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MOTTO 

 “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (5) 

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan (6) Maka 

apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 

bekerja keras (untuk urusan yang lain) (7)” 1 

(Q.S Al-Insyirah : 5-7)  

                                                           
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian 

Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahnya” (Jakarta: 
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ABSTRAK 

 

 NIDA NABILA ARINILHAQ (17102020018).  
Resiliensi Remaja Korban Pelecehan Seksual Pada Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kabupaten Garut Jawa Barat : Program Studi 
Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 
 Resiliensi remaja upaya individu remaja dalam 
menangani tekanan agar mampu bangkit dari hal-hal yang 
negative yang dialaminya agar dapat menjalankan kehidupan 
yang damai, tenang tanpa adanya tekanan-tekanan yang 
dialami pasca kejadian yang dialami. Penelitin ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek resiliensi remaja 
korban pelecehan seksual di P2TP2A. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
yang memberikan gambaran atas suatu objek sejelas mungkin 
tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan 
wawancara untuk mengetahui aspek-aspek resiliensi apa saja 
yang membuat klien mampu bangkit dari keterpurukan yang 
dialami oleh klien. Analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan kesimpulan data. Kemudian uji keabsahan 
data pada penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi 
sumber untuk membandingkan data penelitian dari sumber 
satu dengan sumber yang lain. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek 
resiliensi remaja korban pelecehan seksual Pada Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kabupaten Garut Jawa Barat ialah memiliki 
regulasi emosi yang baik dan stabil, mampu mengendalikan 
dorongan-dorongan perilaku impulsive, memiliki rasa 
optimisme, mampu menganalisi penyebab permasalahan 
yang terjadi pada diri klien, memiliki rasa empati yang baik 
terhadap orang lain yang sedang mengalami kesengsaraan, 
self efficacy yang menggambar perasaan seseorang seberapa 
efektifnya individu dalam mengatasi permasalahan yang ada 
klien memiliki self efficacy tinggi yang dilihat dari rasa 
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optimisme, reaching out klien yang bagus karena memiliki 
tujuan-tujuan hidup untuk masa depan. 
 

 

Kata Kunci : Resiliensi Remaja, Korban Pelecehan Seksual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Penelitian ini berjudul “Resiliensi Remaja 

Korban Pelecehan Seksual Pada Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Kabupaten Garut Jawa Barat”. Untuk 

memperjelas maksud dari judul maka disajikan 

penegasan judul, sebagai berikut : 

1. Resiliensi Remaja 

 Resiliensi merupakan proses dinamis yang 

mencakup adaptasi positif dalam konteks situasi 

sulit, mengandung bahaya maupun hambatan 

signifikan, yang dapat berubah sejalan dengan 

perbedaan waktu dan lingkungan. Resiliensi 

adalah proses interaktif kompleks yang  

melibatkan berbagai karakteristik individu, 

keluarga, Maupun lingkungan masyarakat yang 

lebih luas.2 

 Bernard mendefinisikan resiliensi sebagai 

kemampuan untuk bangkit dengan sukses 

walaupun mengalami situasi penuh resiko yang 

tergolong parah. Sedangkan Grothberg 

                                                           
2 Wiwin Hendriani,“Resiliensi Psikologi Sebuah 

Pengantar”, Prenada media, 2018,.hlm. 23 
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mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan 

manusia untuk menghadapi, mengatasi, 

mendapatkan kekuatan dan bahkan mampu 

mencapai transformasi diri setelah mengalami 

adversity.3 Resiliensi merupakan proses individu 

yang mampu bangkit dari keterpurukan akan suatu 

kejadian dan mampu menekan situasi negative 

yang muncul sehingga individu dapat 

menjalankan aktivitas tanpa ada hambatan yang 

mengganggunya.   

 Menurut Snyde dan Lopez secara khusus 

menyebutkan bahwa resiliensi remaja merupakan 

kemampuan untuk tidak mengalah ketika 

menghadapi tekanan dari lingkungan, remaja 

mampu terhindar dari penggunaan obat terlarang, 

kenakalan remaja, kegagalan di sekolah dan 

gangguan mental.4 

 Menurut Sarwono remaja adalah suatu masa 

dimana individu berkembang dari saat pertama 

kali ia menunjukan tanda-tanda seksual 

sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual. Individu mengalami perkembangan 

                                                           
3 Sri Mulyani Nasution, “Resiliensi Daya Pegas 

Menghadapi Trauma Kehidupan”, Usu Press, 2011,. Hlm 3 
4 Snyder. C.R & Lopez, C.S “Positive Psychology in 

Scientic and Practical Exploration of Strenght” Sage Publication, 
London, 2007. 
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psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak 

menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif mandiri.5 

 Menurut Rice dalam Gunarsa, masa remaja 

adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh 

dari masa anak-anak menjadi individu yang 

memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada 

dua hal yang menyebabkan remaja melakukan 

pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, 

pertama, hal yang bersifat eksternal yaitu 

karakteristik di dalam diri remaja yang membuat 

remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan 

dengan masa perkembangan lainnya (storm and 

stress period).6  

 Santrock menyatakan masa remaja adalah 

suatu periode transisi dalam rentang kehidupan 

manusia, yang menjembatani masa kanak-kanak 

dengan masa dewasa. Remaja adalah perubahan 

perkembangan fisik, kognitif dan psikososial. 

Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja 

                                                           
5
 Panut Panuju dan Ida Umami, “Teori Tentang Masa 

Remaja”, PT Tiara Wacana Yogya, 2005,. Hlm. 20 
6 Ibid. 
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meliputi intelektual, kehidupan emosi dan 

kehidupan sosial. 7 

 Menurut Sarwono ada 3 tahap perkembangan 

remaja dalam proses penyesuaian diri menuju 

dewasa:8  

a. Remaja Awal (Early Adolescence) Seorang 

remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun 

masih terheran-heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri 

dan dorongan-dorongan yang menyertai 

perubahan-perubahan itu. Mereka 

mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat 

tertarik pada lawan jenis dan mudah 

terangsang secara erotis. Dengan dipegang 

bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah 

berfantasi erotik. Kepekaan yang 

berlebihlebihan ini ditambah dengan 

berkurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini 

menyebabkan para remaja awal sulit 

dimengerti orang dewasa.  

                                                           
7 Santrock, J.W. ”Life-Span Development:13

th
 Edition 

(Perkembangan Masa Hidup)” Edisi 13 Jilid 1, Penerjemah: 
Widyasinta,B, Jakarta: Erlangga. Hlm. 25 

8
 Panut Panuju dan Ida Umami, “Teori Tentang Masa 

Remaja”, PT Tiara Wacana Yogya, 2005,. Hlm. 20 
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b. Remaja Madya (Middle Adolescence) Tahap 

ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini remaja 

sangat membutuhkan kawankawan. Ia senag 

kalau banyak teman yang menyukainya. Ada 

kecenderungan “narastic”, yaitu mencintai diri 

sendiri, dengan menyukai teman-teman yang 

mempunyai sifat-sifat yang sama dengan 

dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi 

kebingungan karena ia tidak tahu harus 

memilih yang mana: peka atau tidak peduli, 

ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, 

idealis atau meterialis dan sebagainya. Remaja 

pria harus membebaskan diri dari Oedipoes 

Complex (perasaan cinta pada ibu sendiri pada 

masa kanak-kanak) dengan mempererat 

hubungan dengan kawan-kawan dari lawan 

jenis.9 

c. Remaja Akhir (Late Adolescence) Tahap ini 

(16-19 tahun) adalah masa konsolidasi menuju 

periode dewasa dan ditandai dengan 

pencapaian lima hal dibawah ini:  

 

                                                           
9
 Panut Panuju dan Ida Umami, “Teori Tentang Masa 

Remaja”, PT Tiara Wacana Yogya, 2005,. Hlm. 20 
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1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-

fungsi intelek.  

2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu 

dengan orang-orang lain dan dalam 

pengalaman-pengalaman baru. 

3) Terbentuk identitas seksual yang tidak 

akan berubah lagi. 

4) Egosentrisme (terlalu memusatkan 

perhatian pada diri sendiri) diganti dengan 

keseimbangan antara kepentingan diri 

sendiri dengan orang lain.10 

5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri 

pribadinya (private self) dan masyarakat 

umum (the public) 

 Dapat disimpulkan bahwa remaja masa 

dimana seorang individu mengalami perubahan 

dan perkembangan, baik dalam segi fisiologis, 

psikologis dan kognitif. Mulai meninggalkan ciri-

ciri tahapan perkembangan pada masa kanak-

kanak dan mengalami perubahan-perubahan yang 

baru untuk menghadapi perkembangan pada masa 

dewasa.  

                                                           
10

 Panut Panuju dan Ida Umami, “Teori Tentang Masa 

Remaja”, PT Tiara Wacana Yogya, 2005,. Hlm. 20 
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 Resiliensi remaja merupakan proses untuk 

mengatasi pengaruh-pengaruh negative dari 

paparan resiko–resiko kehidupan, keberhasilan 

menghadapi pengalaman–pengalaman traumarik 

dan kemampuan menghindar lintasan–lintasan 

negative yang berhubungan dengan resiko–resiko 

kehidupan 11 yang dialami oleh remaja pasca 

mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti 

pelecehan seksual, resiliensi pada remaja 

sangatlah penting upaya mencegah terjadinya fase 

perkembangan yang tidak sempurna bagi remaja 

itu sendiri, masa remaja merupakan suatu fase 

yang sangat penting dikarenakan fase transisi 

antara kanak-kanak menuju dewasa, fase transisi 

dimana bagaimana remaja tersebut membawa arah 

bagi kehidupan yang akan di jalani di masa yang 

akan mendatang.  

 Dapat disimpulkan bahwa resiliensi remaja 

adalah merupakan kemampuan diri individu 

remaja untuk bangkit dari keterpurukan setelah 

menghadapi stresor kehidupan dan kejadian yang 

tidak di kehendakinya dan mampu bangkit ada 

keterpurukan menuju kehidupan yang normal.  

                                                           
11 Fergus, Stevenson dan Zimmerman, Marc A, Adolescent 

Resilience: A Framework for Undestanding Healthy Development in the 

Face of Risk, Journal of Public Health, Oktober 2004, 26, hlm. 399-419 
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2. Korban Pelecehan Seksual 

 Korban adalah orang yang telah mendapat 

penderitaan fisik atau penderitaan mental, 

kerugian harta benda atau mengakibatkan mati 

atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.12  

 Secara yuridis pengertian korban termangtub 

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 

dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental dan atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana.13 

 Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan 

korban adalah mereka yang menderita jasmaniah 

dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain 

yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri 

atau orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 

                                                           
12 Bambang Waluyo,  “Viktimologi Perlindungan Korban 

dan Saksi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,. Hlm. 11.  
13 Arief Mansur, Dikdik M dan Elisatris Gultom, “Urgensi 

Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 6 
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bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang 

menderita.14 

 Sedangkan menurut peraturan pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan 

Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia Yang Berat, pasal 1 angka (3) dan 

pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban adalah 

orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun 

emosional, kerugian ekonomi atau mengalami 

pengabaian, pengurungan atau perampasan hak-

hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat, termasuk korban dan 

ahli warisnya.15  

 Pelecehan seksual adalah perilaku atau 

perhatian yang bersifat seksual yang tidak 

diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat 

mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan 

seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 

bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, 

pemaksaan melakukan kegiatan seksual, 

pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual 

                                                           
14 Arief Mansur, Dikdik M dan Elisatris Gultom, “Urgensi 

Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 6 

15 Ibid 
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atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan 

seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku 

yang berkonotasi seksual; semua dapat 

digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan 

ini dapat disampaikan secara langsung maupun 

implicit. Pengaruhnya selain pada korban yang 

justru dianggap menimbulkan masalah dan 

bukannya pelaku. Umumnya, para korban akan 

tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang 

sangat lama karena alasan-alasan tersebut, dan 

adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran 

pelecehan. Mereka tidak membicarakan -nya 

dengan teman ataupun keluarga. Proses 

penyembuhan akan kian sulit ketika ada 

penyangkalan dari institusi, ketidak-percayaan, 

atau mempersalahkan korban.16 

 Menurut Farley dalam Wigati menyebutkan 

bahwa Pelecehan Seksual merupakan perilaku non 

resiprokal dari pria yang menuntut peran jenis 

wanita di luar fungsinya sebagai wanita bekerja. 

Bentuk perilaku dapat berupa rayuan, komentar 

seksual (cabul), sentuhan pada tubuh, permintaan 

                                                           
16 Susi Wiji Utami, “Hubungan Antara Kontrol Diri 

Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa 

Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto”  (Skipsi Fakultas 
Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hlm. 11. 
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layanan seksual, ajakan kencan memaksa, tuntutan 

hubungan seksual, dan usaha perkosaan. Greene 

dalam Wigati menyebutkan bahwa pelecehan 

seksual adalah suatu bentuk atensi yang sifatnya 

tidak di harapkan wanita (korban) yang datang 

dari atasan, manager, klien maupun teman kerja, 

dan bentuknya berupa tatapan , lirikan, sentuhan, 

cubitan, pelukan, ciuman, komentar, cabul, usulan 

seksual, dan percobaan perkosaan.17 

 Dapat disimpulkan bahwa korban pelecehan 

seksual adalah individu yang merasa dirugikan 

dalam bentuk fisik maupun mental bahkan sampai 

materi setelah ia mendapatkan perilaku pelecehan 

seksual yang bisa disimpulkan bahwa pelecehan 

seksual ialah berupa tindakan yang berkonotasi 

seksual yang bisa berupa verbal ataupun non-

verbal yang membuat individu merasa terganggu, 

marah, cemas, takut bahkan bisa sampai stress. 

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab Garut Jawa 

Barat 

 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat 

kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi 

                                                           
17 Ibid 
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masyarakat terutama perempuan dan anak untuk 

tindak kekerasan. P2TP2A merupakan wahana 

operasional untuk mewujudkan pemberdayaan 

perempuan melalui berbagai layanan fisik, 

informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan 

keterampilan serta kegiatan – kegiatan lainnya.18 

P2TP2A ini adalah bentuk terlaksananya 

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak. 

Fungsinya untuk memberikan perlindungan, 

penanganan dan pemenuhan hak korban yang ada 

di wilayah Indonesia dan luar negeri dengan 

memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, 

rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi 

sosial, bantuan hukun yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah serta 

perwakilan RI di luar negeri.19 

 Berdasarkan penegasan istilah-istilah di atas, 

maka yang dimaksud judul skripsi “Resiliensi 

Remaja Korban Pelecehan Seksual Pada P2TP2A 

Kabupaten Garut Jawa Barat” Adalah proses 

bangkit dari rasa terpuruk yang dilakukan oleh 

                                                           
18 https://kemenpppa.go.id// Diakses pada tanggal 27 juli 

2021 
19 https://kemenpppa.go.id// Diakses pada tanggal 11 

Desember  2021 

https://kemenpppa.go.id/
https://kemenpppa.go.id/
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remaja korban pelecehan seksual di P2TP2A 

Kabupaten Garut Jawa Barat. Pelecehan seksual 

itu sendiri adalah segala macam bentuk perilaku 

yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara 

sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. 

Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, 

isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual 

yang mengakibatkan penderitaan pada korban. 

Bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri yang di 

ambil adalah berupa pelecehan fisik, yaitu : 

sentuhan yang tidak diinginkan mengarah 

keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, 

memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, 

menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.  

 Dengan demikian penulis tertarik meneliti hal 

terkait dengan resiliensi remaja korban pelecehan 

seksual di P2TP2A dikarenakan tidak semua 

korban pelecehan seksual mampu menyuarakan 

kejadian yang dialaminya dan banyaknya diluar 

sana korban yang tidak mampu bangkit dari rasa 

trauma yang dialami nya pasca kejadian yang 

dialaminya terlebih dari korban yang menimpa 

seorang remaja apabila remaja tersebut tidak 

mampu bangkit rasa terperuk tersebut 

dikhawatirkan remaja tersebut terhambatnya fase 
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perkembangan dan terhambatnya  pertumbuhan 

dimasa yang akan mendatang. 

B. Latar Belakang  

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk 

perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-

hal seksual yang dilakukan secara verbal atau fisik 

yang dilakukan secara sepihak dan tidak di harapkan 

oleh orang yang menjadi sasaran sehingga 

menimbulkan reaksi negative seperti malu, marah, 

benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu 

yang menjadi korban pelecehan tersebut, pelecehan 

seksual bisa terjadi dimana saja dan kepada siapa saja.  

 Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelecehan 

seksual yang terjadi di masyarakat bahkan lingkungan 

sekitar yang paling sering menjadi korban adalah 

kaum perempuan, meskipun tidak menutup 

kemungkinan ada juga laki-laki yang menjadi korban 

akan tetapi pelecehan seksual yang terjadi yang lebih 

sering menjadi korban yang dialami kaum perempuan 

terutama dikalangan remaja maupun anak-anak sudah 

sering terjadi. 

 Jumlah kasus kekerasan dan pelecean terhadap 

perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 

kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh : 



15 
 

 
 

1. Pengadilan negeri atau Pengadilan agama 

sejumlah 291.677 kasus 

2. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan 

sejumlah 8.234 kasus 

3. Unit pelayanan dan rujukan (UPR) Komnas 

Perempuan sebanyak 2.389 kasus. 

Dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus 

berbasis gender dan 255 kasus diantaranya adalah 

kasus tidak berbasis gender atau memberikan 

informasi.20  

 Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja 

kapan saja selama kesempatan itu ada bahkan di 

tempat yang sekira nya di anggap amanpun tidak 

menutup kemungkinan hal itu terjadi dengan korban 

dari berbagai kalangan. 

 Orang yang pernah menjadi korban pelecehan 

seksual akan merasakan marah, kecewa, takut, sedih , 

trauma bahkan sampai pada gangguan jiwa yang 

disebabkan oleh kecemasan yang timbul dari dalam 

dirinya atau biasa disebut dengan Fobia atau Phobia. 

Fobia adalah ketakutan atau kecemasan yang 

abnormal, tidak rasional, dan tidak bisa dikontrol 

terhadap suatu situasi atau objek tertentu. Sebab-

                                                           
20 https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers -detail/catahu-

2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021//  
Diakses pada tanggal 11 Desember 2021 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers%20-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021/
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers%20-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021/
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sebab fobia adalah pernah mengalami ketakutan 

hebat, yang disertai rasa malu dan bersalah. Semua itu 

ditekankan dalam ketidak sadaran dan sewaktu orang 

yang bersangkutan mengalami perangsang yang sama 

akan timbul respon ketakutan yang bersyarat kembali, 

walaupun peristiwa atau pengalaman yang asli sudah 

dilupakan. Respon-respon ketakutan dan kecemasan 

hebat itu akan selalu timbul kembali, walaupun ada 

usaha-usaha untuk menekan dan melenyapkan respon 

tersebut. 

 Pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan 

tempat tinggal, sekolah, kerja dan bahkan di 

lingkungan yang sekira nya di anggap aman pun tidak 

menutup kemungkinan hal itu terjadi selama 

kesempatan itu ada, bahkan dapat terjadi kepada siapa 

saja dari mulai anak-anak hingga dewasa. Apalagi 

banyak nya fenomena yang terjadi saat ini pelecehan 

seksual sering terjadi kepada remaja dikarenakan 

menurut Anna Freud bahwa masa remaja terjadi 

proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan 

yang berhubungan dengan perkembangan 

psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam 

hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, 

dimana pembentukan cita-cita merupakan proses 

pembentukan orientasi masa depan, jadi dimana fase 
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perkembangan organ-organ fisik (seksual) remaja 

sedang berkembang dimana masa remaja ini muncul 

dorongan ingin ada nya penerimaan dan penilian 

dengan apa yang ada pada dirinya.21 

 Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku 

mempunyai kekuasaan yang lebih dari para korban. 

Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih 

tinggi, kekuasaan ekonomi, “kekuasaan” jenis 

kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, 

jumlah personal yang lebih banyak,dsb. Pelecehan 

seksual juga terjadi dari orang-orang terdekat seperti 

orangtua di gambarkan sosok yang berkuasa didalam 

rumah, anak hanya bisa menurut dan terlalu takut 

untuk melawan. 

 Banyak para pelaku yang memanfaatkan 

keadaan tersebut sehingga menyebabkan tidak 

sedikitnya korban tidak merasa sedang di lecehkan 

bahkan tidak menyadari bahwa mereka (korban) 

sedang di lecehkan. Masa remaja merupakan periode 

peralihan antara masa kanak-kanak menuju ke masa 

dewasa, periode bermasalah yang cukup sulit diatasi, 

dan periode pencarian identitas dalam penyusuaian 

dengan standar kelompok. Masa transisi ini tentu 

                                                           
21 Panut Panuju dan Ida Umami, “Teori Tentang Masa 

Remaja”, PT Tiara Wacana Yogya, 2005,. Hlm. 20 
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diwarnai oleh berbagai perubahan baik secara psikis 

maupun fisik. Oleh sebab itu, masa remaja merupakan 

masa yang paling rentan terhadap berbagai jenis 

kendala. Kendala serta krisis yang tidak bisa diatasi 

dengan baik akan mengganggu proses perkembangan 

remaja dan bahkan bisa menghambat perkembangan 

remaja.22  

 Dampak dari pelecehan seksual juga harus di 

perhatikan karena tidak sedikit dari korban 

mengalami stress, traumatic, dan gangguan mental 

lainnya, bahkan  korban pelecehan seksual biasanya 

akan menarik diri dari lingkungannya dikarena 

biasanya mereka merasa tidak percaya diri lagi dan 

merasa bingung harus menceritakan hal ini kepada 

siapa karena banyak pemikiran bagaimana 

pandangan-pandangan orang terhadap dirinya. 23 

 Pelecehan seksual pada remaja merupakan 

segala macam bentuk tindakan pemaksaan ancaman 

untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual 

itu bisa meliputi meraba, pencabulan dan bahkan 

                                                           
22 Ratih Ambarwati, “Dinamika Resiliensi Remaja Yang 

Pernah Mengalami Kekerasan Orang Tua” (Fakultas Ilmu Sosial dan 
Humaniora: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016),. Hlm., 2. 

23
 Esmu Diah Purbararas, “Problematika Traumatik: Kekerasan 

Seksual Pada Remaja” (Jurnal Ijtimaiya, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni),. 
Hlm. 65-66  
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pemerkosaan. Dampak dari pelecehan seksual ini 

dapat berupa fisik, dan psikilogis, maupun sosial. 24 

 Dampak fisiknya bisa berupa luka atau robek 

pada selaput dara. Dampak psikologis bisa meliputi 

trauma mental kepada lelaki, ketakutan kepada lelaki, 

kekecewaan dan bahkan bisa juga korban ingin bunuh 

diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari 

masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam 

pergaulan dan sebagainya.25  

 Setiap korban harus mampu bangkit dari rasa 

keterpurukan itu agar dapat melanjutkan hidup 

dengan lancar dan tanpa adanya hambatan, 

kemampuan itu disebut juga dengan risiliensi. Apabila 

remaja tersebut tidak dapat bangkit dari rasa terpuruk 

itu dikhawatirkan adanya masa perkembangan yang 

akan terhambat yang menyebabkan tidak sempurna 

nya fase perkembangan dan fase remaja juga 

merupakan masa peralihan banyak nya hal-hal yang 

baru yang akan di alami nya dimana akan banyak nya 

adaptasi-adaptasi hal baru yang akan di lewati nya 

apabila tidak mampu melewati nya di khawatirkan 

memiliki dampak di kehidupan kedepan nya kelak, 

begitupun dengan korban pelecehan seksual di remaja 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid.  
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apabila remaja tersebut tidak memiliki risiliensi yang 

sangat besar dikhawatirkan remaja tersebut tidak 

mampu melewati rintangan-rintangan di kehidupan 

yang mendatang, begitupun sebaliknya individu 

remaja yang mampu memiliki resiliensi akan 

memiliki kehidupan yang damai tidak terbebani 

dengan kejadian-kejadian yang telah lalu dan bisa 

menjadi stressor baru bagi klien tersebut, setiap 

individu memiliki resiliensi yang berbeda-beda. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik 

untuk melakukan studi resiliensi remaja korban 

pelecehan seksual pada P2TP2A. P2TP2A dipilih 

sebagai tempat penelitian adalah karena P2TP2A 

adalah salahsatu lembaga yang sangat tanggap dan 

responsif terhadap kasus perempuan dan anak tidak 

peduli bagaimanapun kondisi keadaan yang ada 

dibuktikan pada masa pandemi covid-19 saat ini 

P2TP2A tetap aktif membantu dan melayani 

perempuan dan anak korban pelecehan seksual. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana aspek-aspek  resiliensi remaja korban 

pelecehan seksual di P2TP2A ? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka tujuan penulis melakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek 

resiliensi remaja korban pelecehan seksual di 

P2TP2A. 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan serta dapat memberikan 

sumbangan keilmuan terkait teori resiliensi 

dalam menghadapi pelecehan seksual 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dan informasi bagi peneliti 

selanjutnya untuk topik yang sejenis. 

2. Secara Praktis  

 Secara praktis, penelitian ini memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam 

aspek-aspek resiliensi remaja korban pelecehan 

seksual yaitu sebagai berikut : 
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a. Bagi Peneliti 

 Sebagai pengalaman baru, wawasan 

dan pengetahuan baru untuk bisa tahu 

bagaimana aspek-aspek resiliensi remaja 

korban pelecehan seksual dalam 

menghadapinya. 

b. Bagi Korban Pelecehan Seksual 

 Menjadi bahan referensi dan 

pengetahuan bagaimana aspek-aspek resiliensi 

korban pelecehan seksual dalam 

menghadapinya dan memotivasi korban dalam 

menghadapi kasus tersebut.  

c. Bagi Lembaga 

 Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kontribusi, referensi akademik 

tentang studi yang berkaitan dengan resiliensi 

dan pelecehan seksual dan dapat memberikan 

informasi bagi lembaga. 

F. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka merupakan referensi dari 

berbagai sumber terpercayai seperti jurnal, skripsi dan 

lain sebagainya untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menelaah dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas 
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mengenai resiliensi sebagai bahan pebandingan, baik 

mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. 

Dari proses telaah yang dilakukan, beberapa 

penelitian yang terkait resiliensi, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Jurnal Hilyatul Maslahah dan Riza Noviana 

Khoirunnisa yang berjudul “Resiliensi Pada 

Remaja Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses 

serta faktor yang mempengaruhi resiliensi pada 

remaja yang menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga. Fokus dalam penelitian ini yaitu 

pada remaja yang menjadi korban kekerasan fisik 

yang dilakukan oleh orangtua kandungnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan studi kasus.Proses 

pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa 

wawancara kepada partisipan yang berjumlah 

sebanyak dua orang. Hasil wawancara dianalisis 

menggunakan teknik tematik, dengan cara 

mengelompokkan hasil wawancara dalam sebuah 

daftar tema yang memiliki keterkaitan pada kasus 

yang diteliti. Data diuji peneliti menggunakan 
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triangulasi sumber data dan membercheck untuk 

mengetahui tingkat konsistensi dan keseuaian data 

yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini 

ditemukan bahwa kemampuan remaja dalam 

melakukan resiliensi bukanlah suatu hal yang 

mudah. Remaja yang menjadi korban kekerasan 

memiliki perbedaan dalam memandang 

permasalahan yang menimpa dirinya. Kedua 

remaja yang menjadi patisipan ini memiliki 

sumber resiliensi yang berbeda walaupun dalam 

proses melakukannya melalui fase yang hampir 

sama.26 Adapun perbedaan penelitian tersebut 

dengan penulis terletak pada lokasi penelitian dan 

objek penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Merlin Indriani 

yang berrjudul “Resiliensi Remaja Korban 

Perceraian Orangtua” dalam skripsi ini penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui bentuk dan proses serta faktor 

yang mempengaruhi resiliensi pada remaja yang 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Fokus dalam penelitian ini yaitu pada remaja yang 

                                                           
26 Hilyatul Maslahah dan Riza Noviana Khoirunnisa, 

“Resiliensi Remaja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 
,(Semarang:Jurnal Penelitian Psikologi Universitas Negeri 
Semarang),hlm. 102, 
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menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan 

oleh orangtua kandungnya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan studi kasus.Proses pengumpulan 

data yang digunakan peneliti berupa wawancara 

kepada partisipan yang berjumlah sebanyak dua 

orang. Hasil wawancara dianalisis menggunakan 

teknik tematik, dengan cara mengelompokkan 

hasil wawancara dalam sebuah daftar tema yang 

memiliki keterkaitan pada kasus yang diteliti. 

Data diuji peneliti menggunakan triangulasi 

sumber data dan membercheck untuk mengetahui 

tingkat konsistensi dan keseuaian data yang 

diperoleh. Hasil dari penelitian ini ditemukan 

bahwa kemampuan remaja dalam melakukan 

resiliensi bukanlah suatu hal yang mudah. Remaja 

yang menjadi korban kekerasan memiliki 

perbedaan dalam memandang permasalahan yang 

menimpa dirinya. Kedua remaja yang menjadi 

patisipan ini memiliki sumber resiliensi yang 

berbeda walaupun dalam proses melakukannya 

melalui fase yang hampir sama.27 Adapun 

perbedaan penelitian tersebut dengan penulis 

                                                           
27 Merlin Indriani, “Resiliensi Remaja Korban Perceraian 

Orangtua”, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang),. ttd 
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lakukan terletak pada tujuan, lokasi serta objek 

penelitian.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chintia Klaudia 

yang berjudul “Resiliensi pada remaja berperstasi 

korban KDRT” dalam skripsi ini kekerasan dalam 

rumah tangga menjadi salah satu fenomena yang 

menjamur di masyarakat. Adanya peningkatan 

korban kekerasan yang semakin meningkat tidak 

hanya terjadi pada kaum istri saja, akan tetapi 

anak juga menjadi sasaran pelaku kekerasan. 

Berbagai dampak negatif yang timbul akibat 

kekerasan harus dialami oleh anak korban 

kekerasan. Akan tetapi, ada beberapa anak korban 

kekerasan yang masih dapat berprestasi di tengah 

situasi dan kondisi kekerasan dalam rumah 

tangga. Untuk dapat tetap berprestasi dalam 

kondisi tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh 

faktor keberuntungan tetapi ada kemampuan 

tertentu di dalamnya yaitu resiliensi. Tujuan 

penelitian ini memberikan gambaran bagaimana 

resiliensi pada remaja berprestasi korban 

kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan penelitian studi kasus, dengan jumlah 

sampel adalah 2 orang yaitu remaja berprestasi 
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korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan 

metode pengumpulan data dengan wawancara dan 

observasi dengan alat pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa kedua partisipan yang menjadi 

korban kekerasan dalam rumah tangga mampu 

bangkit dari keterpurukan dengan mampu 

menerima segala kondisi yang terjadi pada diri 

partisipan. Adanya harapan, kualitas penghayatan 

hidup, dan dimensi religiusitas membantu 

menemukan tujuan dan makna dalam hidup. 

Membulatkan tekad untuk mencapai tujuan dan 

menjadikan keterbatasan sebagai tantangan. 

Adanya kemampuan lain yaitu daya saing yang 

mampu membuat partisipan tetap berprestasi di 

tengah keterbatasan kondisi. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah kedua partisipan mampu 

tetap berprestasi di tengah kondisi kekerasan 

dengan adanya kemampuan resiliensi dan daya 

saing. Dimensi religiusitas mampu membantu 

kedua partisipan untuk menerima kondisi 

kekerasan dan membantu menemukan makna.28 

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan 

                                                           
28 Cintia Klaudia, “Resiliensi Pada Remaja Berprestasi Korban 

KDRT”, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana),.ttd 
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penulis lakukan terletak pada tujuan, lokasi serta 

objek penelitian. 

 Jurnal dan penelitian diatas telah membahas 

berbagai macam kajian tentang resiliensi akan 

tetapi ada beberapa penelitian yang dikemukakan 

memiliki perbedaan satu sama lainnya. Secara 

umum penelitian yang dilakukan penulis memiliki 

kesamaan dengan penelitian di atas yakni 

persamaan dalam mengangkat pembahasan 

mengenai resiliensi namun pada penelitian ini 

peneliti juga akan melakukan penelitian yang 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Adapun letak perbedaannya terletak pada tujuan 

dan subjek penelitian waktu, tempat dan 

pembaruan dari penelitian ini dimana peneliti 

mengambil rumusan masalah mengenai aspek-

aspek resiliensi remaja korban pelecehan seksual 

dimana masih sedikit yang mengambil mengenai 

aspek-aspek resiliensi remaja korban pelecehan 

seksual.   
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G. Landasan Teori 

1. Tinjauan Tentang Resiliensi 

a. Pengertian Risiliensi 

 Resiliensi adalah kapasitas untuk 

mempertahankan kemampuan, untuk 

berfungsi secara kompeten dalam menghadapi 

berbagai stresor kehidupan. Resiliensi 

merupakan kemampuan untuk bertahan dan 

beradaptasi, serta kapasitas manusia untuk 

menghadapi dan memecahkan masalah setelah 

kesengsaraaan.29 

  Menurut Reivich dan Shatte, resiliensi 

menggambarkan kemampuan individu untuk 

merespons adversity atau trauma yang 

dihadapi dengan cara sehat dan produktif. 

Secara umum, resiliensi ditandai oleh 

sejumlah karakteristik, yaitu : Adanya 

kemampuan dalam mengahadapi stress 

ataupun bangkit dari trauma yang dialami.30 

 Lazarus mendefinisikan resiliensi 

psikilogis sebagai koping efektif dan adaptasi 

positif terhadap kesulitan dan tekanan. 

Sementara menurut Richardson, resiliensi 

                                                           
29 Wiwin Hendriani, “Resiliensi Psikologi Sebuah 

Pengantar”… Hlm.22 
30 Ibid 
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adalah proses koping terhadap stressor, 

kesulitan, perubahan, maupun tantangan yang 

dipengaruhi oleh faktor protektif. Resiliensi 

psikologis ini akan mencerminkan bagaimana 

kekuatan dan ketangguhan yang ada dalam 

diri seseorang. Resiliensi psikilogis ditandai 

oleh kemampuan untuk bangkit dari 

pengalaman emosional yang negative. Seorang 

yang resilien akan berusaha untuk menghadapi 

dan kemudian bangkit dari berbagai kondisi 

stress dengan kemampuan yang dimiliki.31 

b. Faktor-Faktor Resiliensi 

  Grotberg menyebut karakteristik 

resiliensi dengan istilah sumber. Menurutnya, 

terdapat tiga sumber resiliensi individu (three 

sources of resilience), yaitu; i have, i am dan i 

can.32 Ketiganya saling berinteraksi dan 

menentukan bagaimana resiliensi individu 

kemudian. 

1) I Have 

  I have adalah sumber resiliensi yang 

berhubungan dengan besarnya dukungan 

sosial yang diperoleh dari sekitar, 

                                                           
31 Wiwin Hendriani, “Resiliensi Psikologi Sebuah 

Pengantar”… Hlm.22 
32 Ibid, hlm., 44.  
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sebagaimana dipersepsikan atau dimaknai  

oleh individu. Mereka yang memiliki 

kepercayaan rendah terhadap 

lingkungannya cenderung memiliki sedikit 

jaringan sosial dan beranggapan bahwa 

lingkungan sosial hanya memberikan 

sedikit dukungan kepadanya.  

  Sumber I have memiliki beberapa 

kualitas yang yang dapat menjadi penentu 

bagi pembentukan resiliensi, yaitu: 

b) Hubungan yang dilandasi kepercayaan 

(trust). 

c) Struktur dan peraturan yang ada dalam 

keluarga atau lingkungan rumah. 

d) Model-model peran. 

e) Dorongan seseorang untuk mandiri 

f) Akses terhadap fasilitas seperti layanan 

kesehatan, pendidikan, keamanan dan 

kesejahteraan. 

2) I Am 

 I am adalah sumber resiliensi yang 

berkaitan dengan kekuatan pribadi dalam 

diri individu. Sumber ini mencangkup 

perasaan, sikap dan keyakinan pribadi. 

Beberapa kualitas pribadi yang 
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memengaruhi i am dalam membentuk 

resiliensi adalah: 

a) Penilaian personal bahwa diri 

memperoleh kasih sayang dan disukai 

oleh banyak orang. 

b) Memiliki empati, kepedulian dan 

cinta terhadap orang lain. 

c) Mampu merasa bangga dengan diri 

sendiri. 

d) Memiliki tanggung jawab terhadap 

diri sendiri dan dapat menerima 

konsekuensi terhadap segala 

tindakannya. 

e) Optimis, percaya diri dan memiliki 

harapan akan masa depan. 

3) I Can 

  I can adalah sumber resiliensi yang 

berkaitan dengan usaha yang dilakukan 

oleh seseorang dalam memecahkan 

masalah menuju keberhasilan dengan 

kekuatan diri sendiri. I can berisi penilaian 

atas kemampuan diri yang mencangkup 

kemampuan menyelesaikan persoalan, 

keterampilan sosial dan interpersonal.  

Sumber resiliensi ini terdiri dari: 
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a) Kemampuan dalam berkomunikasi. 

b) Problem solving atau pemecahan 

masalah. 

c) Kemampuan mengolah perasaan, 

emosi dan impuls-impuls. 

d) Kemampuan mengukur temperament 

sendiri dan orang lain. 

e) Kemampuan menjalin hubungan 

dengan penuh kepercayaan. 

 Gortberg dalam Hendriani menjelaskan lebih 

lanjut bahwa ketiga komponen i have (external 

supports), i am (inner strengths), dan i can 

(interpersonal and ploblem solving skill) akan 

memengaruhi perilaku individu menjadi relatif 

stabil, dengan respons-respons yang bermakna 

terhadap berbagai macam situasi dan kondisi yang 

dihadapi. 

c. Aspek–Aspek Resiliensi 

 Reivich dan Shatte mengemukakan 

bahwa ada tujuh faktor yang menjadi 

komponen atau dominan utama dari 

resiliensi. 33 Ketujuh aspek tersebut meliputi : 

 
                                                           

33 Sri Mulyani Nasution, “Resiliensi Daya Pegas ….., hlm. 18 - 
24 
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1) Regulasi Emosi 

Regulasi emosi merupakan 

kemampuan untuk tetap tenang bila 

mengalami tekanan. Orang-orang yang 

reslien menggunakan seperangkat 

keterampilan yang sudah matang yang 

membantu mereka mengontrol emosi, 

perhatian dan perilakunya. Regulasi diri 

penting untuk membentuk hubungan 

akrab, kesuksesan ditempat kerja dan 

mempertahankan kesehatan fisik. Perlu 

diketahui bahwa tidak semua emosi perlu 

dikontrol. Ekspresi emosi, negatif atau 

positif,adalah sehat dan konstruktif; 

ekspresi emosi yang tepat merupakan 

bagian dari resiloiensi. Menjadi budak 

emosi akan mengganggu resiliensi dan 

membuat orang-orang menjauhi kita. 

2) Impulse Control 

 Orang yang mampu mengontrol 

dorongannya, menunda pemuasan 

kebutuhanya, akan lebih sukses secara 

sosial dan akademis. Orang yang kurang 

mampu mengontrol dorongan berarti 
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memiliki “id” yang besar dan “superego” 

yang kurang.hasrat hedonistik menguasai 

pikiran rasional. Pola khas nya adalah 

merasa bergairah ketika mendapatkan 

pekerjaan baru, melibatkan sepenuhnya, 

namun tiba-tiba kehilangan minat dan 

meninggalkan pekerjaannya. Regulasi 

Emosi dan Impulse Control berhubungan 

erat. Kuatnya kemampuan seseorang 

dalam mengontrol dorongan 

menunjukkan kecenderungan seseorang 

untuk memiliki kemampuan tinggi dalam 

regulasi emosi. Orang yang mampu 

mengontrol dorongan dengan baik secara 

signifikan akan lebih sukses secara sosial 

maupun akademis. 

3) Optimisme 

 Orang yang memiliki resiliensi adalah 

orang yag optimis. Mereka yakin bahwa 

kondisi dapat berubah menjadi lebih baik. 

Mereka memiliki harapan ke masa depan 

dan yakin bahwa mereka dapat mengatur 

bagian-bagian dari kehidupan mereka. 

Orang yang optimis memiliki kesehatan 

yang baik. Memiliki kemungkinan yang 
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kecil untuk mengalami depresi, 

berprestasi lebih baik disekolah, lebih 

produktif dalam pekerjaan, dan 

berprestasi di berbagai bidang. Optimis 

menyiratkan bahwa seseorang memiliki 

keyakinan akan kemampuannya 

mengatasi adversity, yang mungkin 

muncul dimasa depan. Hal ini 

merefleksikan senseof efficacy (rasa 

mampu), keyakinan akan kemampuan 

memecahkan masalah sendiri dan 

memimpin diri sendiri. Optimisme dan 

Self Efficacy sering berjalan beriringan. 

Namun demikian, optimisme yang tidak 

realistis justru akan membuat seseorang 

mengabaikan ancaman sesungguhnya 

yang pada dasarnya justru perlu 

dipersiapkan. 

4) Causal Analisys 

Causal Analisys menunjukkan 

bahwa seseorang memiliki kemampuan 

intuk mengidentifikasi penyebab 

masalahnya secara akurat. Jika 

seseorang mampu mengidentifikasi 

masalah secara akurat, maka ia tidak 
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akan melakukan kesalahan yang sama 

terus-menerus. Menurut Seligman 

learned helplessness merupakan kondisi 

yang dihasilkan oleh persepsi bahwa 

manusia tidak dapat mengontrol 

lingkungannya sendiri. Manusia tidak 

dapat melakukan sesuatu untuk 

mencampuri situasi/kejadian yang ia 

alami. 

5) Empati 

Empati menunjukkan bagaimana 

seseorang mampu membaca sinyal-sinyal 

dari orang lain mengenai kondisi 

psikologis dan emosional mereka, 

melalui isyarat nonverbal, untuk 

kemudian menentukan apa yang 

dipikirkan dan dirasakan orang 

lain.empati sangat berperan dalam 

hubungan sosial dimana seseorang ingin 

dimengerti dan dihargai. Seseorang yang 

rendah empatiya, walaupun memiliki 

tujuan yang baik, akan cenderung 

mengulangi poa perilaku yang tidak 

resilien. Mereka dikenal memaksakan 

emosi dan keinginan orang lain. Learning 
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Your ABCs dan Detecting Iceberg dapat 

digunakan untuk memahami apa yang 

mengarahkan jalan seseorang melintasi 

dunia. 

6) Self Efficacy 

Self efficacy menggambarkan 

perasaan seseorang tentanng seberapa 

efektifnya ia berfungsi di dunia ini. Hal 

ini menggambarkan keyakinan bahwa 

kita dapat memecahkan masalah, kita 

dapat menngalami dan memiliki 

keberuntungan dan kemampuan untuk 

sukses. Mereka yang tidak yakin tentang 

kemampuannya akan mudah tersesat. 

Untuk meningkatkan self efficacy 

dibutuhkan keterampilan “Avoiding 

Thinking Traps”, untuk mengarahkan 

asumsi tentang penyebab masalah, dan 

“Challengimg Beliefs”, untuk menjadi 

lebih akurat dalam pemecahan masalah. 

7) Reaching Out 

Resiliensi bukan sekedar kemampuan 

mencapai aspek positif dalam hidup. 

Resiliensi merupakan sumber daya untuk 
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mampu keluar dari kondisi sulit 

(reaching out) merupakan 

kemampuan seseorang untuk mampu 

keluar dari “zona aman” yang 

dimilikinya. Individu-individu yang 

memiliki kemampuan reaching out tidak 

menetapkan batas yang kaku terhadap 

kemampuan-kemampuan yang mereka 

miliki.  Mereka tidak terperangkap 

dalam satu rutinitas, mereka memiliki 

rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal 

baru dan mereka mampu menjalin 

hubungan dengan orang-orang baru 

dalam lingkungann kehidupan mereka. 

“Detecting Iceberg” dibutuhkan untuk 

membuka deep beliefs yang mungkin 

merangkul kita, sehingga kita mampu 

menghadapi tantangan baru. 

Menggunakan “Putting in Perspective” 

untuk mengekang rasa takut melakukan 

reaching out. “Real Time Resilience” 

akan dapat memerangi keyakinan yang 

tidak resilien, kapan saja mereka muncul. 

 Aspek–aspek resiliensi yang telah 

dijabarkan di atas yang seharusnya dimiliki 
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oleh orang yang resiliensi agar resiliensi 

dapat berjalan dengan baik dan sehingga 

mampu menjadi orang yang resiliensi dalam 

menghadapi masalah yang terjadi. 

2. Tinjaun Tentang Pelecehan Seksual 

a. Pengertian Pelecehan Seksual  

 Pelecehan seksual adalah perilaku atau 

perhatian yang bersifat seksual yang tidak 

diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat 

mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan 

seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 

bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, 

pemaksaan melakukan kegiatan seksual, 

pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual 

atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan 

seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku 

yang berkonotasi seksual; semua dapat 

digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan 

ini dapat disampaikan secara langsung maupun 

implicit. Pengaruhnya selain pada korban yang 

justru dianggap menimbulkan masalah dan 

bukannya pelaku. Umumnya, para korban akan 

tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang 

sangat lama karena alasan-alasan tersebut, dan 

adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran 
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pelecehan. Mereka tidak membicarakannya 

dengan teman ataupun keluarga. Proses 

penyembuhan akan kian sulit ketika ada 

penyangkalan dari institusi, ketidak percayaan, 

atau mempersalahkan korban.34 

 Banyak faktor yang mendasari mengapa 

korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan 

menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu: 

kebingungan (tidak tahu bagaimana harus 

menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa 

yang terjadi), rasa malu, sikap mempersalahkan 

korban oleh orang lain, dan memposisikan korban 

menjadi “yang bersalah” seperti atribusi cara 

berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi 

menjadi mengemuka, alih -alih pengusutan 

terhadap peristiwa pelecehan; rasa bersalah pada 

apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, 

rasa dipermalukan (tidak bisa menerima ide 

bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa 

seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu), 

penyangkalan (tidak mau percaya bahwa hal itu 

sungguh terjadi), minimizing atau defence 

mechanism (mengatakan pada diri sendiri bahwa 

                                                           
34 N.K Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual : Tinjauan 

Psikologis”. (Jurnal Psikologi: Universitas Surabaya) 
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“itu bukan persoalan besar,” “saya terlalu sensitif 

saja,” atau “saya adalah pemalu”).35 

 Si korban bersikap demikian karena orang lain 

mengatakan dia harus begitu, takut (terhadap balas 

dendam pelaku), takut diasingkan atau tidak 

disukai lingkungan, takut si pelaku menghadapi 

masalah ketika apa yang ia kehendaki adalah 

semata-mata perilaku itu dihentikan atau merasa 

bertanggung jawab atas akibat dari perilaku 

pelaku, adaptasi terhadap perlakuan ini karena 

mungkin sudah terjadi berulang dan lama, 

sehingga ia merasa tidak ada apapun yang dapat 

Dilakukan atau ia adalah seorang yang belajar dari 

hidupnya atau orang lain bahwa “aku memang 

akan mengalami hal ini” dan “harus dapat 

mengatasinya” dengan diam, mati rasa (ketika 

korban ingin me-mutuskan dirinya secara 

emosional dengan pengalaman tersebut, ia 

mungkin juga akan menghindari orang atau 

tempat yang mengingatkannya akan peristiwa 

yang sangat menyakitkan tersebut), terpicu 

kembali (ingatan yang muncul ketika 

membicarakannya lagi memberikan beban yang 

                                                           
35 N.K Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual : Tinjauan 

Psikologis”. (Jurnal Psikologi: Universitas Surabaya) 
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terlalu berat atau kecemasan/rasa sakit), tidak 

diakui (merasa tidak ada orang yang percaya atas 

laporan-nya), fitnahan (motif atau karakter korban 

mungkin akan diserang oleh pelaku atau teman-

temannya dengan mengatakan hal-hal yang 

mendiskreditkan korban), pelecehan sesama jenis 

kelamin (khawatir akan dipertanyakan orientasi 

seksnya), maskulinitas (bagi laki-laki sebagai 

korban, mungkin takut orang akan 

mempertanyakan maskulinitasnya atau tidak 

menikmati perhatian seksual yang diberikan, dan 

orientasi seksual.  

 Persoalan di atas tidak dapat lepas dari 

berbagai mitos tentang pelecehan seksual, antara 

lain:36 

1) ada orang yang memang “mengundang” 

untuk dilecehkan 

2) kalau memang mau menurunkan atau 

menghenti-kan pelecehan seksual yang 

dialami, maka bisa …,  

3) kebanyakan tuntutan terjadinya pelecehan 

seksual adalah tuntutan yang salah 

                                                           
36 N.K Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual : Tinjauan 

Psikologis”. (Jurnal Psikologi: Universitas Surabaya) 
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4) kalau tidak dipedulikan apa yang ia/mereka 

lakukan, pelecehan seksual akan berhenti 

sendiri 

5) yang mengalami hanya perempuan, tidak 

pada laki-laki; dan semua pelaku adalah laki-

laki (but actually it is about the power of 

position, and ignorance) 

6) orang seringkali membesarkan keseriusan 

pelecehan seksual; kebanyakan yang terjadi 

hanya sepele, atau main-main 

7) pelecehan seksual tak terhindarkan ketika 

orang bekerja bersama orang lain 

8) baru dianggap pelecehan seksual bila si 

pelaku memang bertujuan seksual tertentu 

pada korban (but actually it is a form of 

power abuse) 

9) kebijakan atau aturan yang melarang akan 

mendorong orang takut tentang seks, 

mematikan perilaku yang sebenarnya 

menunjukkan hal yang normal. 

 Dapat disimpulkan bahwa pelecehan 

seksual merupakan perbuatan yang dapat 

meninggalkan bekas bagi korban mau itu 

secara psikis ataupun fisik, dan dapat 

membuat korban merasa kesal, marah, takut, 
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bahkan bisa sampai menimbulkan sebuah 

trauma. Banyak korban yang belum bisa 

mengakui bahwa korban sudah mengalami 

pelecehan seksual dikarenakan banyaknya ke 

khawatiran-khawatiran yang akan terjadi ke 

depannya. 

b. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual  

 Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, 

yaitu :37 

1) Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak 

diinginkan mengarah keperbuatan seksual 

seperti mencium, menepuk, memeluk, 

mencubit, mengelus, memijat tengkuk, 

menempelkan tubuh atau sentuhan fisik 

lainnya.  

2) Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan 

verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang 

kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau 

penampilan seseorang, termasuk lelucon dan 

komentar bermuatan seksual.  

3) Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa 

tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, 

                                                           
37 Susi Wiji Utami, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan 

Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto”  (Skipsi Fakultas Psikologi, 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hlm. 11.  
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kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, 

menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan 

jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. 

4) Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan 

materi pornografi berupa foto, poster, gambar 

kartun, screensaver atau lainnya, atau 

pelecehan melalui e-mail, SMS dan media 

lainnya.  

5) Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : 

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan 

yang terus menerus dan tidak diinginkan, 

ajakan kencan yang tidak diharapkan, 

penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.  

 Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki 

maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, 

mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan 

kontak fisik secara tersembunyi (memegang, 

sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan 

yang dilakukan secara terang-terangan dan 

serangan seksual. 

3. Resiliensi dalam Konsep Islam 

 Secara teologis, Al-Qur’an merupakan kitab 

yang mengatur kehidupan manusia paling 

lengkap, bahkan seluruh entitas dalam kehidupan 

ini, termasuk dalam pendidikan dan berbagai 
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demensi sosial yang lainnya demikian juga tentang 

bangkit dari keterpurukan (resiliensi),38 

sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an :39 

  

 

 

Artinya: Ataukah kamu mengira bahwa kamu 

akan masuk surga, padahal belum datang 

kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-

orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa 

kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan 

berbagai cobaan), sehingga rasul dan orang orang 

bersamanya berkata “kapankah datang 

pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya 

pertolongan Allah itu dekat. (Q.S Al – Baqarah : 

124) 

 

 

 

 

                                                           
38  Fauzi, A. “Membangun Epistemologi Pendidikan Islam 

Melalui Kepemimpinan” Spiritual : Suatu Telaah Diskursif.Journal 
Empirisma Vol.24(No 2), STAIN Kediri, 2015, hlm. 155–167. 

39  Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan 

Terjemahnya” (Jakarta: Aneka Ilmu, 2013) hlm.20 
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Pada konteks tersebut, sebagaimana di jelaskan 

dalam al-Qur’an: 

 

 

 

 

Artinya: Dan kami menguji kamu dengan dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 

jiwa dan buah buahan, dan sampaikanlah kabar 

gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) 

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 

mereka mengucapkan: „Inna lillaahi wa innaa 

ilaihi raaji'uun, (QS Al Baqarah, ayat: 155-156) 
40 

Firman Allah tersebut dapat diartikan bahwa 

tak ada satupun orang di dunia ini yang tidak 

diberi masalah oleh Allah. Dengan menyerahkan 

segala apa yang terjadi kepada Allah dan segala 

apa yang ada di dunia ini adalah milikNya 

membuat jiwa seseorang akan merasa tenang dan 

menghindarkan diri dari sikap kekecewaan dan 

putus asa. Dan hanya orang orang yang mampu 

bertahan untuk menyelesaikan masalah dan 

                                                           
40 Ibid hlm.25 
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mampu bangkit kembali yang akan mendapatkan 

kesenangan dari Allah sebagai balasan atas 

keberhasilannya menghadapi masalah. Dari situ 

dapat dipahami bahwa resiliensi dalam Islam 

merupakan sebuah kewajiban, dengan memiliki 

resiliensi berarti seorang hamba telah teruji 

keimanannya dan ketangguhannya sebagai 

seorang muslim. Dalam sebuah hadits dikatakan 

bahwa Allah SWT mencintai hambanya yang 

kuat daripada hambanya yang lemah. 

Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur’an. 

 

 

 

 

 

 

Artinya: Allah tidak membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): 

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami 

jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami 
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beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 

kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami 

apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri 

ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah 

kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah 

Kami terhadap kaum yang kafir." (QS Al 

Baqarah, ayat: 286) 41 

 

  

 

 

 

Artinya: Bukankah kami telah melapangkan 

dadamu (muhammad)? Dan kami telah 

menurunkan bebanmu darimu. Yang 

memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan 

sebutan (nama)mu bagimu. Maka sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah 

bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada tuhanmulah engkau berharap. (Q.S Al - 

Insyirah, ayat: 1-8)42 

                                                           
41 Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an

 hlm. 50 
42 Ibid hlm.597 



51 
 

 
 

 Berangkat dari dua ayat tersebut, bahwa 

manusia dimotivasi untuk memiliki ketahanan 

dan daya lenting setelah mendapatkan 

problematika kehidupan, karena sesungguhnya 

problem yang dihadapi adalah sesuai kapasitas 

manusia dan masih dapat diatasi. Keimanan 

belum dikatakan tangguh jika belum teruji. 

Melalui masalah, cobaan dan godaan lain 

merupakan sebuah ujian keimanan dan 

ketaqwaan hamba kepada Allah SWT. Karena 

itu, orang-orang yang sabar dan tabah 

merupakan salah satu karakteristik bahwasannya 

memiliki daya resilien, kesabaran dan ketabahan 

sendiri merupakan potensi yang dimiliki setiap 

manusia. Tingkatan kesabaran dan ketabahan 

seseorang berbeda-beda, perlu dilatih agar sabar 

itu dapat tumbuh dalam diri seseorang. Itulah 

alasannya agama islam selalu mengajak 

umatnya agar menjadi hamba yang sabar, dan 

Allah mencintai hamba-Nya yang sabar. Tidak 

hanya berjuang dengan kemampuan diri, di 

dalam konsep Islam juga terdapat doa dan 

harapan yang menjadi pendorong umat Islam 

agar dapat menjadi sukses dan mencapai tujuan. 
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 Demikian berdasarkan, Q.S. Al-Insyirah: 1-8 

di atas terdapat dua ayat yang diulangi yakni 

bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini 

memberi spirit agar setiap manusia mau 

merenungkan dengan serius bahwa kesulitan, 

kesengsaraan, kemalangan, dan kesakitan 

merupakan pintu untuk memasuki rahasia dan 

hakikat kemudahan, kebahagiaan, dan kedamaian. 

Dengan kecerdasan ini seseorang dapat dengan 

mudah mengetahui dan memahami hakikat dari 

setiap tantangan dan kesulitan. Sehingga, ia 

senantiasa memiliki spirit untuk selalu mencari 

jalan dan celah-celah agar dapat menembus esensi 

tantangan dan penderitaan itu melalui perjuangan 

dan pengorbanan.43 

 Sedangkan menurut Quraish Sihab dalam 

tafsir Al-Misbah, Allah SWT. dalam ayat 5 dan 6 

ini bermaksud menjelaskan salah satu sunnah-

Nya yang bersifat umum dan konsisten yaitu 

“setiap kesulitan pasti disertai atau disusul oleh 

kemudahan selama yang bersangkutan bertekad 

untuk menanggulanginya.” Kedua ayat ini 

                                                           
43 Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran “Prophetic Intelligence, 

Kecerdasan Kenabian: Menumbuhkan Potensi Hakiki Insani Melalui 

Pengembangan Kesehatan Ruhani” Yogyakarta: Islamika, 2005. 



53 
 

 
 

memesankan agar manusia berusaha menemukan 

segi-segi positif yang dapat dimanfaatkan dari 

setiap kesulitan, karena bersama setiap kesulitan 

terdapat kemudahan. Pada ayat tersebut, seakan-

akan berpesan agar setiap orang mencari peluang 

pada setiap tantangan dan kesulitan yang 

dihadapi. Sedangkan pada ayat ke-5 al-usr 

berbentuk definit (memakai alif dan lam) 

demikian pula kata tersebut pada ayat 6. Ini 

berarti bahwa kesulitan yang dimaksud pada ayat 

5 sama halnya dengan kesulitan yang disebutkan 

pada ayat 6, berbeda dengan yusran. Kata 

tersebut tidak dalam bentuk definit,sehingga 

kemudahan yang disebut pada ayat 5 berbeda 

dengan kemudahan yang disebut pada ayat 6. 

 Hal ini menjadikan kedua ayat tersebut 

mengandung makna “setiap satu kesulitan akan 

disusul/dibarengi dengan dua kemudahan.” 

Kemudahan berganda yang dijanjikan ini dapat 

diperoleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini 

dan dapat pula dalam arti satu kemudahan di 

dunia dan satu lainnya di akhirat.44 

                                                           
44 Evita Yuliatul Wahidah, “Resiliensi Perspektif Al-Quran”, 

Jurnal Islam Nusantara, vol. 02:01, (Yogyakarta: Program Doktor UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 113 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif.45 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yakni suatu proses penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, motivasi, tindakan, secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah..46 Maka dalam penelitian ini akan 

di deksripsikan aspek–aspek resiliensi korban 

pelecehan seksual sebagai langkah untuk bangkit 

dari rasa trauma dan bahkan keterpurukan dari 

suatu kejadian yang membekas pada dirinya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian yaitu sumber tempat 

memperoleh keterangan penelitian.47 Pada 

peniliti ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

                                                           
45 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif” Bandung : 
Alfabeta, 2018, hal 4 

46 Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),. Hlm. 6 

47 Tatang M Amirin, “Menyusun Rencana Penelitian", (Jakarta: 
Rajawali Press, 1990),. Hlm. 92 
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orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, 

atau orang yang bisa memberikan informasi 

mengenai objek penelitian yang disebut dengan 

key person yang berarti sumber informasi.48 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini 

secara keseluruhan adalah 5 orang yang terdiri 

dari : 

a.  Klien Korban Pelecehan Seksual 

 Klien pada penelitian ini adalah para 

remaja yang menjadi korban pelecehan 

seksual secara fisik seperti pemerkosaan dari 

keluarga terdekatnya yaitu Klien Remaja 

(KR 1) yang mengalami pelecahan seksual 

secara fisik oleh ayah kandung, Klien 

Remaja (KR 2) yang mengalami 

pemerkosaan oleh pacarnya dan teman-

teman pacarnya dan yang terakhir Klien 

Remaja (KR 3) yang mengalami pelecehan 

seksual secara fisik oleh ayah tiri. Penulis 

memilih KR 1 sampai KR 3 dikarenakan 

yang sekarang yang tinggal di rumah aman 

dengan kasus pelecehan seksual yang sesuai 

                                                           
48 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, Bandung : 
Alfabeta, 2017, hal 194 
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dengan penelitian ini hanya bertiga yaitu KR 

1 sampai KR 3. Namun pada penelitian ini 

penulis tidak bisa mendapatkan akses pada 

kedua klien ini karena aturan dan kode etik 

dari P2TP2A. 

b. Pembina di P2TP2A 

 Pembina yang berada di P2TP2A ini 

adalah yang menjadi relawan yang di 

rekomendasikan oleh senior–senior di 

P2TP2A yang memiliki pengalaman dan 

yang telah diberikan pelatihan-pelatihan yang 

di selenggarakan oleh P2TP2A. Pembina 

tersebut yang sering bersangkutan secara 

langsung dengan para korban pelecehan 

seksual karena bertugas menjaga di rumah 

aman jadi Pembina tersebut mengetahui 

keseharian bahkan perkembangan korban 

pelecehan dan mendampingi korban ketika 

berada di rumah aman. Pemilihan subjek 

penelitian ini diambil satu Pembina di 

P2TP2A dari jumlah empat orang pembina 

yang ada yaitu Erlin G Munawar dikarenakan 

Erlin G Munawir yang selalu stand by setiap 

hari di rumah aman dan Erlin G Munawir 

yang sering mendampingi para klien di 
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rumah aman sehingga Erlin G Munawir 

mengetahui lebih banyak mengenai 

keseharian dan perkembangan korban 

pelecehan seksual dibandingkan pembina 

yang lainnya yang tidak sesering Erlin G 

Munawir untuk datang ke rumah aman. 

c. Konselor di P2TP2A 

 Konselor yang berada di P2TP2A ini 

adalah subjek penelitian ini yaitu konselor 

bidang pelayanan dan pemulihan. Konselor 

yang bersangkutan secara langsung dengan 

para korban pelecehan seksual melalui 

program bidang pelayanan dan pemulihan. 

Pemilihan subjek penelitian ini diambil satu 

Konselor di P2TP2A dari jumlah tiga orang 

konselor yang ada di bidang  pelayanan dan 

pemulihan yaitu Sani Aulia Rachma, S.Psi 

dikarenakan Sani Aulia Rachma, S.Psi yang 

sering menyambangi rumah aman dan Sani 

Aulia Rachma, S.Psi yang sering 

mendampingi para klien di rumah aman dan 

berdomisili di kota yang sama dengan rumah 

aman sehingga Sani Aulia Rachma, S.Psi 

mengetahui lebih banyak mengenai 

keseharian dan perkembangan korban 
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pelecehan seksual dibandingkan pembina 

yang lainnya yang tidak sesering Sani Aulia 

Rachma, S.Psi untuk datang ke rumah aman. 

d. Pengurus P2TP2A 

 Dalam mendukung keabsahan data 

maka diperlukan informasi dari salah satu staf 

P2TP2A yang memahami secara keseluruhan 

mengenai P2TP2A, dari jumlah pengurus 

sebanyak tiga puluh orang menjadi subjek 

ini adalah pengurus senior di P2TP2A yaitu 

Drs. Rahmat Wibawa,.M.Si dikarena Drs. 

Rahmat Wibawa,.M.Si pengurus yang masih 

stand by di P2TP2A dari sejak P2TP2A 

sendiri di rilis sampai sekarang sehingga Drs. 

Rahmat Wibawa,.M.Si mengetahui lebih 

banyak mengenai P2TP2A bahkan mengetahui 

perkembangan korban pelecehan seksual 

dibandingkan pengurus yang lainnya dan tidak 

memilih Hj. Diah Kurniasari Gunawan  selaku 

ketua di P2TP2A dikarenakan Hj. Diah 

Kurniasari Gunawan memiliki kesibukan-

kesibukan lain nya yang dihadapinya selaku 

Ibu Bupati sehingga Hj. Diah Kurniasari 

Gunawan mempercayakan Drs. Rahmat 
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Wibawa,.M.Si sebagai subjek pendukung dari 

penelitian ini.  

3. Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian kualitatif yang 

diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi 

sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu 

place (tempat), actor (pelaku), dan activities 

(aktivitas).49 Dengan demikian, yang menjadi 

objek dalam penelitian ini yaitu aspek-aspek 

resiliensi remaja korban pelecehan seksual di 

P2TP2A. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Pengempulan data adalah prosedur yang 

sistematik dan satandar untuk memperoleh data 

yang diperlukan.50 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunkan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data guna memperoleh data yang 

diinginkan, yaitu : 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan ini dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu : Interviewer yang 

                                                           
49 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2015),. Hlm. 314 
50 Ahmad Tanzeh, “Pengantar Metode Penelitian”, 

(Yogyakarta : Teras, 2009),. Hlm. 57 
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mengajukan pertanyaan dan interviewee yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan.51 

Wawancara yang dilakukan penulis adalah 

jenis wawancara terstruktur (structured 

interview), yaitu teknik wawancara yang 

pewawancaranya sudah menyiapkan daftar 

pertanyaan sehingga proses wawancara 

terarah dengan baik, pewawancara menyusun 

poin-poin penting atau garis besar pertanyaan 

yang akan diajukan. Jadi penulis membawa 

instrumen sebagai pedoman untuk wawancara 

dan pengumpul data bisa berupa alat bantu 

seperti tape recorder, gambar, handphone 

atau alat bantu lain.52 Sedangkan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan alat bantu 

seperti alat perekam dalam handphone. 

 Wawancara ini dilakukan pada satu 

konselor dan satu pembina yang menjadi 

subjek penelitian. Melalui kegiatan 

wawancara ini diperoleh data berupa aspek-

aspek resilisiensi korban pelecehan seksual di 

P2TP2A Kabupaten Garut Jawa Barat. 

                                                           
51 Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: 

Remaja Rosdakar, 2004). Hlm. 187 

52 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung : 
Alfabeta, 2018 hal 114 



61 
 

 
 

b. Observasi 

 Observasi adalah metode pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematik fenomena–

fenomena yang diselidiki atau yang sedang 

dijadikan sasaran pengamatan.53 Kemudian 

peneliti melakukan observasi pertisipasi pasif 

yaitu peneliti datang ketempat kegiatan orang 

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut.54 

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik observasi tak berstruktur 

yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung 

dengan kegiatan subjek. Peneliti hanya 

sebagai pengamat independen. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan aspek-aspek resiliensi 

remaja korban pelecehan seksual. Data yang 

didapatkan dari kegiatan ini adalah sebagian 

kegiatan pelayanan P2TP2A, ruangan terapi 

dan ruangan lainnya serta rumah aman (shelter 

aman) di P2TP2A. 

 

                                                           
53 Sutrisno Hadi, “Metodologi Research”, Yogyakarta: Andi 

Offsset, 2000, Hlm. 136 

54 Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kombinasi”, (Bandung: 
Alfabeta, 2013),.  Hlm. 311 
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c. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa, dokumen biasa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.  Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan, dokumen dapat berupa catatan 

pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan 

kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman 

kaset, rekaman video, foto, absen kehadiran 

dan lain sebagainya.55 Melalui dokumentasi ini 

didapatkan data mengenai sejarah P2TP2A, 

struktur organisasi, visi misi P2TP2A, 

Kegiatan pelayanan P2TP2A. Selain itu data 

yang diperoleh adalah aspek-aspek resiliensi 

remaja korban pelecehan seksual. 

5. Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun atur sistematis  catatan temuan 

penelitian melalui pengamatan dan wawancara 

lainnya untuk mengingkatkan pemahaman peneliti 

tentang fokus yang dikaji dan menjadikan sebagai 

temuan untuk orang lain, mengedit, 

                                                           
55 Fathoni Abdurrahmat, “Metodologi Penelitian dan Teknik 

Penyusunan Skripsi”, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal 105 
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mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya.56 

Analisis data kualitatif adalah cara yang 

cenderung menggunakan pendekataan kata-kata 

yang menjelaskakan fenomena ataupun data yang 

diperoleh melalui langkah-langkah pengumpulan 

data. 57  

 Setelah data diperoleh dan terkumpul melalui 

metode–metodenya kemudian data dianalisis. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Aktivitis dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif sebagai berikut :58 

a. Redaksi Data 

 Menurut Miles & Huberman 

menyebutkan bahwa reduksi data adalah suatu 

bentuk analisis yang menajamkan,  

menggolongkan, mengarahkan, membuang 
                                                           

56 Tohirin, “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan 

Bimbingan Konseling”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),. Hlm. 
143 

57 Tjetjep Rohndi Rohidi, “Analis Data Kulaitatif”,Jakarta: UI 
Press, 1992, hlm. 15  

58 Sugiyono,“Metode Penelitian Kuantitatif”,Bandung:Alfabet, 
2012, Hlm. 246-253 
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data yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga 

simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi 

“Reduksi data” merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan.59  

b. Penyajian Data 

 Sajian data adalah suatu rangkaian 

organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian 

data dimaksusdkan untuk menemukan pola-

pola yang bermakna serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan simpulan serta 

memberikan tindakan. 60  

c. Verifikasi Data 

 Langkah berikutnya dalam proses 

analisis data kualitatif adalah menarik 

kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

kuat yang mendukung tahap pengumpulan 

                                                           
59 Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodologi 

Penelitian Kualitatif”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018). Hlm. 243-244 
60 Ibid, hlm. 248 
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data berikutnya. Proses untuk mendapatkan 

bukti-bukti inilah yang dinamakan sebagai 

verifikasi data.61 

6. Penguji Keabsahan Data 

 Untuk menjaga kredibilitas keabsahan data 

yang diperoleh dalam penelitian dibutuhkan 

pengecekan data. Dalam penelitian ini pengecekan 

dilakukan dengan triangulasi sumber. Metode 

yang digunakan dalam menguji keabsahan data 

penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya. 62 

 

 

 

                                                           
61 Trianto, “Pengantar Penelitian Pendidikan”, (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 91. 
62 Lexy J.Moelong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya,   2013),. Hlm. 331. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

resiliensi yang dimiliki para klien dilihat dari aspek 

regulasi emosi, impulse control (pengendalian 

impuls), optimisme, causal analisys (kemampuan 

menganalisis masalah), empati, self efficacy (efeksi 

diri), dan reaching out. 

1. Aspek regulasi emosi  

 Bahwa setiap klien memiliki kriteria yang 

berbeda-beda ada mereka yang kooperatif dalam 

mengungkapkan kejadiaan dan perasaan 

dirasakannya meskipun membutuh waktu ada juga 

yang tidak kooperatif dalam mengungkap 

kejadiaan dan perasaan dirasakannya akan tetapi 

seiring berjalannya waktu mereka akhirnya 

terbuka mengenai apa yang dirasakannya dan 

dibantu juga dengan terapi yang di lakukan klien 

membuat para klien merasa lebih stabil dalam 

mengatur emosi yang timbul dan dengan terapi 

juga emosi-emosi yang di berada di luar alam 

bawah sadarnya di bantu perlahan-lahan muncul 

di permukaan sehingga tidak menumpuk di dalam 

diri yang sewaktuwaktu akan meledak. 



142 
 

 
 

2. Aspek impulse control (pengendalian impuls) 

 Para klien mampu mengendalikan semua 

keinginan yang diinginkannya begitupun dalam 

mengatasi semua ketakutan-ketakutan yang 

datang menimpa klien. 

3. Aspek optimisme 

 Optimisme dari para klien itu sangat baik ada 

dari mereka yang ingin melanjutkan sekolah 

setelah kasus yang menimpanya selesai dan juga 

dari mereka yang ikut dalam kegiatan 

pengembanganpengembangan diri seperti kursus-

kursus yang disediakan oleh pihak P2TP2A yang 

berkerjasama dengan Dinas Sosial meskipun ada 

juga sedikit dari klien yang memiliki rasa 

optimisme yang rendah akan tetapi seiring 

berjalan waktu dan dukungan dari berbagai pihak 

klien mampu untuk bangkit dan mampu untuk 

mengembangkan potensipotensi yang ada pada 

diri klien tersebut dan klien memiliki semangat 

juang yang tinggi dalam mencapai keinginan atau 

cita-cita klien untuk kehidupan yang lebih baik di 

masa yang akan datang. 

4. Aspek causal analisys (kemampuan menganalisis 

masalah)  
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 Seiring berjalannya waktu para klien mampu 

mengidentifikasi penyebab permasalahan yang 

hadir menimpa klien dan menjadikan 

pembelajaran dari permasalahan-permasalahan 

yang menimpanya 

5. Aspek empati  

 Para klien memiliki empati yang cukup baik 

meskipun ada dari beberapi klien yang kurang 

baik dalam berempati akan tetapi semakin 

berjalannya waktu dan intensitas pertemuan dan 

komunikasi yang sering dilakukan antar klien 

timbullah rasa empati secara perlahan terhadap 

klien yang lainnya. 

6. Aspek self efficacy (efeksi diri)  

 Para klien memiliki efiksi diri yang tinggi, hal 

tersebut dilihat dari optimis dan positif dari klien 

meskipun pada awalnya mereka kurang yakin 

akan kemampuannya akan tetapi seiring 

berjalannya waktu dan intervensi dari para 

petugas klien mampu meningkatkan keyakinannya 

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

7. Aspek reaching out  

 Para klien mampu bertahan dan telah memiliki 

tujuan hidup masing-masing dan saat ini sedang 

berusaha untuk mencapainya. Ada klien yang 
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melanjutkan sekolah nya begitupun ada juga klien 

yang mengikuti pelatihan-pelatihan untuk 

membuka sebuah usaha yang bisa menunjang 

kehidupannya dimasa depan. 

B. Saran  

1. Bagi P2TP2A 

 Bagi pihak P2TP2A untuk terus meningkatkan 

dalam memberikan pelayanan dan perlindungan 

kepada setiap anak dan wanita korban kasus 

pelecehan seksual di daerah Garut agar tetap 

mempertahankan kegiatan di P2TP2A dengan 

mengutamankan kepentingan klien dalam 

pelayanan dan keamanan klien. 

2. Bagi Subjek 

 Bagi konselor dan para petugas di P2TP2A 

tetap semangat dalam mempertahankan kinerja 

untuk membantu setiap klien yang memiliki 

permasalahan dan membutuhkan konselor 

begitupun keadilan sebagai jembatan untuk 

menemukan solusi dari permasalahan dan rasa 

aman para klien. 

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

 Bagi penulis selanjutnya agar memperthatikan 

setiap bagian dari penelitian ini, karena hasil 

penelitian ini masih memerlukan kajian yang 
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mendalam. Maka dari itu untuk penulis 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian yang lebih inovatif dan kreatif dan lebih 

mendalam lagi dalam melakukan penelitian 

mengenai resiliensi remaja korban pelecehan 

seksual. 

C. Kata Penutup 

 Alhamdulillahi rabbil’alamin penulis 

panjatkan segala puji kehadirat Allah SWT 

sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang 

telah diberikan yaitu rahmat dan kasih sayang-

Nya dalam bentuk banyak sekali kemudahan-

kemudahan serta kesehatan sehingga dalam 

proses ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Resiliesi Remaja Korban 

Pelecehan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Garut Jawa Barat” ini dengan sebaik-

baiknya kemampuan yang dimiliki. 

 Penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin demi kesempurnaan terselesaikannya 

skripsi ini, namun penulis sangat menyadari 

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 

senantiasa mengharapkan saran dan kritik, 
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guna mengkritisi skripsi ini. Penulis ucapkan 

terimakasih kepada Ayah dan Ibu atas segala 

cinta, doa dan sebaik-baiknya support yang 

telah diberikan. Tak lupa juga kepada 

pembimbing skripsi, kepada pihak P2TP2A dan 

teman-teman  semua atas dukungan, motivasi, 

nasihat dan segala doa yang diberikan pada 

penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. 

Akhirnya penulis dapat sampai pada titik yang 

sangat tidak mudah ini berkat dukungan dan 

support yang telah diberikan. Penulis berharap 

semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh 

pembaca pada umumnya. 
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