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Abstract.
Violence in dating is not a new thing but so far it still quite unfamiliar in Indonesia. This re-
search’s aim is to know the Psychological well being of early adult women who have experienced 
violence in dating. Psychological well being is a state in which a person meets the requirements 
for being psychologically healthy (Ryff, 1989). There are six dimensions of psychological well 
being, self acceptance, positive relationships with others, personal growth, life purpose, environ-
mental mastery and autonomy. This study used a qualitative approach with case study method. 
The focus of this research is the psychological well being of early adult women who have expe-
rienced violence in dating. This research is involving three subjects. Data analysis techniques 
used in this research is the thematic analysis with coding of the transcripts of the interview 
that has been made into verbatim. The results showed that the dimensions of self-acceptance 
on the three subjects are they still do not have a positive attitude toward themselves. In posi-
tive relationships with others, the three subjects were able to establish intimacy and enjoy the 
interactions with others, either through conversation or activity. They also have the desire to 
continue thriving and feel the improvement of themselves from time to time in the dimension 
of personal growth. The three subjects is capable of selecting or creating the environmental 
context according to their personal needs or values. In the third dimension of the autonomy, the 
three subjects are able to evaluate themselves and to behave using their personal values. In this 
study, factors that affect the psychological well being of the victims of dating violence are the 
regulation of emotion, coping strategies, spirituality, trauma to open up themselves (the trauma 
of disclosure) and the socioeconomic status.
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Abstrak.
Kekerasan dalam pacaran bukanlah hal baru lagi, namun sejauh ini masih cukup ter-

dengar asing di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Psychological well be-
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ing perempuan dewasa awal yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Psychologi-
cal well being merupakan keadaan di mana seseorang memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk 
menjadi sehat secara psikologis (Ryff, 1989). Terdapat enam dimensi psychological well being, 
yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, 
penguasaan lingkungan dan otonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif den-
gan metode studi kasus. Fokus penelitian ini adalah psychological well being perempuan dewa-
sa awal yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Penelitian ini mengikutsertakan 3 
subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis tema-
tik dengan koding terhadap hasil transkrip wawancara yang telah dibuat verbatim. Hasil pene-
litian menunjukkan pada dimensi penerimaan diri ketiga subjek masih belum memiliki sikap 
positif terhadap diri sendiri. Dalam hubungan positif dengan orang lain ketiga subjek mampu 
menjalin keakraban dan menikmati interaksi, baik melalui percakapan atau aktivitas bersama. 
Mereka juga memiliki keinginan untuk terus berkembang dan merasakan peningkatan dalam 
diri dari waktu ke waktu dalam dimensi pertumbuhan pribadi. Ketiga subjek mampu memilih 
atau menciptakan konteks lingkungan sesuai dengan kebutuhan atau nilai-nilai pribadi. Dalam 
dimensi otonomi ketiga subjek mampu mengevaluasi diri dan berperilaku menggunakan nilai-
nilai pribadi yang dimiliki. Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi psychological well 
being korban kekerasan dalam pacaran adalah regulasi emosi, strategi coping, spiritualitas, 
trauma membuka diri (trauma disclosure) dan status sosioekonomi.

Kata kunci: Psychological Well Being; Perempuan; Perempuan Dewasa Awal; Kekerasan dalam 
Pacaran

PENDAHULUAN

Mengalami perlakuan tindak kekerasan 
adalah salah satu pengalaman emosional yang 
bukan saja tidak menyenangkan tetapi beban 
tersendiri dalam kehidupan seseorang. Banyak 
permasalahan dan konsekuensi yang dialami 
dapat menimbulkan berbagai pertanyaan seputar 
kesehatan mental perempuan yang pernah men-
galami kekerasan dalam pacaran (KDP). Dampak 
yang diberikan dapat menyebabkan kegagalan 
dalam menyelesaikan tugas perkembangannya, 
selain itu dampak psikologis yang disebabkan 
dapat membuat korban kekerasan sulit mencapai 
kondisi sehat secara psikologis. 

Mencapai well being dalam hidup meru-
pakan keinginan setiap orang. Well being dinilai 
sebagai suatu aspek penting dalam perkemban-

gan sepanjang hidup (live span development) se-
seorang dan dalam proses adaptasi (Ryff, 1989). 
Ryff & Singer (1998, 2000 dalam Ryan & Deci, 
2001) membahas well being pada konteks perkem-
bangan sepanjang hidup manusia yang hal terse-
but juga dijelaskan oleh Aristoteles yakni usaha 
untuk mencapai realisasi dari potensi manusia 
yang sesungguhnya (Ryff & Keyes, 1995). 

Psychological well being bukan hanya 
kepuasan hidup dan keseimbangan antara afek 
positif dan afek negatif, namun juga melibatkan 
persepsi dari keterlibatan dengan tantangan-
tantangan selama hidup (Keyes, Shmotkin & Ryff, 
2002). Terdapat beberapa faktor yang dapat me-
nyebabkan seseorang tidak mampu mencapai 
psychological well being (Maier & Lachman, 2000; 
Hemenover, 2003; Smider, dkk., 1996; Tweed 
& Ryff, 199). Salah satu faktor yang juga dapat 
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adalah mengalami kekerasan dalam pacaran. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Callahan, 
dkk (2003) juga menyebutkan bahwa kekerasan 
dalam pacaran juga dapat menurunkan kepuasan 
hidup dan psychological well being seseorang. 

Kekerasan dalam pacaran mengacu pada 
upaya mengontrol atau mendominasi orang lain 
dalam hubungan kencan baik secara fisik, sek-
sual atau psikologis yang menyebabkan beberapa 
kerugian (Werkele & Wolfe, 1999). Data statistik 
menunjukan bahwa remaja dan dewasa awal me-
miliki resiko mengalami kekerasan dalam pacaran 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang 
dewasa (Women of Color Network, 2008). Ban-
yak perempuan yang menjadi korban kekerasan 
dalam pacaran yang dilakukan oleh laki-laki se-
bagai pacarnya (Dobash, dkk., 1992 dalam Kaura 
& Lohman, 2007). Sebanyak 20-50% perempuan 
mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual 
selama hidup mereka (Coker, Smith, McKweon & 
King, 2000 dalam Parker & Lee, 2007). 

Dampak utama dari kekerasan dalam pa-
caran adalah berdampak pada kesehatan mental 
korbannya selain dampak fisik. Perempuan men-
galami dampak yang lebih berat dibandingkan 
dengan laki-laki (Crawford, 2006). Sebanyak 87% 
korban kekerasan mencoba untuk mengakhiri 
hubungan mereka (Goodman, dkk., 2003 dalam 
Bell, dkk., 2007). Namun, perempuan yang telah 
meninggalkan hubungan yang penuh dengan tin-
dak kekerasan justru merasa dampak yang lebih 
parah. 

Perempuan yang menjadi korban ke-
kerasan kurang mampu menguasai lingkungan 
sekitarnya (Umberson, Anderson, Glick, & Sha-
piro, 1998 dalam Parker & Lee, 2007) dan men-
galami kesulitan berhubungan dengan orang lain 
(Ansara & Hindin, 2011). Selain itu, perempuan 
yang menjadi korban kekerasan juga tidak berha-
sil mengembang diri dari waktu ke waktu terlebih 
dalam konteks sosial dan lingkungan (Aderson, 

2001). Perasaan bersalah dan merasa tidak bahagia 
(Fischbach & Herbert, 1997, Frank & Rodowski, 
1999; Marcus, 1994 dalam Koopman, dkk., 2007) 
yang dirasakan korbannya juga akan berdampak 
bagi psychological well being terutama dalam pe-
nerimaan diri.

Di Indonesia, kasus kekerasan dalam pa-
caran juga mengalami peningkatan. Pada tahun 
2009, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perem-
puan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) me-
nerima pengaduan dan pendampingan sebanyak 
1.058 kasus kekerasan yang meningkat sebanyak 
205 kasus dari tahun sebelumnya. Di tahun 2010, 
Komnas Perempuan mencatat 1.299 kasus ke-
kerasan yang menimpa kaum Hawa sepanjang 
2010 sedangkan kekerasan oleh mantan pacar se-
banyak 33 kasus (Lazuardi, 2011). Di tahun 2011, 
Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus ke-
kerasan lainnya terjadi dalam hubungan pacaran 
sebanyak 1.405 kasus (Jamadin, 2012).

Fenomena kekerasan dalam pacaran adalah 
salah satu masalah yang dapat menyebabkan psy-
chological well being korbannya rendah. Namun, 
penelitian-penelitian sebelumnya mengacu pada 
aspek psikologis yang negatif seperti depresi, ke-
cemasan, trauma dalam mengukur psychological 
well being. Oleh karena itu, penelitian ini men-
jadi penting dilakukan karena perlu pemahaman 
yang lebih mendalam mengenai psychological 
well being perempuan dewasa awal yang pernah 
mengalami kekerasan dalam pacaran menggu-
nakan perspektif Ryff yang melihat manusia dari 
aspek-aspek positifnya dengan memahami po-
tensi positif yang melekat dalam diri manusia 
dan mengembangkan untuk dapat aktualisasi diri 
guna mencapai psychological well being.

Fokus penelitian ini dirumuskan dalam 
grand tour question, yakni bagaimana psychologi-
cal well being perempuan dewasa awal yang per-
nah mengalami kekerasan dalam pacaran? Penu-
lis menambahkan sub question, yakni faktor apa 
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saja yang mempengaruhi kondisi psychological 
well being pada perempuan dewasa awal yang per-
nah mengalami kekerasan dalam pacaran?

Psychological Well Being
Untuk mendefiniskan psychological well 

being, Ryff (1989) meninjau teori pertumbuhan 
dan perkembangan aktualisasi diri (self actual-
ization) milik Maslow. teori kepribadian fully 
functioning dari Rogers, individuasi dari Jung, ke-
matangan dari Allport, teori psikososial dari Erik-
son, basic life dari Buhler, perubahan kepribadian 
dalam masa dewasa milik Neugarten dan kriteria 
positif dari kesehatan mental Jahoda. Psychologi-
cal well being bukan hanya kepuasan hidup dan 
keseimbangan antara afek positif dan afek nega-
tif, namun juga melibatkan persepsi dari keterli-
batan dengan tantangan-tantangan selama hidup 
(Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002). 

Ryff dan Singer (2008) mengemukakan 
dimensi-dimensi yang berkaitan dengan psycho-
logical well being, yaitu:

1. Penerimaan Diri (Self Acceptance)
Individu yang dapat menerima dirinya 

sendiri adalah individu yang memiliki sikap posi-
tif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima 
berbagai aspek diri baik kualitas diri yang baik 
maupun buruk, serta merasa positif tentang ke-
hidupan masa lalu. Individu yang tidak dapat me-
nerima dirinya sendiri adalah individu merasa ti-
dak puas dengan dirinya, kecewa dengan apa yang 
terjadi di masa lalu, merasa bermasalah dengan 
beberapa aspek tertentu dan berharap menjadi 
orang yang berbeda dengan dirinya yang sekarang 
(Ryff, 1989).

2. Hubungan Positif dengan Orang Lain 
(Positive Relations with Others)

 Individu yang memiliki hubungan posi-
tif dengan orang lain terlihat mampu membina 
hubungan yang hangat, memuaskan, dan saling 
percaya; memperhatikan kesejahteraan orang 

lain; menunjukkan empati dan afeksi yang kuat; 
serta dapat menjalin hubungan yang bersifat 
timbal balik, saling memberi dan menerima. Se-
baliknya, individu yang kurang baik dalam ber-
hubungan positif dengan orang lain terlihat lebih 
tertutup dan memiliki sedikit hubungan yang 
dekat dan saling percaya; merasa kesulitan untuk 
bersifat hangat dan terbuka dengan orang lain; 
merasa terasing dan frustasi dalam hubungan 
interpersonal; tidak bersedia menyesuaikan diri 
untuk mempertahankan suatu hubungan yang 
hangat dengan orang lain (Ryff, 1989).

3. Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth)
 Individu yang memiliki pertumbuhan 

pribadi yang baik ditandai dengan kesadaran akan 
potensi yang dimilikinya, memiliki keinginan 
untuk berkembang, terbuka pada pengalaman-
pengalaman baru, merasakan kemajuan diri dari 
waktu ke waktu, serta berubah dengan cara yang 
efektif untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, in-
dividu dikatakan kurang memiliki pertumbuhan 
pribadi jika mereka merasa mengalami stagnansi, 
kurang merasa adanya peningkatan dari waktu ke 
waktu, merasa bosan dan tidak tertarik dengan 
kehidupannya, serta merasa tidak mampu untuk 
membentuk sikap atau perilaku baru yang lebih 
baik (Ryff,1989).

4. Tujuan Hidup (Purpose in Life)
Individu yang memiliki tujuan hidup baik 

apabila individu memiliki nilai-nilai yang diya-
kini dapat memberinya arti dan tujuan hidup, 
memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan dan 
arah hidup yang dijalani, memiliki arah dalam 
hidupnya, merasakan makna kehidupannya saat 
ini maupun masa lalunya. Sebaliknya, individu 
yang kurang memiliki tujuan hidup mengalami 
kesulitan dalam memahami makna hidupnya, ti-
dak dapat melihat tujuan dari kehidupan di masa 
lalu, serta tidak memiliki keyakinan yang dapat 
memberikan makna dalam hidup (Ryff, 1989).

5. Penguasaan Lingkungan (Environmental 
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Mastery)
 Individu yang memiliki penguasaan ling-

kungan yang baik adalah individu yang mampu 
menguasai dan mengatur lingkungan, mengon-
trol berbagai kegiatan eksternal yang kompleks, 
menggunakan kesempatan yang ada secara efek-
tif, serta mampu memilih atau menciptakan kon-
teks yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 
dan nilai-nilai yang dianut. Sementara individu 
dikatakan tidak memiliki penguasaan atas ling-
kungannya apabila individu tersebut mengalami 
kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, 
merasa tidak mampu untuk mengubah atau me-
ningkatkan kualitas di lingkungan sekitar, tidak 
sadar dan peka terhadap kesempatan yang ada di 
lingkungan, dan kurang memiliki kontrol terha-
dap dunia eksternalnya (Ryff, 1989).

6. Otonomi (Autonomy)
 Individu yang memiliki otonomi yang 

baik jika mereka mampu mandiri dan men-
garahkan dirinya sendiri, mampu menghadapi 
tekanan sosial dengan berpikir dan berperilaku 
dalam beberapa hal, dapat mengatur tingkah laku 
dari dalam diri, dan mengevaluasi diri nilai-nilai 
pribadi. Sebaliknya individu yang kurang memi-
liki otonomi akan memperhatikan pengharapan 
dan evaluasi dari orang lain, bergantung pada pe-
nilaian dan pendapat orang lain dalam mengam-
bil keputusan, serta menyesuaikan diri terhadap 
tekanan sosial dalam berpikir dan bertingkah 
laku (Ryff, 1989).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Psycho-
logical Well Being

Menurut Ryff dan Singer (2008), terdapat 
dua faktor yang terkait dengan Psychological Well 
Being, yaitu:
1. Faktor Psikososial

Para ahli sosial telah menghubungkan as-
pek-aspek well being dengan konstruk-konstruk 
psikologis, seperti: regulasi emosi, kepribadian, 

tujuan pribadi, value atau nilai pribadi, strategi 
coping, spiritualitas. Well being juga dipengaruhi 
oleh pengalaman hidup, seperti caregiving, pe-
rubahan status perkawinan, trauma membuka 
diri (trauma disclosure) (Ryff & Singer 2008).

2. Faktor Sosiodemografis 
a. Usia 
 Terdapat perbedaan psychological well 

being pada kelompok dewasa awal, dewasa tengah 
dan dewasa akhir. Menurut teori perkembangan, 
individu menghadapi tantangan yang berbeda-
beda seiring dengan pertumbuhan usia (Ryff, 
1989).
b. Jenis kelamin 

 Terdapat perbedaan psychological well 
being antara laki-laki dan perempuan. Perempuan 
menonjol dalam dimensi hubungan positif den-
gan orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi 
yang dibandingkan dengan laki-laki (Ryff & Sing-
er, 2008). Namun, perempuan memiliki nilai yang 
rendah dalam dimensi otonomi dibandingkan 
dengan laki-laki (Gilligan, 1982 dalam Ryff, 1989).

c. Status sosioekonomi
 Ryff & Singer (2008) menemukan bahwa 

gambaran psychological well being menjadi lebih 
baik pada kelompok yang mempunyai pendidikan 
tinggi dan jabatan yang tinggi dalam pekerjaan, 
terutama untuk dimensi tujuan hidup dan per-
tumbuhan pribadi. 

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif den-
gan tipe penelitian studi kasus instrinsik. Unit 
analisis dalam penelitian ini adalah psychological 
well being perempuan dewasa awal yang pernah 
mengalami kekerasan dalam pacaran.



Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial
Vol. 3. No. 2 Agustus 2014

85

Wahyu Kusbadini, Veronika Suprapti

Subjek Penelitian 
Penelitian ini melibatkan tiga orang 

perempuan dewasa awal yang berusia 20-30 ta-
hun, pernah mengalami kekerasan dalam pacaran 
baik kekerasan secara verbal, seksual dan fisik 
yang tidak hanya terjadi satu kali namun secara 
berulang dan tidak lagi terlibat dengan hubungan 
tersebut. Selain menggali data dari ketiga subjek 
utama, penelitian ini juga menggali data dari sig-
nificant other.

Teknik Penggalian Data
Teknik penggalian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. 
Metode wawancara yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah wawancara mendalam atau depth 
interview, yakni untuk memperoleh pemahaman 
secara menyeluruh dan mendalam mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan bagaimana psychologi-
cal well being perempuan dewasa awal yang per-
nah mengalami kekerasan dalam pacaran.

Teknik Pengorganisasian Data dan Analisis 
Data

Proses pengorganisasian dan analisis data 
dimulai dengan mengorganisasikan data terlebih 
dahulu. Dengan data yang beragam, penulis men-Dengan data yang beragam, penulis men-
gorganisasikan data dengan rapi, sistematis dan 
selengkap mungkin (Poerwandari, 2011). Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis tematik dengan pendekatan theo-
ry driven dimana pengembangan tematik dilaku-
kan berdasarkan teori milik Ryff.

HASIL DAN BAHASAN

1. Penerimaan Diri (Self-Acceptance)
Pada subjek I, kekerasan dalam pacaran 

yang dialami menyebabkan dimensi penerimaan 
diri subjek I kurang positif dari kedua subjek lain-
nya. Subjek I belum memiliki sikap yang positif 

terhadap dirinya sendiri karena merasa kecewa, 
menganggap dirinya tidak berharga dan merasa 
orang lain tidak akan menghargai dirinya karena 
kekerasan yang dialaminya. Subjek I juga belum 
memiliki perasaan dan pandangan yang positif 
pada pengalaman masa lalu. kekerasan dalam pa-
caran yang dialami menyebabkan subjek I menye-
sal dengan takdir hidup, menyalahkan perceraian 
orang tuanya atas pengalaman kekerasan yang 
dialaminya, walaupun akhirnya subjek I hanya 
pasrah dan berusaha menerima. Subjek I mam-
pu mengenali kelemahan dalam dirinya, subjek 
merasa dirinya adalah mudah percaya, menang-
gapi sesuatu dengan hati dan mudah emosi. Na-
mun, subjek tidak mampu mengenali kelebihan 
yang dimilikinya.

Pada subjek II, dimensi penerimaan diri 
lebih positif dari subjek I. Pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
II juga belum memiliki sikap yang positif terha-memiliki sikap yang positif terha-
dap dirinya dengan menyalahkan dirinya sendiri 
karena tidak menurut dan membantah kemauan 
mantan pacarnya. Subjek II juga memiliki per-Subjek II juga memiliki per-
asaan dan pandangan yang positif pada pengala-
man masa lalu, subjek menyesali, tidak terima, 
marah dan menyalahkan orang lain atas pengala-
man kekerasan dalam pacaran yang dialaminya, 
walaupun akhirnya subjek II berusaha untuk 
menerima dan mengambil hikmah pengalaman 
masa lalu subjek. Namun, subjek II mampu men-subjek II mampu men-
genali kelemahan dan kelebihan dalam dirinya. 
Kelemahan dalam dirinya adalah pemilih dalam 
mencari pacar, tidak mudah menyukai orang, 
egois dan keras kepala. Kelebihan dalam dirinya 
adalah orang yang setia dan mau mengakui kes-
alahan dengan melakukan intropeksi diri.

Pada subjek III dimensi penerimaan diri 
lebih positif dari kedua subjek lainnya. Pengala-
man kekerasan dalam pacaran yang dialami me-
nyebabkan subjek III memang belum memiliki 
sikap yang positif terhadap dirinya sendiri den-
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gan menganggap dirinya bodoh karena memper-menganggap dirinya bodoh karena memper-
tahankan hubungan yang penuh dengan tindak 
kekerasan tersebut. Namun, subjek III memiliki 
perasaan dan pandangan yang positif pada pen-
galaman masa lalu. Subjek III tidak pernah me-
nyesal dan menerima pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialaminya karena hal terse-
but sudah terjadi dan tidak dapat diulang kem-
bali. Subjek III juga mengenali kelemahan dan 
kelebihan dalam dirinya. Kelemahan dalam dir-
inya adalah mudah kasihan sehingga mudah un-
tuk dimanfaatkan oleh orang lain dan egois. Kele-
bihan dalam dirinya adalah orang yang displin, 
konsisten, cekatan dan mampu memprioritaskan 
sesuatu yang harus dikerjakan.

2. Hubungan positif dengan orang 
lain (Positive Relations with Others)

Pada subjek I, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan sub-
jek I kurang hubungan positif dengan orang lain. 
Subjek I lebih menutup diri dengan orang yang 
tidak dikenalnya, takut berhubungan dekat den-
gan laki-laki karena pengalaman kekerasan dalam 
pacaran yang dialaminya. Namun, subjek lebih 
memiliki hubungan yang hangat, dekat, harmon-
is dan saling percaya dengan ibunya setelah men-
galami kekerasan dalam pacaran. Subjek I lebih 
berani menceritakan masalah pribadinya kepada 
ibu, teman subjek setelah mengalami kekerasan 
dalam pacaran, namun subjek tidak mencerita-
kan pengalaman kekerasan yang dialami kepada 
siapapun hanya kepada penulis. Pengalaman ke-
kerasan dalam pacaran, menyebabkan subjek I 
menjadi tidak ingin ikut campur dengan masalah 
orang lain, subjek tidak memberikan saran ketika 
meminta saran subjek. Namun, Subjek I lebih 
mampu menjalin keakraban dan menikmati in-
teraksi baik melalui percakapan atau aktivitas 
bersama ibu dan teman subjek.

Pada subjek II, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan sub-

jek II memiliki hubungan positif dengan orang 
lain lebih positif dari kedua subjek. Setelah men-
galami kekerasan dalam pacaran, subjek II lebih 
memiliki hubungan yang hangat, dekat, harmo-
nis dan saling percaya dengan teman dan orang 
tua subjek karena pada saat masih pacaran subjek 
dilarang berteman dan tidak memiliki hubun-
gan yang baik dengan orang tua subjek. Subjek 
II lebih berani menceritakan masalah pribadinya 
kepada teman dekat, ibu dan tetangga subjek. 
Namun, subjek II tidak menceritakan kekerasan 
yang dialami kepada keluarga, hanya menceri-
takan kepada teman dekat dan tetangga subjek. 
Subjek II juga mampu memberikan bantuan ke-
pada teman yang mempunyai masalah dan selalu 
ada saat temannya membutuhkan subjek setelah 
mengalami kekerasan dalam pacaran. Subjek II 
lebih mampu menjalin keakraban dan menikmati 
interaksi baik melalui percakapan atau aktivitas 
bersama teman dan ibu subjek karena saat masih 
berpacaran dengan mantan pacarnya subjek lebih 
banyak menghabiskan waktu bersama mantan 
pacarnya.

Pada subjek III, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
III lebih memiliki hubungan yang hangat, dekat, 
harmonis dan saling percaya dengan teman dan 
kakaknya karena pada saat masih pacaran subjek 
dilarang berteman dan tidak dengan orang tua 
mantan pacarnya. Namun, subjek III merasa ta-
kut untuk menjalin hubungan yang dekat dengan 
laki-laki yang menjadi pacar subjek karena pen-
galaman kekerasan dalam pacaran yang pernah 
dialaminya. Subjek III selalu menceritakan ma-
salah yang dihadapinya kepada kakak sepupu dan 
teman yang di Bogor. Kekerasan dalam pacaran 
hanya diceritakan kepada teman KKN, kakak 
sepupu dan teman di Bogor, tidak kepada kelu-
arga. Subjek III lebih mampu memberikan ban-
tuan terhadap teman yang mempunyai masalah 
dengan membuka diri, memberikan masukan 
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saat temannya meminta saran setelah tidak lagi 
menjalin hubungan kekerasan dalam pacaran. 
Subjek III juga lebih mampu menjalin keakraban 
dan menikmati interaksi baik melalui percakapan 
atau aktivitas bersama teman dan kakak subjek 
karena subjek III dilarang oleh mantan pacarnya.

3. Pertumbuhan pribadi (Personal 
Growth) 

Pada subjek I, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
I kurang mampu mengenali potensi yan dimili-kurang mampu mengenali potensi yan dimili-
kinya. Subjek merasa bingung potensi apa yang di-
milikinya. Pengalaman kekerasan dalam pacaran 
membuat subjek I memiliki keinginan untuk ter-
us berkembang dengan menjadikan pengalaman 
masa lalu pembelajaran dan ingin menjadi orang 
yang lebih baik. Subjek I juga merasakan pening-
katan dalam dirinya yaitu lebih banyak melakukan 
kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan mulai ja-
rang melakukan kebiasaan dugemnya, lebih ber-
tanggung jawab dalam pekerjaannya. Bagi subjek 
I pengalaman baru adalah suatu hal yang penting 
dan merasa tertantang dengan pengalaman baru 
karena dapat menambah wawasan.

Pada subjek II, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
II mampu mengenali potensi dirinya yaitu meng-mampu mengenali potensi dirinya yaitu meng-
gambar dan voli. Subjek II mengasah kemampuan 
dengan mengikuti ekstrakulikuler dan club saat 
SMA serta mengikuti UKM voli. Pengalaman ke-
kerasan dalam pacaran membuat subjek II memi-
liki keinginan untuk terus berkembang dengan 
memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik dan 
merasa tidak maju kalau masih berpacaran den-
gan mantan pacarnya sekarang serta keinginan 
merubah semua kejelekannya untuk menjadi le-
bih baik. Subjek II juga merasakan peningkatan 
dalam dirinya yaitu lebih detail dengan memper-
hatikan hal-hal yang kecil, memperhatikan ke-
bersihan dan penampilan setelah meninggalkan 
hubungan yang penuh dengan tindak kekerasan 

tersebut serta lebih mendekatkan diri dengan Tu-
han karena pengalaman kekerasan yang dialamin-
ya. Bagi subjek II, pengalaman baru adalah suatu 
hal yang penting, namun baginya menambah me-
nambah teman karena subjek merasa sulit menye-
suaikan diri. Subjek juga menambah pengalaman 
baru dengan mengikuti UKM dan bekerja paruh 
waktu dengan menjaga toko baju.

Pada subjek III, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan sub-
jek III mampu mengenali potensi dirinya yaitu 
olahraga, menggambar dan fotografi serta men-
gasah kemampuannya dalam menggambar den-
gan mengikuti les untuk ujian masuk di perguru-
an tinggi. Pengalaman kekerasan dalam pacaran 
membuat subjek III memiliki keinginan untuk 
terus berkembang dengan merubah sifat-sifat 
jeleknya. Subjek berusaha untuk mengendalikan 
emosi. Subjek III juga merasakan peningkatan 
dalam dirinya yaitu lebih sabar dan mampu men-
gontrol emosinya dan lebih feminim. Bagi subjek 
III, menambah teman baru lebih penting diband-
ingkan dengan pengalaman baru, namun subjek 
III juga mengikuti kegiatan baru yaitu dengan 
mengikuti muathay dan pilates.

4. Tujuan hidup (Purpose in Life)
Pada subjek I, pengalaman kekerasan 

dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
I memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan 
sesuatu dengan niat yang baik maka hasil yang 
didapatkan juga baik. Pengalaman kekerasan da-
lam pacaran membuat subjek I takut memikirkan 
tujuan hidup kedepannya, namun subjek I me-
miliki keinginan untuk membina rumah tangga 
pada suatu hari nanti. Subjek I juga merasa lebih 
mampu membuat rencana dalam melakukan ses-
uatu terutama masalah pekerjaan. Subjek I men-
ganggap pengalaman masa lalunya yaitu mengal-
ami kekerasan dalam pacaran dan menggugurkan 
karena Tuhan sayang dengan subjek dan sudah 
diatur oleh Tuhan dan salah satu petunjuk bagi 
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subjek untuk mengtahui orang yang baik dan ja-
hat. Subjek I juga merasa kehidupan subjek yang 
dulu adalah kehidupan yang buram dan tidak 
berguna, namun subjek berusaha untuk bangkit 
sekarang, merasa lebih menikmati dan senang 
dengan kehidupan yang sekarang.

Pada subjek II, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan sub-
jek II memiliki keyakinan bahwa setiap keinginan 
pasti dapat tercapai dan harus yakin dengan kein-
ginan yang ingin dicapai. Subjek II lebih memi-
kirkan kehidupan di masa depan dan memiliki 
tujuan yang ingin subjek dapat kedepannya yaitu 
membuka usaha wedding organizer (WO) sendiri. 
Pengalaman kekerasan dalam pacaran memoti-
vasi subjek II untuk lebih baik, subjek ingin lu-
lus tepat waktu, sukses, mendapatkan pacar yang 
lebih baik dari mantan pacarnya. Subjek II juga 
mampu menerapkan rencana yang telah dalam 
perkuliahan dan hobinya. Subjek II mampu me-hobinya. Subjek II mampu me-
maknai kehidupan masa lalu dengan menjadikan 
pengalaman kekerasan dalam pacaran yang per-
nah dialaminya sebagai pembelajaran dan subjek 
mengambil hikmah dari pengalaman tersebut. 
Subjek merasa besyukur atas apa yang didapatnya 
sekarang, merasa lebih bebas, lebih menikmati 
hidupnya yang sekarang dan merasa bahagia.

Pada subjek III, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan sub-
jek III memiliki keyakinan bahwa akan mampu 
mewujudkan keinginannya karena menurut sub-
jek akan selalu ada jalan. Subjek III juga memi-. Subjek III juga memi-
liki tujuan untuk kedepannya yaitu mendapat-
kan laki-laki yang lebih baik dan melanjutkan S2 
setelah lulus kuliah serta mendapat dapat bekerja 
sebagai PNS. Subjek III mampu menerapkan ren-Subjek III mampu menerapkan ren-
cana yang telah subjek buat dalam hal belanja 
tidak dalam melakukan tanggung jawab subjek 
sehari-hari seperti kuliah. Subjek III menganggap 
bahwa pengalaman kekerasan yang dialaminya 
sebagai pengalaman baru dan mengambil hikmah 

dari pengalaman tersebut. Subjek III mampu me- Subjek III mampu me-
maknai kehidupan subjek yang sekarang, subjek 
merasa besyukur, lebih bebas, lebih menikma-
ti hidupnya, bahagia, lebih banyak waktu untuk 
melakukan kegiatan bersama dengan teman dan 
kerja kelompok.

5. Penguasaan lingkungan (Envi-
ronmental Mastery)

Pada subjek I, pengalaman kekerasan dalam 
pacaran yang dialami menyebabkan subjek I pen-
galaman kekerasan dalampacaran menyebabkan 
subjek I lebih mampu mengatur dan mempri-
oritaskan tanggung jawab subjek yaitu pekerjaan 
subjek. Subjek I juga memiliki kompetensi dalam 
menyelesaikan masalah dalam kehidupannya 
dengan santai. Namun, subjek I kurang mampu 
menggunakan kesempatan yang ada secara efek-
tif karena lebih mementingkan ijin dari orang 
tua subjek karena bagi subjek sekarang keluarga 
lebih penting. Subjek I dapat memilih atau men-
ciptakan konteks lingkungan sesuai dengan kebu-
tuhan atau nilai-nilai pribadi yaitu dengan lebih 
memilih teman yang membawa dampak positif 
dan menghindari teman-teman yang negatif.

Pada subjek II, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan sub-
jek II mampu memprioritaskan kuliah sebagai 
prioritas pertama dan hobi sebagai prioritas ked-
ua. Namun, subjek II kurang mampu mengatur 
tanggung jawab sehari-hari dengan mengabai-
kan tugas piket di kosan karena malas dan lebih 
mementingkan mengerjakan tugas. Subjek II juga 
kurang mampu menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari subjek, subjek merasa 
stres dengan tugas kuliah yang semakin banyak 
dan materi pelajaran yang semakin sulit. Namun, 
subjek II mampu menggunakan kesempatan yang 
ada secara efektif dengan menjawab kuis dan 
beasiswa serta subjek II merasa lebih banyak ke-
sempatan yang diberikan setelah meninggalkan 
hubungan yang penuh dengan tindak kekerasan. 
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Subjek II dapat memilih atau menciptakan kon-
teks lingkungan sesuai dengan kebutuhan atau 
nilai-nilai pribadi yaitu memilih untuk pindah ke-
las agar tidak bertemu dengan mantan pacarnya, 
mampu memilih peminatan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan nilai-nilai pribadi subjek tanpa 
harus terpengaruh oleh teman.

Pada subjek III, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan sub-
jek III pengalaman kekerasan dalampacaran me-
nyebabkan subjek III lebih mampu mengatur dan 
memprioritaskan tanggung jawab subjek yaitu 
lebih mementingkan kuliah subjek. Subjek III 
juga memiliki kompetensi dalam menyelesaikan 
masalah dalam kehidupannya dengan menyele-
saikan semua masalah yang dihadapinya sendiri 
dan jarang meminta bantuan orang lain. Subjek 
III juga mampu menggunakan kesempatan yang 
ada secara efektif yaitu belajar banyak masalah ke-
sehatan kepada ibu subjek yang merupakan man-
tan perawat. Subjek III juga dapat memilih atau 
menciptakan konteks lingkungan sesuai dengan 
kebutuhan atau nilai-nilai pribadi yaitu memilih. 

6. Otonomi (Autonomy)
Pada subjek I, pengalaman kekerasan 

dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
I mampu mengambil keputusan dalam hidupnya 
secara mandiri tanpa meminta bantuan orang 
lain, namun pengalaman kekerasan dalam pa-
caran menyebabkan subjek I memetingkan orang 
tuanya persetujuan dari saat mengambil kepu-
tusan. Subjek I juga mampu mengarahkan dir-Subjek I juga mampu mengarahkan dir-
inya sendiri dengan tidak mengkhawatirkan pe-
mikiran orang dan subjek lebih mementingkan 
kebahagian diri sendiri dan keluarga. Subjek I 
tidak kurang mampu menyampaikan keinginan, 
pendapat atau argumen terhadap hal tertentu ke-
pada orang lain. Namun, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran menyebabkan subjek I mampu 
mengevaluasi diri dan berperilaku menggunakan 
nilai-nilai pribadi yang dimiliki. Subjek I tidak in-

gin melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah 
subjek lakukan, subjek lebih memikirkan kelu-
arga apabila akan melakukan sesuatu hal.

Pada subjek II, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
II cukup mampu mengambil keputusan sendiri 
dan meminta pendapat orang lain ketika merasa 
bingung dengan dua pilihan. Subjek tidak akan 
mengambil keputusan saat orang tuanya tidak 
setuju. Setelah tidak lagi menjalin hubungan den-
gan mantan pacarnya, subjek II juga mengkha-subjek II juga mengkha-
watirkan pemikiran orang  tentang dirinya dan ta-
kut tidak diterima oleh orang lain. Namun, subjek 
II mampu menyampaikan keinginan, pendapat 
atau argumen terhadap hal tertentu kepada orang 
tua dan mantan pacarnya. Subjek II kurang mam-
pu menyampaikan pendapatmya kepada orang 
lain. Subjek II juga selalu melakukan intropeksi 
diri terhadap sikap orang lain kepada dirinya dan 
bertindak sesuai dengan nilai tersebut walaupun 
dilarang oleh orang tuanya.

Pada subjek III, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialami menyebabkan subjek 
III mampu mengambil keputusan sendiri, jarang 
meminta pendapat orang lain saat mengambil 
keputusan dan akan tetap mengambil keputusan 
yang menurutnya benar walaupun banyak orang 
yang tidak setuju. Subjek III juga mampu men-Subjek III juga mampu men-
garahkan dirinya sendiri, tidak mengkhawatirkan 
pemikiran orang dan subjek lebih mementingkan 
kebahagiannya sediri. Subjek III mampu me-
nyampaikan keinginan, pendapat atau argumen 
terhadap hal tertentu hanya kepada orang tua dan 
pacar subjek. Subjek III juga selalu bertindak ses-
uai dengan nilai tersebut walaupun dilarang oleh 
orang tuanya terutama dalam hal berpacaran.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psycho-
logical Well Being

Dalam hasil penelitian ini, ketiga subjek 
mampu mengenali emosi yang mereka rasakan. 
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Subjek I dan subjek III merasa sedih dengan ke-
kerasan yang dialaminya, subjek II lebih merasa 
marah atas kekerasan yang dialaminya. Namun, 
terdapat perbedaan dalam subjek meregulasikan 
emosinya. Subjek II dan III lebih menggunakan 
cognitive reaprasial dengan merubah cara ber-
pikir mereka untuk mengendalikan emosi yang 
dirasakan. Subjek I lebih menggunakan expres-
sion suppression untuk mengendalikan emosi 
yang subjek rasakan.

Ketiga subjek merasa tertekan dengan ke-
kerasan yang subjek alami. Subjek merasa stress 
dengan konflik yang mereka alami hingga menye-
babkan kekerasan dalam pacaran. Terdapat per-
bedaan dalam usaha yang dilakukan subjek untuk 
mengatasi stress yang dirasakan. Subjek I melaku-
kan ibadah untuk mengatasi stress, subjek II lebih 
memilih untuk berlibur, subjek III lebih memilih 
untuk mendegarkan musik, olah raga dan belanja. 
Ketiga subjek menggunakan emotional focus cop-
ing untuk mengatasi stress yang dialaminya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah 
spiritualitas. Dengan pengalaman kekerasan 
dalam pacaran yang dialaminya, subjek I dan 
subjek II memiliki hubungan yang lebih dekat 
dengan Tuhan. Pengalaman tersebut membuat 
subjek lebih meningkatkan sisi spriritualitas-
nya dengan lebih rajin dalam beribadah sesuai 
dengan keyakinannya. Subjek I percaya bahwa 
semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Subjek II 
juga menjadikan pengalaman kekerasan tersebut 
adalah sebagai pembalajaran dan peringatan bagi 
subjek. Namun, subjek III belum merasakan pen-
ingkatan dalam spiritualitas, subjek tidak beru-
saha mendekatkan diri dengan Tuhan. Subjek 
menerima semua yang terjadi dalam hidupnya 
tanpa berusaha untuk mendekatkan diri dengan 
Tuhan.

Faktor keempat adalah trauma membuka 
diri (trauma disclosure). Faktor ini hanya muncul 
pada subjek I. Dengan pengalaman kekerasan dan 

pengalaman mengugurkan, membuat subjek me-
nutup diri dengan menjaga jarak, tidak ingin ter-
buka dengan orang yang belum subjek kenal. Pada 
subjek II dan subjek III, pengalaman kekerasan 
dalam pacaran tidak menyebabkan kedua subjek 
menutup diri kepada orang lain, kedua subjek jus-
tru mencari teman sebanyak-banyaknya.

Faktor sosiodemografis juga mempen-
garuhi, yaitu usia, jenis kelamin dan status so-
sioekonomi. Ryff & Singer (2008) menemukan 
bahwa gambaran psychological well being men-
jadi lebih baik pada kelompok yang mempunyai 
pendidikan tinggi dan jabatan yang tinggi dalam 
pekerjaan. Pendidikan dan status pekerjaan yang 
baik memberikan ketahanan dalam menghadapi 
stress, tantangan dan kesulitan hidup. Dalam fak-
tor status sosioekonomi, pendidikan berpengaruh 
kepada subjek II dan subjek III pengalaman ke-
kerasan dalam pacaran yang dialaminya membuat 
subjek memilki keyakinan terhadap pendidikan 
yang akan dicapai dalam kedepannya. Kedua sub-
jek ingin mencapai pendidikan yang tinggi den-
gan melanjutkan S2 sebagai tujuan hidup mereka. 

SIMPULAN DAN SARAN

Perempuan dewasa awal yang pernah 
mengalami kekerasan dalam pacaran kurang me-
miliki sikap positif terhadap dirinya sendiri atas 
kekerasan dalam pacaran yang dialaminya (pe-
nerimaan diri). Menariknya, perempuan dewasa 
awal yang pernah mengalami kekerasan dalam 
pacaran mampu memakna kehidupan sekarang 
dan masa lalu mereka yaitu pernah mengalami 
kekerasan dalam pacaran dan menjadikan hal 
tersebut pembelajaran (tujuan hidup). Kekerasan 
dalam pacaran membuat mereka merasakan pen-
ingkatan dalam diri dari waktu ke waktu dalam 
diri dan memiliki keinginan untuk terus berkem-
bang serta terbuka dengan pengalaman baru yang 
menambah wawasan (pertumbuhan pribadi). 
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Perempuan dewasa awal yang pernah mengalami 
kekerasan dalam pacaran juga merasa lebih mam-
pu mengelolah lingkungan yaitu dengan memilih 
lingkungan yang membuat mereka nyaman dan 
sesuai dengan kebutuhan atau nilai-nilai pribadi 
(penguasaan lingkungan). Perempuan dewasa 
awal yang pernah mengalami kekerasan dalam 
pacaran juga merasa lebih mampu menjalin keak-
raban dan menikmati interaksi, baik melalui per-
cakapan atau aktivitas bersama dengan keluarga 
dan teman karena mereka tidak dapat melakukan 
aktivitas bersama dengan orang lain saat masih 
berpacaran (hubungan positif dengan orang lain). 
Selain itu, perempuan dewasa awal yang pernah 

mengalami kekerasan dalam pacaran merasa 
lebih mampu mengevaluasi diri dan berperilaku 
menggunakan nilai-nilai pribadi yang dimiliki 
(otonomi). Dengan demikian kondisi psychologi-
cal well being dapat dikatakan mengarah ke arah 
yang positif. Kondisi psychological well being 
perempuan dewasa awal yang pernah mengalami 
kekerasan dalam pacaran juga dipengaruhi oleh 
faktor psikososial yaitu regulasi emosi, strategi 
coping, spiritualitas, trauma membuka diri (trau-
ma disclosure) dan faktor sosiodemografis yang 
mempengaruhi adalah pendidikan.
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