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Pendahuluan 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah 

berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika 

selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya 

anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa 

domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Terdapat hambatan sosial, budaya, 

dan ekonomi yang harus dihadapi perempuan ketika mereka mau mengekspos masalah 

kekerasan yang dialaminya, sehingga para korban yang mengalami kekerasan dalam 

rumah tangga sering memilih diam dan cenderung membiarkan peristiwa kekerasan yang 

menimpanya terus berlangsung.  

Banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak 

lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi akibat 

fisik mereka yang lemah dan ketergantungan mereka terhadap ayah atau suami mereka 

(Stark dan Flitcart, 1996). Menurut Bogard (1993), kekerasan terhadap perempuan dalam 

rumah tangga terjadi karena secara umum dalam konstruksi sosial perempuan 

mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari pada laki-laki, sehingga mereka lebih 

rentan dalam menghadapi ketidakadilan, kesewenangan maupun kekerasan. Selain itu 

dalam masyarakat ada kecenderungan pemikiran bahwa suami berhak atas isteri sehingga 

jika isteri bersalah ia mempunyai hak untuk memukulinya. 

 

Angka Kekerasan  

Walaupun kekerasan dalam rumah tangga telah berlangsung sejak lama dan 

meluas di berbagai lapisan sosial masyarakat, namun sulit sekali untuk mendapatkan data 
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lengkap pada setiap negara untuk kasus kekerasan domestik tersebut. Pada negara-negara 

tertentu yang datanya lengkap dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan suatu persoalan besar. Misalnya di Amerika, menurut Survey Nasional pada 

tahun 1985 diperkirakan lebih dari enam juta perempuan diserang oleh suaminya setiap 

tahun (Johnson, 1995). Penelitian di Kolombia, Amerika Latin, dari Survey Demografi 

dan Kesehatan pada tahun 1991 menunjukkan bahwa satu dari lima perempuan Kolombia 

pernah dipukul pasangannya, dan satu dari tiga orang telah mengalami kekerasan verbal 

(Arivia, 1996). Penelitian Bradley (dalam Arivia, 1996) menunjukkan bahwa Di Papua 

New Guinea sebanyak 67% perempuan di desa dan 56% di kota telah mengalami 

kekerasan. Doyal (dalam Sciortino dan Smyth, 1996) menyatakan bahwa satu antara 

empat perempuan di Inggris pernah diserang oleh pasangan intimnya. Di Norwegia, 25% 

pasien dokter kandungan merupakan kasus-kasus penyiksaan secara fisik atau seksual 

(Schei dan Bakketeig, dalam Arivia, 1996). Sementara itu data pasti mengenai tindak 

kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia belum ada, kecuali pengaduan dari 

perempuan korban tindak kekerasan suami yang datang di beberapa women’s crisis 

centre, seperti Rifka Annisa di Yogyakarta atau Yayasan Mitra Perempuan di Jakarta. 

Sebuah laporan tahun 1991 dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan 

Keluarga (LKBHuWK) misalnya hanya mengatakan bahwa “cukup banyak” kasus terjadi 

karena kekerasan psikologis dan fisik dalam keluarga, yang sebagian besar dilakukan 

oleh suami terhadap isteri, tanpa dapat memberikan angka kejadiannya (Sciortino dan 

Smyth, 1996). 

 

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena di 

dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia dimulai. Menurut Hayati (1999), 

persoalan kekerasan terhadap isteri memiliki dampak langsung yang sangat berpengaruh, 

utamanya terhadap si perempuan itu sendiri. Dengan fungsi reproduksi perempuan yang 

sedemikian rupa, kekerasan terhadap isteri menjadi persoalan yang semakin serius karena 

berpeluang menyebabkan keguguran serta kematian ibu hamil dan melahirkan. Menurut 

Strauss dan Gelles (dalam LKP2, Rumah Ibu dan The Asia Foundation, 1999), 

perempuan yang mengalami kekerasan melaporkan kesehatannya memburuk tiga kali 
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lebih sering, merasakan sakit kepala dua kali lipat, mengalami depresi empat kali lebih 

banyak dan mencoba untuk bunuh diri 5 ½ kali lebih sering. Akibat yang lain adalah 

kehilangan konsentrasi saat bekerja, sehingga menyebabkan dia kehilangan pekerjaan. 

Sementara itu menurut Astin (dalam Kendall dan Hamen, 1998) gangguan-gangguan 

fisik maupun psikologis yang dapat muncul akibat kekerasan yang dialami para korban 

kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah perasaan putus asa, tidak berdaya, mati 

rasa, depresi, menarik diri dan penurunan motivasi. Mereka juga mengalami insomnia, 

sakit kepala dan penurunan kesehatan secara umum sebagai akibat dari kekerasan yang 

dialaminya. 

Menurut Hayati (1999), persoalan penting yang tidak kalah seriusnya dalam hal 

ini adalah dampak bagi anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut. Selain faktor 

tekanan psikologis bagi anak yang hidup dalam suasana kekerasan, faktor modeling bagi 

anak juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Karena anak merupakan aset bangsa untuk 

masa depan, tidak dapat dibayangkan apabila mereka menggunakan cara yang sama 

untuk berinteraksi dengan orang lain. Penelitian Hotaling dan Sugerman (dalam LKP2, 

Rumah Ibu dan The Asia Foundation, 1999) menunjukkan bahwa  sepertiga dari anak-

anak yang pernah menyaksikan ibunya dianiaya mempunyai problem emosional atau 

perilaku, termasuk gagap bicara, tegang dan ketakutan, sukar tidur, cengeng dan 

mengalami problem di sekolah. Anak-anak juga akan kehilangan rasa percaya pada orang 

tua (Elbow, dalam Arivia, 1996). Anak laki-laki yang pernah menyaksikan ayahnya 

menganiaya ibunya akan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan penganiayaan 

ketika sudah dewasa. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Giles & Sims 

(dalam LKP2, Rumah Ibu dan The Asia Foundation, 1999) menemukan bahwa anak 

perempuan yang menyaksikan penganiayaan terhadap perempuan ada kemungkinannya 

untuk lebih mentolerir penganiayaan ketika sudah dewasa.  

 Meskipun kekerasan terhadap isteri terbukti secara langsung maupun tidak 

langsung menimbulkan akibat  yang buruk seperti tersebut di atas, namun kebanyakan 

isteri yang mengalami kekerasan cenderung memilih bertahan dalam situasi tersebut. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Puslitkes Atmajaya dengan Rifka Annisa (Nur 

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

memilih kembali kepada suami. Hal ini merupakan pilihan klasik perempuan, karena 
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faktor risikonya paling kecil bagi orang-orang di sekitarnya. Selain itu pilihan bertahan 

juga sering didasarkan pada pertimbangan keselamatan jiwanya dari ancaman suami. 

Menurut Gelles (dalam Arivia, 1996), isteri yang meninggalkan suami memiliki risiko 

tertinggi terancam jiwanya.  Dengan pilihan tersebut, dia dapat menjaga rumah tangganya 

tetap utuh, anak-anak tidak kehilangan ayah, kondite kerja suami tetap terjaga dan lain 

sebagainya, walaupun tetap berpeluang untuk kembali mengalami kekerasan. Peluang 

tersebut sangat mungkin terjadi karena dari banyak kasus-kasus kekerasan suami 

terhadap isteri, seringkali terjadi siklus kekerasan yang mengikuti pola tertentu, yaitu  

tahap pertama, berupa ketegangan yang meningkat; tahap kedua, berupa terjadinya 

kekerasan atau penganiayaan; tahap ketiga, penyesalan dan kemesraan atau bulan madu; 

dan tahap keempat, siklus mulai kembali, yang artinya kekerasanpun berulang kembali 

ketika muncul ketegangan (LKP2, Rumah Ibu dan The Asia Foundation, 1999).  

 

Strategi Pengatasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Berlangsungnya kekerasan yang menimpa secara berulang-ulang merupakan 

suatu situasi yang menekan dan menyakitkan. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul 

adalah bagaimana  mereka dapat bertahan dalam rumah tangga yang diwarnai kekerasan? 

Jawaban atas pertanyaan itu adalah 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, 

dalam Pestonjee, 1992), yang oleh Persitarini (1988) 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 (Pearlin dan Scholeer, 1978).  

Lazarus dan 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 
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dihadapi. Kedua, disebut dengan strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada 

emosi (SMM-E), merupakan usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi atau 

menghilangkan stress yang dirasakannya tidak  dengan menghadapi masalahnya secara 

langsung, tetapi lebih diarahkan untuk menghadapi tekanan-tekanan emosi dan untuk 

mempertahankan keseimbangan afeksinya.  

Penelitian tentang strategi menghadpai masalah 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 & Dubow (dalam Lengua & 

Stormshak (2000) menemukan bahwa  strategi menghadapi masalah seperti pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan berhubungan dengan tingkat simptom yang lebih 

rendah, sedangkan strategi avoidant berkaitan dengan tingkat simptom yang lebih tinggi. 

Namun dalam kenyataannya, para perempuan korban kekerasan justru cenderung 

menggunakan SMM-E dalam menghadapi kekerasan dari suaminya. Seperti 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. Bahkan, mereka justru menyesuaikan diri dengan kekerasan. Sebagaimana 

dikatakan oleh Lenore dan Walker (dalam Stark & Flitchart, 1996) bahwa para 

perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga justru berkonsentrasi pada 

cara-cara untuk beradaptasi dengan keadaan kekerasan dibanding mencari cara untuk 

keluar dari keadaan kekerasan. Mereka biasanya menyangkal telah terjadi kekerasan, 

mematikan rasa dan bahkan pada kasus-kasus tertentu justru proaktif terhadap kekerasan.  

Fenomena tersebut tentu sangat memprihatinkan, karena perempuan korban 

kekerasan dalam rumah tangga akan selalu hidup dalam lingkaran setan yang tidak 

pernah bisa putus, kecuali mereka mampu membuat strategi pengatasan yang lebih aktif 

dan berorientasi pada pemecahan masalah ketimbang hanya menerima kenyataan dengan 

selalu mengatur emosinya. Pemilihan strategi menghadapi masalah yang tepat menjadi 

faktor yang penting agar strategi yang dipilih efektif dalam mengatasi masalahnya. 
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Menurut Billing dan Moos (1984), strategi masalah yang efektif dapat meningkatkan 

perasaan mampu serta mengurangi tingkat stress dan kecemasan. 

 

Peran Dukungan Sosial terhadap Strategi Menghadapi Masalah KDRT 

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan strategi 

menghadapi masalah. Salah satu faktor yang dipercaya mempengaruhi pemilihan strategi 

menghadapi masalah adalah dukungan sosial (Watson, dkk, 1984; Taylor, 1995; Dalton, 

dkk, 2001). Dukungan sosial menurut Gottlieb (1983) adalah informasi atau nasehat 

verbal, bantuan nyata, atau tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial yang 

bermanfaat secara emosional dan memiliki efek perilaku tertentu bagi penerima. Sarafino 

(1998) menjelaskan bahwa dukungan sosial mengacu pada kesenangan yang dirasakan, 

perhatian, penghargaan atau bantuan yang diperoleh seseorang dari orang lain atau 

kelompok. 

Dukungan sosial merupakan sumber pengatasan yang mempengaruhi sejak proses 

penilaian terhadap ancaman sampai pada usaha mengatasi masalah (Watson, 1984). 

Beberapa penelitian (dalam Watson, dkk, 1984) menunjukkan bahwa dukungan sosial 

dari orang lain merupakan keuntungan bagi orang yang sedang tertekan. Schrabacq 

(1996) mengemukakan bahwa persepsi seseorang akan adanya dukungan sosial bagi 

dirinya dapat meningkatkan perasaan kontrol diri, kemananan, dan kesesuaian. Perasaan 

ini dapat menjadi dasar emosi untuk melakukan aktifitas yang lebih menantang, yang 

mengarah pada perkembangan keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Secara 

umum dukungan sosial dapat diperoleh misalnya dari keluarga, teman, sahabat, tetangga 

atau konselor. Dukungan sosial tersebut dapat berbentuk materi, informasi, penilaian, 

bimbingan, maupun dukungan emosional. 

Dukungan sosial ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada 

penerimanya. Bagaimana seseorang menerima dukungan sosial tersebut lebih merupakan 

suatu pengalaman pribadi yang melibatkan penghayatannya atas dukungan dari orang lain 

yang diterimanya. Sebagaimana dikatakan oleh Leavy (dalam Ganster dkk, 1986) bahwa 

dukungan sosial dipengaruhi oleh bagaimana persepsi seseorang terhadap dukungan yang 

diterimanya. Dukungan sosial yang diperoleh seseorang dari kelompoknya menimbulkan 

rasa aman dalam melakukan partisipasi aktif, eksplorasi, dan eksperimentasi dalam 
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kehidupan yang akhirnya meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan-keterampilan, 

dan strategi menghadapi masalah (Smet, 1994). 

House (dalam Taylor, 1995) membedakan 4 jenis atau dimensi dukungan sosial 

yaitu: a) dukungan emosional, b) dukungan penghargaan, c) dukungan instrumental, dan 

d) dukungan informatif.  

Dukungan emosional adalah dukungan dalam bentuk perhatian secara emosional 

yang diterima seseorang dari orang lain berupa kehangatan, empati, kepedulian, 

perhatian, serta umpan balik dan penegasan sehingga seseorang merasa diperhatikan oleh 

orang lain. Dukungan penghargaan adalah dukungan pada seseorang dari orang lain 

dalam bentuk penghargaan positif, dorongan untuk maju, persetujuan dengan gagasan 

atau perasaan individu, dan perbandingan positif dengan orang lain. Dukungan 

instrumental adalah dukungan yang diterima seseorang dari orang lain dalam bentuk 

bantuan nyata yang berupa bantuan materi, pelayanan, pemberian barang-barang, serta 

bantuan finansial. Dukungan informatif adalah dukungan yang diterima seseorang dari 

orang lain yang mencakup pemberian nasehat, petunjuk-petunjuk, saran-saran, atau 

umpan balik sehingga indvidu dapat membatasi masalahnya dan mencoba mencari jalan 

keluar untuk memecahkan masalahnya. 

Pada umumnya berbagai dimensi atau jenis dukungan sosial ini sangat diperlukan 

secara bersamaan oleh seseorang dalam menghadapi masalah. Misalnya bagi seorang 

korban kekerasan dalam rumah tangga, ia membutuhkan kepedulian dan kehangatan dari 

orang lain agar emosinya lebih stabil. Dukungan penghargaan dibutuhkan agar ia 

memiliki semangat untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu dukungan instrumental 

terutama dibutuhkan bagi para korban kekerasan yang kurang memiliki kemandirian 

ekonomi. Bantuan materi dan atau kesempatan bekerja dapat mengurangi 

ketergantungannya pada suami sehingga ia memiliki posisi tawar yang lebih baik. 

Dukungan informatif baik berupa nasihat atau petunjuk dapat membantu perempuan 

korban KDRT untuk mencari jalan keluar terbaik untuk masalah yang dihadapinya. 

Dukungan sosial yang dibutuhkan seseorang dapat diperoleh dari berbagai 

sumber. Menurut Geldberger dan Brezmitz (1982) dukungan sosial dapat bersumber 

antara lain dari orangtua, saudara kandung, anak-anak, kerabat, pasangan hidup, sahabat, 

rekan kerja, dan tetangga. Biasanya pemberi dukungan adalah orang-orang yang memiliki 
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arti penting dalam kehidupan sehari-hari individu. Secara umum dukungan sosial dapat 

ditemukan pada relasi antar pribadi yang ditandai oleh keakraban dan saling percaya. 

Dukungan sosial merupakan suatu gejala yang ada dan tidak terpisahkan dari kehidupan 

sosial manusia di dalam masyarakat. 

Menurut Rodin dan Salovey (dalam Taylor, 1995), tingkat dukungan sosial yang 

dirasakan oleh seseorang merupakan suatu persepsi tentang jumlah dukungan yang 

tersedia dari orang lain. Dalam hal ini ukuran jumlah dukungan yang dimaksud bukan 

kuantitatif atau frekwensi melainkan merupakan kualitas atau intensitas yang dirasakan 

oleh seseorang.  

 Dengan demikian, dukungan sosial yang diterima korban KDRT dapat bervariasi 

dari satu orang dengan orang yang lain.  Adanya dukungan sosial yang tinggi, membantu 

para perempuan korban kekerasan untuk dapat memilih strategi menghadapi masalah 

yang efektif dan konstruktif dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. 

Sementara itu ketika dukungan sosial tidak didapatkan oleh perempuan korban KDRT, 

dia kurang memiliki informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian masalah 

kekerasan yang dialaminya secara logis ataupun merencanakan pengatasan-pengatasan 

yang konstruktif. Tanpa dukungan sosial, perempuan korban KDRT juga kurang 

memiliki kekuatan secara emosional yang membuat dia menjadi lebih jernih dalam 

melihat masalah. Dalam kondisi demikian, perempuan korban KDRT akan cenderung 

menggunakan pengatasan-pengatasan  yang emosional.  

 
Penutup 
 
 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang menekan bagi 

siapa saja yang mengalaminya, dalam hal ini kebanyakan adalah perempuan (isteri). 

Kondisi yang bersifat menekan tersebut menuntut para perempuan untuk melakukan 

upaya pengatasan. Pengatasan dapat bersifat konstruktif maupun bersifat destruktif. 

Dukungan sosial dengan berbagai jenisnya menjadi penting artinya dalam membantu 

perempuan agar dapat mengelola emosinya dengan baik, memiliki daya tawar yang lebih 

baik, serta dapat merencanakan jalan keluar bagi masalah kekerasan yang dihadapinya. 

Dengan demikian ia akan dapat melakukan pengatasan yang lebih konstruktif. Pada 

akhirnya ia dapat keluar dari situasi kekerasan yang dihadapinya. 
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