aitem yang meliputi 4 dimensi yaitu posisi dan derajat, akses 

dan kesempatan, kontrol, dan penghapusan ketidakadilan gender. Reliabilitas ke-3 

skala tersebut bergerak dari 0,827 sampai dengan 0,897. 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

analisis regresi dengan metode stepwise. 

 

HASIL 

Rangkuman hasil analisis regresi ganda dengan metode stepwise dalam 

program SPSS untuk menguji hipotesis 1 menunjukkan hasil seperti tampak Tabel 

1. 

Tabel 2 
Hasil Analisis Regresi Ganda SMM-M pada Lokasi Penyebab, 

Stabilitas, Pengendalian, dan Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender 
 

Prediktor  R R² DDDD R² B bbbb F p 
Konstan     7,986    
Stabilitas   0,671 0,671 0,129 0,232 87,733 < 0,01 
Pengendalian    0,773 0,101 0,241 0,362 18,736 < 0,01 
Kesadaran terhadap kesetaraan gender   0,819 0,046 0,171 0,258 10,406 < 0,01 
Lokasi penyebab   0,840 0,022 0,137 0,220 5,447 < 0,05 
 Semua prediktor   0,917  0,840    52,631 < 0,01 

 

Tabel 1 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara lokasi penyebab, 

stabilitas, pengendalian, dan kesadaran terhadap kesetaraan gender dengan strategi 

menghadapi masalah yang berorientasi pada masalah (SMM-M). Berdasarkan 

tabel di atas dapat diketahui bahwa  84% SMM-M perempuan korban kekerasan 

dalam rumah tangga dapat dijelaskan dari atribusi mereka terhadap kekerasan 

dalam rumah tangga yang meliputi lokasi penyebab, stabilitas, dan pengendalian, 

serta kesadaran mereka terhadap kesetaraan gender.  Dari hasil di atas juga dapat 

dikatakan bahwa lokasi penyebab, stabilitas, pengendalian, dan kesadaran 

terhadap kesetaraan gender secara bersama-sama dapat memprediksi SMM-M. 

Semakin eksternal lokasi penyebab kekerasan, semakin tidak stabil, semakin dapat 

dikendalikan, serta semakin tinggi kesadaran terhadap kesetaraan gender, maka 
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akan semakin tinggi SMM-M. Oleh karena itu hipotesis ke-1 dapat diterima atau 

terbukti.  

Adapun rangkuman hasil analisis regresi ganda dengan metode stepwise 

dalam program SPSS untuk menguji hippotesis 2 menunjukkan hasil seperti 

tampak Tabel 2.  

Tabel 2 
Hasil Analisis Regresi Ganda SMM-E pada Lokasi Penyebab, Stabilitas, 

Pengendalian, dan Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender 
 

Prediktor  R R² DDDD R² bbbb F p 
Kesadaran terhadap kesetaraan gender 0,616 0,379 0,379 -0,616 26,263 < 0,01 
Stabilitas    -0,085   
Pengendalian     -0,185   
Lokasi penyebab     -0,265   

 

Hasil analisis regresi yang dilakukan untuk menguji hipotesis ke-2, 

menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara lokasi penyebab, 

stabilitas, pengendalian, dan kesadaran terhadap kesetaraan gender secara 

bersama-sama dengan strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi 

(SMM-E). Oleh karena itu hipotesis ke-2 ditolak atau tidak diterima.  Namun 

demikian dalam pengujian hipotesis tersebut ditemukan bahwa kesadaran 

terhadap kesetaraan gender secara signifikan mampu memprediksi SMM-E, 

sebagaimana terlihat dalam Tabel 2. Semakin tinggi kesadaran terhadap 

kesetaraan gender akan semakin rendah SMM-E. 

Berdasarkan uji hipotesis ke-1 dan ke-2, ditemukan adanya pola 

penggunaan strategi menghadapi masalah pada perempuan korban kekerasan 

dalam rumah tangga. Penggunaan SMM-M dapat diprediksikan dari atribusi 

mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami serta kesadaran 

terhadap kesetaraan gender. Sementara itu penggunaan SMM-E dapat 

diprediksikan dari kesadaran terhadap kesetaraan gender. Pola tersebut dapat 

terlihat dalam Tabel 3. 

Tabel 3 
Pola Penggunaan Strategi Menghadapi Masalah 

 
Prediktor  SMM-M SMM-E 

Atribusi 
Eksternal 

Tidak stabil 
Dapat dikendalikan 

- 
- 
- 

Kesadaran terhadap kesetaraan gender  Tinggi Rendah 
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DISKUSI 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya SMM-M yang 

digunakan oleh para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat 

diprediksikan dari  2 hal, yaitu atribusi mereka terhadap kekerasan dalam rumah 

tangga yang dialaminya dan kesadaran terhadap kesetaraan gender. Atribusi itu 

sendiri meliputi 3 hal, yaitu lokasi penyebab, stabilitas, dan pengendalian 

penyebab kekerasan. 

Seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menilai 

penyebab kekerasan yang menimpanya merupakan sesuatu yang berasal dari 

dalam dirinya akan merasa bersalah, oleh karenanya ia menganggap sudah 

sepantasnya ia merasakan akibat dari kesalahannya.  Hal tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian Arata (1999) yang menyimpulkan bahwa menyalahkan diri sendiri 

pada korban perkosaan dapat menyebabkan terjadinya pengatasan yang merusak 

diri sendiri. Sementara itu penelitian O’Neill dan Kerig (2000) menunjukkan 

bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung rendah 

dalam menyalahkan diri memiliki simptom-simptom yang juga rendah. 

Kondisi di atas disebabkan karena perempuan korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang melakukan atribusi internal terhadap kekerasan yang 

dialaminya akan cenderung menerima keadaan. Penelitian Foster, dkk (1994) 

menemukan bahwa mereka yang menyalahkan diri sendiri lebih mungkin untuk 

menerima keadaan. Suatu kondisi yang oleh Peterson, dkk (dalam Foster, dkk, 

1994) disebut sebagai salah satu ciri orang yang tidak berdaya. Dalam kondisi 

merasa tidak berdaya, seseorang akan cenderung tidak akan melakukan upaya 

apapun untuk merubah keadaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas merupakan prediktor 

yang sangat signifikan untuk meramalkan penggunaan SMM-M, ketika bersama-

sama dengan variabel lainnya. Stabilitas, sebagaimana dikatakan Weiner (1983) 

dianggap sebagai dimensi atribusi yang paling berpengaruh terhadap harapan 

seseorang. Harapan seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 

untuk merubah keadaan kekerasan yang dialaminya menjadi lebih baik, akan sulit 

terwujud jika penyebab kekerasan yang ia alami merupakan sesuatu yang bersifat 

stabil atau permanen. Abramson dkk (dalam Parker-Corell & Marcus, 2004) 

menyebutnya sebagai atribusi yang “hopelessness”. Sebaliknya, jika penyebab 

kekerasan yang muncul merupakan sesuatu yang belum tentu akan datang lagi, ia 

memiliki harapan untuk keluar dari situasi kekerasan. Oleh karena itu ia akan 
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berusaha menghadapi kekerasan dengan cara-cara menghadapi masalahnya secara 

langsung, misalnya dengan aktif memecahkan masalah.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian merupakan 

prediktor yang cukup signifikan dalam meramalkan penggunaan SMM-M. 

Pengendalian berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi (Manstead & 

Hewstone, 1996). Seseorang yang menilai suatu penyebab kekerasan adalah 

sesuatu yang dapat dia pengaruhi atau dia rubah, dia akan merasa mampu 

menghentikan kekerasan yang dia alami melalui tindakannya terhadap penyebab 

tersebut. Oleh karena itu ia akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang dapat 

menghentikan kekerasan tersebut. Sebaliknya ketika seseorang menilai penyebab 

kekerasan yang dia alami adalah sesuatu yang sulit untuk dirubah, maka ia akan 

merasa apapun yang ia lakukan tidak akan mampu menghentikan kekerasan yang 

dia alami (Rotter, dalam Calhoun & Acocella, 1990).  

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran terhadap 

kesetaraan gender memiliki peran dalam penilaian para korban terhadap 

kemampuan diri sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan yang memiliki 

kesadaran terhadap kesetaraan gender mampu memandang secara positif dirinya 

sebagai perempuan. Sebaliknya ketika seorang perempuan kurang memiliki 

kesadaran terhadap kesetaraan gender akan memandang dirinya secara negatif 

sebagai seorang yang lebih rendah dibandingkan suaminya. Oleh karena itu ia 

akan cenderung memandang dirinya sebagai orang yang tidak berdaya, sehingga 

ia akan menerima keadaan tanpa berusaha berbuat sesuatu yang dapat merubah 

situasi kekerasan yang dialaminya menjadi lebih baik. Selain itu nilai-nilai bias 

gender yang ia yakini juga menghalanginya untuk melakukan pengatasan secara 

aktif. Sebagai contoh keyakinan bahwa perempuan harus bersikap lemah lembut 

dan mengorbankan kepentingan pribadi atau aspirasi lainnya untuk menjaga 

harmoni keluarga (Sciortino & Smyth, 1997), akan menghalangi perempuan tadi 

untuk melakukan perlawanan pada saat ia mengalami tindak kekerasan dari 

suaminya. 

Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang 

menyatakan ada hubungan negatif antara lokasi penyebab, stabilitas, 

pengendalian, dan kesadaran terhadap kesetaraan gender secara bersama-sama 

dengan SMM-E ditolak. Namun demikian, dalam pengujian hipotesis tersebut 

ditemukan bahwa kesadaran terhadap kesetaraan gender secara signifikan 

memiliki daya prediksi terhadap SMM-E. Artinya dalam penelitian ini SMM-E 
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hanya dapat diramalkan dari kesadaran terhadap kesetaraan gender saja, tidak 

bersama-sama dengan lokasi penyebab, stabilitas, dan pengendalian. Dengan 

demikian atribusi kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki daya prediksi 

terhadap SMM-E. 

Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena karakteristik peristiwa 

kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah ketidakadilan gender yang 

membuat kesadaran terhadap kesetaraan gender memiliki kekuatan yang lebih 

tinggi untuk menentukan tinggi rendahnya penggunaan SMM-E. Kesadaran 

terhadap kesetaraan gender membangkitkan semangat untuk menghilangkan 

adanya ketidakadilan gender. Oleh karena itu para perempuan korban kekerasan 

dalam rumah tangga cenderung tidak akan melarikan diri dari masalah, namun 

akan aktif memecahkan masalah. Artinya kecenderungan penggunaan SMM-E 

semakin berkurang karena SMM-E dianggap tidak akan memecahkan masalah 

yang sedang dihadapinya.  

Salah satu penjelasan ditolaknya hipotesis kedua adalah berkaitan dengan 

karakteristik strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi (SMM-E) 

sebagai suatu cara yang dapat digunakan individu untuk mengatur emosinya pada 

saat menghadapi masalah. Pada saat seseorang menilai penyebab kekerasan yang 

dialaminya adalah orang lain, dalam hal ini adalah suaminya, kemungkinan besar 

akan muncul rasa sakit hati atau benci. Namun demikian, karena di sisi lain ia 

juga merasa masih mencintai suaminya, maka ia akan mengatur emosinya 

sedemikian rupa melalui penggunaan SMM-E. Demikian juga ketika ia sebagai 

isteri merasa tidak boleh memiliki rasa benci atau sakit hati, maka ia harus 

menghilangkan perasaan tersebut. Oleh karena itu meskipun ia menilai penyebab 

kekerasan yang dialaminya adalah faktor eksternal, tidak stabil, dan dapat 

dikendalikan, ia tetap cenderung menggunakan SMM-E sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalahnya. 

Atribusi eksternal pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 

kemungkinan juga dapat menyebabkan rasa marah pada diri korban. Seperti 

dikatakan oleh Weiner (1983) bahwa rasa marah dapat muncul jika seseorang 

menilai peristiwa negatif yang menimpa dirinya diakibatkan oleh orang lain dan 

sebetulnya orang tersebut dapat mengendalikannya. Di sisi lain, ketika ia masih 

memegang nilai-nilai tradisional yang menginginkan seorang perempuan untuk 

bersikap lemah lembut, maka ia tidak dapat menunjukkan kemarahannya. Atau 

ketika ia masih terikat oleh nilai-nilai yang mengajarkan untuk selalu sabar dan 
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nerimo, maka ia tidak akan mampu untuk melawan kekerasan yang diterimanya. 

Oleh karena itu SMM-E menjadi pilihan, misalnya melalui reinterpretasi positif, 

mencari dukungan sosial, maupun dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Jika 

dikaitkan dengan kesadaran terhadap kesetaraan gender, nampak sekali bahwa  

meskipun seorang perempuan korban kekerasan menilai penyebab kekerasan yang 

menimpanya adalah orang lain, namun kesadaran terhadap kesetaraan gender 

lebih menentukan apakah ia akan menggunakan SMM-E atau tidak. 

Adanya perbedaan daya prediksi atribusi terhadap SMM-M dan SMM-E, 

semakin menguatkan adanya perbedaan karakteristik antara SMM-M dan SMM-

E. Atribusi secara meyakinkan mampu memprediksi SMM-M karena dalam 

SMM-M individu berhubungan dengan sumber masalahnya secara langsung, oleh 

karena itu membutuhkan penilaian yang lebih kompleks serta sumber daya yang 

lebih banyak. Sementara itu pada SMM-E, individu tidak berhubungan secara 

langsung dengan sumber masalahnya. Pada SMM-E individu hanya mengelola 

emosinya sendiri sehingga tidak memerlukan penilaian dan sumber daya sebanyak 

yang dibutuhkan pada saat menggunakan SMM-M.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa para perempuan korban 

kekerasan menggunakan SMM-M dan SMM-E sekaligus dengan berbagai 

variasinya menurut pola yang nampak. Hal ini sejalan dengan pendapat Billings 

dan Moos (1984) bahwa meskipun secara umum berbagai tindakan untuk 

menghadapi tekanan mengacu pada SMM-M dan SMM-E, tetapi strategi 

menghadapi masalah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dalam kecenderungan SMM-M juga akan disertai SMM-

E. Begitu juga sebaliknya, bahwa dalam kecenderungan SMM-E juga akan 

disertai SMM-M.  

 

KESIMPULAN 

 Strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada masalah (SMM-M) 

seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diprediksikan 

dari bagaimana dia menilai lokasi, stabilitas, dan pengendalian penyebab 

kekerasan, serta seberapa besar kesadaran terhadap kesetaraan gender yang 

dimiliki oleh perempuan tersebut; strategi menghadapi masalah yang berorientasi 

pada emosi (SMM-E) seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 

dapat diprediksikan dari seberapa besar kesadaran terhadap kesetaraan gender, 

tanpa disertai dengan bagaimana dia menilai lokasi, stabilitas, dan pengendalian 
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penyebab kekerasan; perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 

menggunakan SMM-M dan SMM-E sekaligus untuk mengatasi masalahnya, 

dengan berbagai variasinya berdasarkan pola yang ada. 
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