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Abstract. 
Dating violence cases is nothing new in Indonesia, but not many studies discuss about women who 
stay in abusive relationship. This study discuss about women stay in abusive relationship using 
Stockholm Syndrome theories. Stockholm Syndrome theory try to explain certain paradoxical 
behaviors include professing love for persons who abuse them, defending their abuser even after 
severe beatings, blaming themselves for the abuse done to them, and denying or minimizing the 
threatening nature of the abuse (Graham, 1995). This study used a qualitative approach with 
the instrumental case study method. The focuses of the study include the dominant conditions 
that become the indicators of Stockholm Syndrome, cognitive distortions experienced by the 
victim, and the reason why victims stay in abusive relationship. There are 3 subject obtainded 
through purposive technique. Data analysis technique used in this study is thematic analysis 
on the transcripts of the interview that has been made into verbatim. This study conclude that 
there are 3 dominant conditions that become the indicator of Stockholm Syndrome, threats 
not leaving the abuser, isolation  from the the people closest to you, and kindness that abuser 
showed to the victim. There are 10 cognitive distortions in woman who stayed in the abusive 
relationship. And the reason why women stayed in abused relationship is the desire to fix the 
abuser’s behavior.
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Abstrak. 
Kasus kekerasan dalam Pacaran bukanlah hal baru di Indonesia, namun belum banyak studi yang 
membahas mengenai wanita yang bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Penelitian 
ini membahas tentang wanita yang bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan dengan 
menggunakan teori Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome adalah suatu kondisi paradoks 
psikologis dimana timbul ikatan yang kuat antara korban terhadap pelaku kekerasan, ikatan 
ini meliputi rasa cinta korban terhadap pelaku, melindungi pelaku yang telah menganiayanya, 
menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan, menyangkal atau meminimalisir 
kekerasan yang terjadi disebut dengan (Graham, 1995). Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Fokus penelitian ini meliputi kondisi dalam 
hubungan yang dominan menjadi indikator berkembangnya Stockholm Syndrome, distorsi 
kognitif yang muncul dalam diri korban, dan alasan apa yang membuat korban bertahan dalam 
hubungannya. Terdapat 3 orang subjek penelitian yang diperoleh melalui teknik purposif. 
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Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis tematik pada transkrip wawancara yang 
telah dibuat verbatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kondisi dominan 
yang menunjukkan adanya Stockholm Syndrome dalam hubungan yang penuh kekerasan yaitu 
ancaman untuk tidak meninggalkan pelaku, isolasi dari orang terdekat, dan kebaikan yang 
ditunjukkan pelaku. Terdapat sekitar sepuluh distorsi kognitif yang muncul dalam diri wanita 
yang bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Serta alasan wanita bertahan dalam 
hubungan yang penuh kekerasan memiliki kesamaan dasar, yaitu keinginan untuk memperbaiki 
perilaku pasangan.

Kata kunci: Stockholm syndrome; Wanita dewasa awal; Hubungan yang penuh kekerasan

PENDAHULUAN

Pacaran adalah suatu kata yang 
mendeskripsikan proses pembentukan relasi 
yang intim (Jackson, 2007). Proses pacaran 
yang terjadi pada masa remaja berlanjut dalam 
tugas perkembangan selanjutnya yaitu pada 
masa dewasa awal (Jackson, 2007).  Kepemilikan 
pasangan pada masa ini adalah hal yang 
penting, karena dengan memiliki pasangan yang 
dimulai dengan proses pacaran maka individu 
akan mulai berkomitmen dalam pernikahan, 
membentuk keluarga, dan bertanggung jawab 
atas kehidupannya beserta keluarga.

Sebagian orang beranggapan bahwa dalam 
hubungan pacaran tidak mungkin terjadi kasus 
kekerasan, karena pada masa pacaran selalu 
diwarnai dengan hal-hal yang romantis. Namun 
pada beberapa pasangan tidak mengalami 
hubungan cinta yang manis dan romantis seperti 
yang digambarkan dalam film, novel, roman, 
atau serial televisi. Kekerasan dalam pacaran 
rentan terjadi terutama pada masa remaja akhir 
dan akan terus berlanjut hingga pernikahan jika 
hal tersebut tidak disadari dan tidak ditangani 
(O’Leary,dkk., 2006 dalam Maschhoff, 2009). 
Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) 
Perempuan, sepanjang tahun 2011 tercatat 
sebanyak 119.107 kasus kekerasan terhadap 
perempuan, 1.405 diantaranya adalah kekerasan 
dalam pacaran, dan rentang usia perempuan 
yang paling rentan mengalami kekerasan adalah 
usia 25-40 tahun (Catatan Tahunan Kekerasan 
Terhadap Perempuan oleh Komnas Perempuan, 
2011).

Kekerasan dalam pacaran didefinisikan 
sebagai perilaku yang bersifat mengancam dan 
menyiksa yang dilakukan seseorang terhadap 

pasangannya dalam hubungan yang bersifat 
pacaran dan belum menikah (Sugerman, 1989 
dalam Meadows, 2005). Tindakan kekerasan secara 
fisik seperti memukul, menampar, menendang, 
pukulan yang menyebabkan luka ringan maupun 
parah yang dapat melukai pasangan (Jackson, 
2007). Dampak negatif kekerasan bagi kesehatan 
mental korbannya, meliputi berbagai gejala dan 
jenis seperti depresi, kecemasan, psikosomatis 
(Coker dkk., 2002; Golding, 1999; Sutherland dkk., 
2001; Whitson & El-Sheikh, 2003 dalam Kaura & 
Lohman, 2007).

Meskipun membawa dampak negatif bagi 
kondisi korban, sebagian korban kekerasan dalam 
pacaran justru memilih untuk bertahan atau 
bahkan kembali kepada pasangannya. Sebanyak 
40% sampai 70% wanita yang menjadi korban 
kekerasan dalam pacaran mempertahankan atau 
kembali ke dalam hubungan tersebut selama 
kurun waktu tertentu (Ben-Porat & Itzhaky, 2008; 
Davanhana-Maselesele, dkk., 2009; Horwitz & 
Skiff, 2007  dalam Duley, 2012). Hubungan yang 
penuh kekerasan dirasakan membawa dampak 
positif bagi wanita yang memutuskan untuk 
bertahan karena ia tidak perlu khawatir akan 
mendapatkan teror ketika ia meninggalkan 
pasangannya. Dengan kehadiran pasangannya 
ia memiliki tempat untuk bergantung dan 
merasakan adanya cinta serta harapan bahwa 
kekerasan tersebut dapat berakhir (Herbert, dkk, 
1991 dalam Duley, 2012).

Banyak teori yang digunakan untuk 
memahami secara psikologis mengapa wanita 
bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan, 
salah satunya teori Stockholm Syndrome milik 
Graham, dkk (1995). Stockholm Syndrome adalah 
suatu kondisi paradoks psikologis dimana timbul 
ikatan yang kuat antara korban terhadap pelaku 
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kekerasan, ikatan ini meliputi rasa cinta korban 
terhadap pelaku, melindungi pelaku yang telah 
menganiayanya, menyalahkan diri sendiri 
sebagai penyebab kekerasan, menyangkal atau 
meminimalisir kekerasan yang terjadi (Graham, 
dkk., 1995). 

Stockholm Syndrome pada awalnya 
digunakan untuk menjelaskan suatu ikatan 
psikologis antara sandera dengan pelaku 
penyanderaan, penculikan, atau kondisi yang 
serupa dimana ada satu individu yang memiliki 
kekuatan dominan untuk membahayakan hidup 
korbannya (De Fabrique, dkk., 2007). Namun 
seiring perkembangan studinya,  Stockholm 
Syndrome dapat ditemukan dalam hubungan 
relasi intim baik keluarga maupun hubungan 
romantis (Carver, 2009). Graham, dkk (1995) 
menambahkan bahwa ikatan paradoks dalam 
Stockholm Syndrome adalah sebuah strategi yang 
bertujuan sebagai coping terhadap kekerasan 
dan strategi untuk mengakhiri kekerasan yang 
dialami. Namun perlu diketahui bahwa Stockholm 
Syndrome tidak selalu terjadi dalam hubungan 
yang penuh kekerasan. Dengan mengamati 
hubungan serta memahami bahwa terdapat 
empat kondisi dan indikator distorsi kognitif 
yang muncul dalam hubungan tersebut maka 
dapat dipahami bagaimana  Stockholm Syndrome 
berkembang dalam hubungan interpersonal yang 
penuh kekerasan (Graham, dkk., 1995). 

Stockholm Syndrome melibatkan adanya 
sisi baik yang dimunculkan pelaku pada 
korbannya dan korban akan memiliki harapan 
bahwa pelaku akan merubah perilakunya yang 
kemudian memproduksi suatu ikatan yang tidak 
sehat dan menjadi alasan korban sulit melepaskan 
diri dari hubungan tersebut (Graham, dkk., 1994; 
Carver, 2009). 

Stockholm Syndrome adalah suatu 
kondisi paradoks psikologis dimana timbul 
ikatan yang kuat antara korban terhadap pelaku 
kekerasan, ikatan ini meliputi rasa cinta korban 
terhadap pelaku, melindungi pelaku yang telah 
menganiayanya, menyalahkan diri sendiri sebagai 
penyebab kekerasan, dan menyangkal atau 
meminimalisir kekerasan yang terjadi (Graham, 
dkk., 1995).

Terdapat empat kondisi dalam hubungan 
yang penuh kekerasan dan distorsi kognitif 
yang muncul pada diri korbannya untuk 
mengembangkan Stockholm Syndrome (Graham, 

dkk. 1995). Kondisi pertama yaitu adanya 
ancaman terhadap keselamatan korban, baik 
secara fisik maupun psikologis yang dilakukan 
oleh pelaku. Kondisi kedua yaitu pelaku 
mengancam korban untuk tidak melarikan diri 
atau pergi dari pelaku. Kondisi ketiga yaitu pelaku 
melarang korban untuk berhubungan dengan 
orang lain di sekitarnya. Kondisi terakhir yaitu 
pelaku menunjukkan kebaikan-kebaikan pada 
korbannya dalam bentuk apapun. 

Keempat kondisi tersebut mendukung 
berkembangnya Stockholm Syndrome dalam 
hubungan yang abusive, yang kemudian 
membentuk ikatan tidak sehat antara korban 
dengan pelaku. Hal ini yang menjadi alasan kenapa 
korban sulit melepaskan diri dari hubungan 
karena korban terus menerus melihat sisi baik 
dari perilaku pelaku (Carver, 2009). Penelitian 
ini nantinya bertujuan untuk menemukan dari 
keempat kondisi tersebut kondisi manakah yang 
lebih dominan muncul di dalam hubungan yang 
penuh kekerasan.

Selain keempat kondisi yang menjadi 
alasan berkembangnya Stockholm Syndrome, 
komponen penting lain yaitu distorsi kognitif 
pada diri korban kekerasan. Stockholm Syndrome 
tidak dapat muncul tanpa adanya distorsi kognitif 
dalam diri korban (Graham, dkk., 1994). Terdapat 
18 distorsi kognitif yang berasosiasi dengan 
Stockholm Syndrome antara lain menyangkal 
kekerasan yang dialami, meminimalisir kekerasan 
yang dialami, merasionalisasi kekerasan yang 
dilakukan oleh pelaku, menyalahkan diri sendiri 
atas kekerasan yang terjadi, dan lain sebagainya 
(Graham, dkk, 1993; Graham, Ott, Rawlings, 1990; 
dalam Graham, dkk., 1994). Distorsi kognitif 
muncul dalam diri korban karena terjadi tarik 
menarik antara ketidaksadaran dengan orientasi 
korban terhadap pelaku kekerasan (Graham, 
dkk., 1994). Ketika pelaku melakukan kekerasan, 
teror, dan ancaman pada diri korban, distorsi 
kognitif menimbulkan harapan bahwa suatu saat 
kekerasan tersebut akan berakhir ketika pelaku 
diberikan cinta dan perhatian penuh oleh korban. 

Distorsi kognitif dapat juga terjadi karena 
gairah fisiologis yang disebabkan oleh rasa takut 
diinterpretasikan sebagai ketertarikan (Walster, 
1971; dalam Graham, dkk. 1995). Kesalahan 
interpretasi rasa takut menjadi cinta inilah 
yang  membentuk ikatan antara korban dengan 
pelaku kekerasan dan menciptakan harapan 
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bahwa hubungannya akan menjadi lebih baik dan 
kekerasan akan berakhir. 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti 
ingin mengkaji lebih dalam mengenai kondisi 
manakah yang dominan muncul dalam hubungan 
yang penuh kekerasan yang mengembangkan 
Stockholm Syndrome, distorsi kognitif apa saja 
yang muncul dalam diri wanita yang bertahan 
dalam hubungan yang penuh kekerasan, serta 
alasan apakah yang mendasarinya untuk bertahan 
dalam hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus 
instrumental. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
memahami dengan lebih baik, mengembangkan, 
dan memperhalus teori Stockholm Syndrome 
dalam hubungan pacaran melalui penemuan 
kondisi yang lebih dominan dari empat kondisi 
yang mengembangkan Stockholm Syndrome, 
distorsi kognitif  apa saja yang muncul dalam 
diri wanita yang bertahan dalam hubungan 
yang penuh kekerasan, serta alasan apa yang 
membuatnya bertahan dalam hubungan tersebut. 
Dalam penelitian ini terdapat 3 orang subjek yang 
diperoleh melalui teknik purposif. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah analisis tematik pada 
transkrip wawancara yang telah dibuat verbatim.

HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa ketiga subjek menunjukkan adanya 
Stockholm Syndrome yang dicirikan dengan 
adanya ikatan yang kuat terhadap pasangannya. 
Hal ini ditunjukkan melalui rasa cinta pada 
pasangan sebagai pelaku kekerasan, melindungi 
pasangan yang telah menganiayanya, 
menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab 
kekerasan, dan meminimalisir kekerasan yang 
terjadi. Ketiga subjek menunjukkan bahwa 
mereka tidak bisa serta merta meninggalkan 
pasangannya, mereka merasa terikat dan sangat 
mencintai pasangannya. Melalui jawaban-
jawaban subjek dapat disimpulkan bahwa ketika 
kekerasan terjadi mereka akan menutup rapat 
kejadian tersebut, mereka tidak ingin orang lain 
mengetahui kekerasan tersebut dan berpikiran 
buruk terhadap pasangannya.

Berdasarkan teori Graham (1994) terdapat 
empat kondisi yang mengembangkan Stockholm 
Syndrome, sementara hasil penelitian ditemukan 
tiga kondisi yang lebih dominan di dalam 
hubungan yang penuh kekerasan.  Pada ketiga 
subjek ditemukan dua kondisi yang dominan  
yang sama-sama muncul dalam hubungannya 
yaitu isolasi atau larangan untuk berhubungan 
dengan orang-orang disekitarnya, dan kebaikan-
kebaikan kecil yang ditunjukkan pasangan 
terhadap. Perbedaannya antara ketiga subjek 
terletak pada ancaman yang didapatkan. Subjek 
I dan III mendapatkan ancaman untuk tidak 
meninggalkan pasangannya, sedangkan subjek II 
mendapatkan ancaman terhadap keselamatannya.

Menurut Graham (1994) terdapat 18 
macam distorsi kognitif yang berasosiasi dengan 
Stockholm Syndrome, dan tanpa adanya distorsi 
kognitif maka Stockhlolm Syndrome tidak dapat 
muncul atau bertahan pada diri korban. Namun 
pada penelitian ini ditemukan kurang lebih 10 
distorsi kognitif yang muncul dalam diri masing-
masing subjek. Kondisi yang sama yang muncul 
dalam diri ketiga subjek yaitu:

1. Persepsi yang sempit; korban hanya 
berfokus pada apa yang terjadi sekarang, 
apa yang harus segera dilakukan untuk 
bertahan saat ini.

2. Meminimalisir kekerasan yang dialami; 
korban beranggapan bahwa kekerasan 
yang dialami tidak terlalu buruk.

3. Merasionalisasi kekerasan yang dilakukan 
oleh pelaku, melihat penyebab kekerasan 
terjadi diluar diri pelaku.

4. Menyalahkan diri sendiri atas kekerasan 
yang terjadi.

5. Melihat segala sesuatu yang terjadi melalui 
perspektif pelaku, seperti melihat dirinya 
dari perspektif pelaku, membenci bagian 
dari dirinya sendiri yang menyebabkan 
pelaku marah, percaya bahwa ia harus 
sempurna di mata pelaku, percaya bahwa 
tidak ada orang lain yang mencintai 
dirinya selain pelaku, semua kemauan 
dan kebutuhan pelaku juga merupakan 
kebutuhan dirinya.

6. Kekerasan dipandang sebagai cara pelaku 
untuk menunjukkan cintanya.

7. Korban percaya bahwa jika ia bersikap baik 
dan memberikan perhatian dan cinta yang 
besar pada pelaku maka kekerasan akan 
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berhenti.
8. Korban percaya bahwa ia benar-benar 

mencintai dan menyayangi pelaku.
9. Percaya pelaku pasti akan kembali 

mencarinya bahkan jika pelaku masuk 
penjara.
Selain distorsi kognitf yang disebutkan 

diatas, terdapat distorsi kognitif yang berbeda 
yang muncul pada masing-masing subjek. 
Seperti menganggap bahwa pelaku adalah korban 
bukan sebagai pelaku kekerasan, percaya bahwa 
hubungannya adalah hubungan yang sempurna, 
dan melihat pasangan sebagai orang yang 
berkuasa lebih dari yang sebenarnya.

Temuan lain yang ditemukan dalam 
penelitian ini yaitu alasan wanita bertahan dalam 
hubungan yang penuh kekerasan. Ketiga subjek 
menunjukkan alasan yang hampir sama, yaitu 
ingin mengubah perilaku pasangan. Karena 
subjek merasa sebagai orang yang paling dekat 
dan paling memahami pasangan, sehingga dengan 
bersamanya maka diharapkan akan membawa 
perubahan positif bagi perilaku pasangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil data dan pembahasan 
yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga kondisi yang mengembangkan 
Stockholm Syndrome yang dominan 
dalam hubungan yang penuh kekerasan. 
Kondisi tersebut yaitu isolasi dari orang 
terdekat, kebaikan-kebaikan kecil yang 
ditunjukkan pelaku, dan ancaman untuk 
tidak pergi atau meninggalkan pelaku. 
Meskipun mendapatkan kekerasan, 
ancaman, dan isolasi terhadap orang-orang 
terdekat namun kebaikan-kebaikan yang 
ditunjukkan pelaku membawa harapan 
bahwa kekerasan akan berakhir dan situasi 
menjadi lebih baik.

2. Adanya distorsi kognitif yang terjadi dalam 
diri wanita yang bertahan dalam hubungan 
yang penuh kekerasan. Terdapat sembilan 
distorsi kognitif yang sama ditemukan 
pada ketiga subjek yaitu: 
a. Persepsi yang sempit, korban hanya 

berfokus pada apa yang terjadi sekarang, 
apa yang harus segera dilakukan untuk 

bertahan saat ini.
b. Meminimalisir kekerasan yang dialami, 

bahwa kekerasan yang dialami tidak 
terlalu buruk.

c. Merasionalisasi kekerasan yang 
dilakukan oleh pelaku, melihat 
penyebab kekerasan terjadi diluar diri 
pelaku.

d. Menyalahkan diri sendiri atas kekerasan 
yang terjadi.

e. Melihat segala sesuatu yang terjadi 
melalui perspektif pelaku, seperti 
melihat dirinya dari perspektif pelaku, 
membenci bagian dari dirinya sendiri 
yang menyebabkan pelaku marah, 
percaya bahwa ia harus sempurna di 
mata pelaku, percaya bahwa tidak ada 
orang lain yang mencintai dirinya selain 
pelaku, semua kemauan dan kebutuhan 
pelaku juga merupakan kebutuhan 
dirinya.

f. Kekerasan dipandang sebagai cara 
pelaku untuk menunjukkan cintanya.

g. Korban percaya bahwa jika ia bersikap 
baik dan memberikan perhatian dan 
cinta yang besar pada pelaku maka 
kekerasan akan berhenti.

h. Korban percaya bahwa ia benar-benar 
mencintai dan menyayangi pelaku.

i. Percaya pelaku pasti akan kembali 
mencarinya bahkan jika pelaku masuk 
penjara.

Meskipun distorsi kognitif yang muncul 
pada diri subjek hampir sama namun 
masih terdapat beberapa distorsi kognitif 
yang berbeda satu dengan yang lain. Hal 
itu disebabkan karena perbedaan individu 
terhadap orientasi pada masing-masing 
pasangannya. 

3. Alasan wanita bertahan dalam hubungan 
yang penuh kekerasan memiliki kesamaan 
dasar, yaitu keinginan untuk memperbaiki 
perilaku pasangan. Karena menganggap 
dirinya yang paling memahami, mampu 
melindungi, dan bertanggung jawab 
terhadap kehidupan pasangan, sehingga 
dengan bersamanya maka diharapkan akan 
membawa perubahan positif bagi perilaku 
pasangan.
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