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INTISARI 

 

Strategi Coping Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual Familial Abuse  

Syifa Indana  

17107010139 

Tak bisa disangkal bahwa semakin marak kasus kekerasan seksual yang menimpa 

perempuan, dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pelaku tidak pandang bulu 

pada korban, siapapun bisa menjadi korban. Bagai tiada tempat aman bagi perempuan 

dari ancaman kekerasan seksual, keluarga pun sudah bukan menjadi tempat aman bagi 

remaja perempuan. Begitu kompleks dampak yang dialami para korban, termasuk pada 

remaja perempuan. Strategi coping dilakukan sebagai sebuah upaya dalam mengatasi 

situasi dan kondisi diri yang penuh tekanan yang dianggap membebani akibat dari 

kekerasan seksual yang dialami. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui 

gambaran strategi coping yang dilakukan oleh remaja perempuan korban kekerasan 

seksual Familial abuse. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif 

pendekatan fenomenologi dengan metode pengambilan data berupa wawancara dan 

observasi. Informan pada penelitian ini yaitu 2 orang yang diperoleh menggunakan 

teknik Purposive Sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan yakni remaja 

perempuan usia 13-17 tahun, mengalami kekerasan seksual oleh anggota keluarga 5 

tahun kebelakang, dan berdomisili di Jawa Barat. Berdasarkan hasil dari penelitian 

didapatkan bahwa kedua informan menggunakan dua jenis strategi coping yakni 

problem focused coping yang berupa confrontative, planful problem solving dan 

seeking social support, serta emotion focused coping yang berupa self control dan 

avoidance. Penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor strategi coping yang 

dilakukan oleh informan yakni adanya keyakinan pada diri dan Tuhan, dukungan 

sosial, menerima keadaan dan berfikir positif, serta adanya kemampuan resiliensi.  

Kata kunci : Emotion focused coping, Familial abuse, problem focused coping, 

strategi coping. 
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ABSTRACT 

 

Coping Strategies for Adoledcent Girls Who are Victims of Familial Abuse 

Sexual Violence 

Syifa Indana 

17107010139 

It is undeniable that the cases of sexual violence against women are increasing, with 

victim varied from the age of children, teenagers, to adults. Perpetrators do not 

discriminate against victims, anyone can be a victim. Like there is no safe place for 

women from the threat of sexual violence, the Familial is no longer a safe place for 

adolescent girls. The impact on the victims is very complex including on young girls. 

Coping strategies are carried out as an effort to overcome stressfull situations and 

conditions that are considered burdensome as a result of the sexual violence 

experienced. The purpose of this research is to describe the coping strategies used by 

adolescent girls who are victims of Familial abuse sexual violence. This research was 

conducted using a qualitative method with a phenomenological approach with data 

collection methods in the form of interviews and observations. The informants in this 

study were 2 people who were obtained using the purposive sampling technique with 

predetermined criteria, namely adolescent girls aged 13-17 years, experienced sexual 

violence by Familial members, and domiciled in West Java. Based on the results of the 

study, it was found that both informants used two types of coping strategies, namely 

problem focused coping in the form of confrontative, planful problem solving and 

seeking social support, as well as emotion focused coping in the form of self control 

and avoidance. This study also shows several factors of coping strategies carried out 

by the informants, namely the existence of belief in themselves and God, social support, 

accepting the situation and positive thinking, and the existence of resilience abilities. 

Keywords: coping strategies, emotion focused coping, familial abuse, problem 

focused coping  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ancaman tindak kekerasan bisa dialami oleh siapa saja tidak memandang usia, 

baik itu orang dewasa, remaja, bahkan sampai dengan anak. Salah satu yang tertinggi 

pada angka kasus korban kekerasan yakni kasus kekerasan pada remaja. Kementerian 

dan Perlindungan Anak (KPPA) menunjukkan data bahwa pada tahun 2016 terdapat 

4.620 kasus kekerasan yang menimpa remaja dan anak, 60% adalah korban dengan 

rentang usia 13-17 tahun atau berada pada usia remaja.  

Papalia dan Olds (dalam Putro, 2017) menjelaskan yang dimaksud remaja 

merupakan masa transisi dalam hal perkembangan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa yang pada umumnya dimulai ketika usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada 

akhir usia belasan tahun atau pada awal dua puluh tahun. Ringkasnya, masa remaja 

adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja 

ini, remaja sudah bukan lagi anak-anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja dituntut 

harus meninggalkan segala sesuatu yang ada pada saat masa anak-anak seperti sifat, 

perilaku, dan berpikirnya yang bersifat kekanak-kanakan untuk kemudian 

menggantinya dengan pola perilaku, sikap dan cara berpikir yang baru untuk menjadi 

dewasa. 

Remaja perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dibanding 

dengan laki-laki karena akibat dari adanya ketidakseimbangan antara peran laki-laki 
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dan perempuan sehingga memunculkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum 

perempuan. Perempuan dianggap berada diposisi bawah atau lemah, terutama 

perempuan yang belum dewasa dan tidak mandiri seperti remaja dan anak-anak.  

Berdasarkan data SIMFONI PPA pada Januari-Juni 2020, telah terjadi 3.087 

kasus kekerasan terhadap anak di bawah 18 tahun diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 

kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. KemenPPPA juga 

mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 keseluruhan terdapat 11.637 kasus kekerasan 

anak dan perempuan, 7.191 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual.  Dari data 

tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa remaja adalah 

yang tertinggi dibandingkan jumlah kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Hal 

tersebut juga sesuai dengan data Lembaga Fakta Catatan Akhir Tahun 2015 (Komnas 

Perempuan, 2016) yang menunjukkan bahwa mayoritas rentang usia perempuan yang 

menjadi korban kekerasan seksual yakni pada rentang usia 13-18 tahun. 

Poerwandari (2000) dalam (Fuadi, 2011) mendefinisikan kekerasan seksual 

yaitu sebagai tindakan-tindakan yang bersifat memaksa, merendahkan, melecehkan, 

menyakiti atau melukai korban yang mengarah pada tindakan seksual. Pelaku tindak 

kekerasan seksual bisa siapa saja termasuk dari orang terdekat korban. KPAI atau 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan bahwa lima tahun terakhir 

ditemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dilakukan oleh orang 

terdekat anak. Menurut data CATAHU 2020 di tahun 2019 terdapat 2.341 kasus 

kekerasan seksual pada anak perempuan dan 770 di antaranya yakni kasus incest.  

KPAI menyatakan bahwa dari data tersebut para pelaku yang merupakan orang 
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terdekat korban ialah seperti orangtua korban/ayah tiri dan kandung, kakak, paman, 

keluarga terdekat dan teman korban. Penelitian yang dilakukan oleh Bogorad (dalam 

Ligina, Mardhiyah, & Nurhidayah, 2018) juga memperlihatkan bahwa 70% pelaku 

kekeraan seksual dilakukan oleh orang terdekat korban atau keluarga. Hal tersebut 

sesuai dengan salahsatu kategori kekerasan seksual berdasarkan identitasnya yakni 

Familial Abuse yaitu kejahatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga 

(Hikmah, 2017).  

Sesungguhnya negara secara tegas sudah menjamin perlindungan anak yang 

tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 4 yang menyatakan bahwa: 

“setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas bahwa anak seharusnya tidak boleh 

diperlakukan secara semena-mena dan harus terhindar dari segala bentuk kekerasan 

termasuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Namun hal 

tersebut tidak sejalan dengan kenyataannya yang masih banyak ditemukan kasus 

kekerasan yang dilakukan pada anak termasuk kekerasan seksual di lingkup keluarga. 

Kekerasan seksual Familial abuse terjadi disertai dengan tanpa adanya 

persetujuan dari korban, terdapat ancaman, pemaksaan, dan kekerasan yang 

menyebabkan korban menderita. Korban kekerasan seksual Familial abuse akan 

cenderung lebih memiliki tekanan psikis, karena kekerasan seksual yang dialaminya 

tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban di mana seharusnya orang tersebut 
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menjadi sosok yang melindungi dan menyayangi tetapi justru menjadi sosok yang 

melakukan kekerasan. Dengan ditemukannya banyak kasus kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, itu menandakan bahwa keluarga bukan 

lagi menjadi tempat perlindungan yang aman bagi anggota keluarga itu sendiri. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin sempit ruang aman bagi anak agar terhindar 

dari segala bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual.  

Berbagai dampak yang akan terjadi pada korban dari kekerasan seksual yang 

menimpanya yakni dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial. Dampak fisik 

yang diakibatkan dari adanya kekerasan seksual Familial abuse  yakni dapat berupa 

luka terutama pada bagian reproduksi, bahkan bisa sampai kehamilan yang tidak 

diinginkan, dan lainnya. Dampak secara fisik bisa terjadi karena adanya pemaksaan 

yang dilakukan pelaku yang tak jarang dengan menggunakan serangan fisik sehingga 

mengakibatkan korban mengalami kesakitan fisik. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

diungkapkan Purbararas (2018) bahwa kekerasan seksual memiliki dampak fisik yang 

dapat berupa rasa sakit pada area intim akibat dari adanya pemaksaaan.  

Dampak psikologis korban kekerasan seksual sangatlah kompleks dan 

mempengaruhi ke berbagai hal, mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan 

emosi yang rentan, stess, depresi, hingga trauma. Trauma sendiri cukup mempengaruhi 

korban, di mana korban akan merasa ketakutan dan cemas berlebihan sebagai akibat 

dari teringatnya kembali akan kejadian kekerasan yang pernah dialami. Akibat yang 

ditimbulkan dari perlakuan kekerasan seksual pada korban yakni adanya trauma 

psikologis bahkan akan merasakan dorongan untuk bunuh diri (Sulistyaningsih, 2002). 
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Selain itu, dampak yang bisa terjadi yakni berupa perasaan minder, perkembangan jiwa 

yang terganggu, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering 

menutup diri, munculnya perasaan benci terhadap lawan jenis, serta takut pada orang 

lain (Setiawan, 2019). 

Dampak sosial yang dapat dirasakan oleh korban yakni bisa berupa pengucilan 

dari masyarakat. Korban akan dipandang sebagai aib atas kekerasan seksual yang 

dialaminya. Karena masyarakat menganggap bahwa perempuan adalah sebagai simbol 

kesucian dan kehormatan, maka apabila perempuan tersebut telah mengalami 

kekerasan seksual misalkan saja perkosaan maka masyarakat akan memandang 

berbeda perempuan tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian dari Ma'rufah & 

Sadewo (2019) yang menjelaskan bahwa banyak dari korban yang merasa malu dan 

tidak ingin terbuka untuk menyelesaikan masalahnya, korban cenderung menutupi 

kejadian dan tidak ingin melaporkan karena untuk menghindari stigma negatif dari 

masyarakat. Stigma yang beredar di masyarakat mengenai korban kekerasan seksual 

akan menjadikan korban merasa malu, rasa bersalah, serta tidak berharga. 

Sudah banyak data yang menunjukkan remaja perempuan menjadi korban 

kekerasan seksual termasuk dalam lingkup keluarga (Familial abuse), baik yang 

melapor maupun yang tidak melapor, yang mendapatkan bantuan psikologis maupun 

yang tidak. Tentu kondisi mental korban sangat terganggu sehingga mereka secara 

otomatis akan melakukan sebuah strategi coping dalam mengatasi kondisi diri dari 

tekanan yang muncul. 
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Carver, Scheier, & Weintraub (1989)  mengemukakan bahwa individu akan 

memikirkan usaha untuk bagaimana cara mengatasi tekanan, memikirkan tindakan 

yang akan diambil dan menentukan cara penanganan yang terbaik untuk pemecahan 

masalahnya (Fuadi, 2011). Untuk menghadapi atau mengatasi situasi masalah yang 

terjadi pada diri individu yang dianggap menjadi hambatan, tantangan yang 

menyakitkan, atau ancaman yang memberikan dampak negatif pada diri maka individu 

tersebut akan melakukan sebuah coping untuk menyikapinya. Lazarus (dalam 

Istiqomah, 2015) mengartikan coping atau strategi coping yakni sebuah cara atau usaha 

berupa tindakan nyata atau tindakan dalam bentuk intrapsikis yang dilakukan individu 

untuk mengatur serta mengolah tekanan psikis yang dapat berasal dari internal maupun 

eksternal.  Strategi coping bertujuan untuk mengatasi situasi dan tuntutan yang dirasa 

menekan, menantang, membebani dan melebihi sumberdaya yang dimiliki  (Maryam, 

2017). Terdapat tiga tahap dalam proses coping yakni, pertama tahap peringatan, kedua 

yakni tahap ketika individu mulai menggunakan coping yang dipilih, ketiga yakni 

tahap evaluasi seusai menghadapi keadaan (Hidayati, Komalasari, & Chalik, 2010).  

Lahey (2009) (dalam Zafirah & Indriana, 2016) mengemukakan strategi coping 

yang efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan baik yaitu dengan cara 

mengubah sumber stress atau dengan mengontrol reaksi, sedangkan strategi coping 

tidak efektif yaitu coping yang ditunjukkan dengan cara menarik diri, berperilaku 

agresif, mengonsumsi alcohol serta obat terlarang, dan menggunakan pertahanan diri. 

Selain itu, coping yang dapat menerima tekanan tanpa menyakiti diri juga merupakan 

sebuah coping yang efektif (Hidayati, Komalasari, & Chalik, 2010). Menurut Franke 
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(dalam Rismelina, 2020) coping yang efektif akan membuat individu bangkit kembali 

seperti sedia kala. Sedangkan coping yang tidak efektif akan membuat individu 

burnout atau depresi. 

Strategi coping akan menggerakkan individu untuk menentukan sebuah cara 

penyesuaian diri yang akan dilakukan dalam menyikapi situasi negatif. Adanya strategi 

coping menjadikan individu sebagai sosok yang lebih berani dalam menghadapi 

masalahnya (Fuadi, 2011). Strategi coping yang individu lakukan dalam menuntaskan 

berbagai permasalahan dipengaruhi oleh sumberdaya coping yang dimiliki. Lazarus 

dan Folkman mengemukakan dua jenis strategi coping yang pada umumnya digunakan 

oleh individu, yakni problem focused coping  dan emotion focused coping. Problem 

focused coping adalah suatu strategi coping yang digunakan individu dengan berfokus 

dalam pengambilan tindakan untuk mengatasi dan mencari penyelesaian dari 

masalahnya tersebut. Emotion focused coping yaitu strategi coping yang berfokus 

dalam mengatur emosi yang muncul untuk bisa beradaptasi dengan dampak yang 

ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan  (Istiqomah, 2015). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan sebuah coping menurut 

Mu’tadin (2015) dalam  (Aziz, 2018) adalah kesehatan fisik, keyakinan atau pandangan 

positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial, dan 

materi.  

Lazarus, Folkman & Pearlin mengemukakan bahwa jenis kelamin dan usia 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi individu dalam pemilihan srategi 

coping. (Utama, 2019). Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 
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keputusan pengambilan tindakan dalam mengatasi stress. Hasil penelitian dari Billings 

dan Moos (1984) (dalam Utama, 2019) menunjukkan bahwa perempuan cenderung 

akan lebih banyak melakukan coping yang berfokus pada emosi yang bertujuan untuk 

meredakan ketegangan emosi saat itu, sedangkan pada laki-laki akan cenderung 

melakukan coping yang berfokus pada masalah untuk menyelesaikan masalah.  

Pada faktor usia pun terdapat perbedaan dalam pemilihan coping dalam 

mengatasi stress. Penelitian yang dilakukan Pearlin dan Schololer menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan antara kelompok yang lebih muda dengan kelompok yang lebih tua. 

Selain jenis kelamin dan usia, faktor lain yang memengaruhi individu dalam pemilihan 

coping yakni pendidikan, faktor situasional, dan penilaian terhadap situasi yang ada 

(Utama, 2019). 

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran strategi coping yang dilakukan oleh remaja perempuan korban kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga (Familial abuse)  dalam menghadapi 

situasi yang berat tersebut. Penelitian ini akan menyajikan mengenai dampak yang 

dirasakan dan dialami hingga gambaran strategi coping yang dilakukan korban dalam 

mengatasi dampak-dampak yang muncul. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana gambaran strategi coping yang dilakukan oleh remaja perempuan 

yang merupakan korban kekerasan seksual Familial abuse dalam mengatasi tekanan-

tekanan yang muncul setelah mengalami tindak kekerasan seksual oleh orang terdekat? 



9 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran strategi coping 

yang dilakukan oleh remaja perempuan korban kekerasan seksual Familial abuse. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai 

masukan pengetahuan atau literatur ilmiah dalam bidang psikologi mengenai strategi 

coping yang dilakukan oleh remaja perempuan korban kekerasan seksual Familial 

abuse.. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, Peneliti selanjutnya selain dapat 

mengetahui gambaran strategi coping pada remaja perempuan korban 

kekerasan seksual familu abuse, dapat juga melihat mengenai apa yang 

bisa dikembangkan untuk diteliti kembali atau untuk dikembangkan 

menjadi sebuah penelitian baru dari hasil penelitian ini.  

b. Bagi Lembaga 

Bagi lembaga atau instansi yang memiliki fokus pada penanganan 

korban kekerasan seksual, diharapkan dengan adanya penelitian ini 

bisa memberikan tambahan gambaran mengenai kondisi dari korban 

kekeraan seksual sehingga dapat merumuskan langkah pendampingan 
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yang efektif untuk membantu korban untuk bisa mengatasi situasi dan 

kondisi diri yang dialami korban juga membantu dan membersamai 

korban untuk bisa bangkit kembali. 

c. Bagi Korban Kekerasan Seksual 

Dapat memahami dan mengetahui beberapa strategi coping untuk 

mengatasi tekanan dari dampak kekerasan seksual yang muncul 

sehingga diharapkan dapat membantu diri terhindar dari stress dan bisa 

bangkit kembali. 

d. Bagi Perempuan 

Dapat menambah pengetahuan mengenai kasus-kasus kekerasan 

seksual yang menimpa teman-teman perempuan serta beberapa 

strategi coping yang dapat dilakukan, dengan begitu dapat 

memperkuat perlindungan diri dan perempuan-perempuan di sekitar 

agar terhindar dari ancaman kekerasan seksual. 

e. Laki-laki 

Dapat mengetahui dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan 

seksual dan bagaimana usaha para korban untuk mengatasi berbagai 

situasi dan kondisi diri yang membuatnya merasa terbebani dan 

tertekan. Sehingga para laki-laki akan menyadari bahwa tindak 

kekerasan termasuk kekeraan seksual merupakan perilaku yang tidak 

bermoral. 
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f. Bagi Orangtua/Anggota Keluarga 

Dapat memahami, membantu dan membersamai jika ada anggota 

keluarga yang mengalami kekerasan seksual Familial abuse untuk 

pulih dan tumbuh. 

g. Bagi Umum 

Dapat membantu korban baik teman, saudara atau yang berada 

disekitar khususnya dalam keluarga untuk mendapat perlindungan, 

pertolongan, dan penguatan agar dapat menjalani kehidupannya 

kembali dengan baik. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan topik strategi coping pada perempuan korban kekerasan 

seksual yang secara umum peneliti belum menemukan. Peneliti lebih banyak 

menemukan penelitian mengenai strategi coping pada korban kekerasan dalam pacaran, 

serta strategi coping pada korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Jurnal dari Yogi Abdul Aziz mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 

tahun 2018 yang berujudul “Strategi Coping Perempuan Korban Kekerasan Dalam 

Pacaran di Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta”. Tujuan dari 

penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui strategi coping yang digunakan 

oleh perempuan korban kekerasan dalam pacaran serta untuk mengetahui alasan 

korban dalam memilih strategi coping tersebut. Kualitatif adalah metode yang dipakai 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan jenis pendekatan 
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studi kasus. Subjek pada penelitian yakni 3 orang yang merupakan informan terdiri dari 

2 orang konselor dan 1 orang relawan. Di mana setiap informan tersebut mengungkap 

satu kasus dari seorang korban, sehingga pada penelitian ini mengungkap tiga kasus 

kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga subjek menggunakan 

strategi coping yakni problem focused coping dan emotion focused coping. Strategi 

coping yang dilakukan berupa meminta dorongan sosial kepada keluarga, sahabat, 

kerabat, lembaga sosial Rifka Annisa. Alasan korban menggunakan strategi coping 

yakni untuk menghindar dari masalah yang dialami, memutus ikatan dengan pelaku, 

memfokuskan diri ke masa depan, menjalankan pengobatan relaksasi yang diperoleh 

dari Rifka Annisa. 

Penelitian oleh  Nadhila Safitri dan Marsilia Arianti mahasiswi Psikologi 

Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 dengan jurnal yang berjudul “Bentuk 

Pertahanan Diri dan Strategi Coping Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran”. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji mengenai apa yang dialami 

mahasiswa korban kekerasan dalam pacaran, terutama mengenai bentuk pertahanan 

diri serta strategi coping yang dilakukan oleh korban. Metode yang digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Subjek pada penelitian ini yakni 

berjumlah 2 orang. Hasil penelitian ini, semua subjek mendapati tindak kekerasan yang 

berupa fisik juga verbal. Bentuk pertahanan diri yang dilakukan yaitu cenderung sama 

serta ditunjukan dengan fisik dan verbal. Strategi coping yang digunakan subjek yaitu 

cenderung pada emotion focused coping  yaitu fokus mengurangi emosi negatif.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Rahmatina pada tahun 2019 yang 

merupakan mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jurnal 

yang berjudul “Strategi Coping Generasi Millennial Terhadap Pelecehan Seksual Di 

Media Sosial”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap dinamika psikologis dari 

pelaku dan korban pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dengan subjek dari generasi millennial berjumlah 340 

informan dan merupakan pengguna aktif media sosial.  Penelitian tersebut dari angket 

yang disebar secara online menunjukkan anggapan generasi millennial pada tindak 

pelecehan seksual di media sosial ialah 76,8% mengetahui, 15% ragu-ragu, serta 8,2% 

tidak mengetahui. Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan pelecehan seksual di 

media sosial yakni bersenang-senang, kebiasaan, penasaran, mencari kepuasan, akbiat 

menyaksikan video porno, terpancing, sempat menjadi korban tindak pelecehan 

seksual di media sosial serta mempererat pertemanan. Bentuk-bentuk pelecehan 

seksual melalui media sosial adalah pelecehan verbal, grafis, ajakan seksual, peretasan, 

serta penyebaran informasi pribadi. Strategi coping yang dilakukan generasi millennial 

dalam kasus pelecehan seksual di media sosial yakni emotion focused coping yang 

berupa berdoa, introspeksi diri, menjauh, serta menggunakan problem focused coping 

yang berupa mengadukan serta memblokir akun, mencari bantuan orang lain, 

membalas pelaku, memperingatkan pelaku, menggali informasi, klarifikasi, membantu 

korban, dan tidak melakukan apa-apa. 

Penelitian dilakukan oleh Angela Putriana mahasiswa psikologi Universitas 

Mulawarman Samarinda pada tahun 2018 dalam jurnal yang berjudul “Kecemasan Dan 
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Strategi Coping Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Pacaran”. Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai kecemasan serta jenis strategi coping 

yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan dalam pacaran di Samarinda. 

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif jenis studi kasus. Subjek penelitian yaitu 

4 orang perempuan korban kekerasan dalam pacaran, berada pada usia 19-22 tahun, 

mempunyai kecemasan dalam kategori sedang sampai tinggi menurut hasil screening, 

tidak mempunyai gangguan dalam berkomunikasi, dan bersedia terlibat dalam 

penelitian secara utuh. Dari penelitian ini, semua subjek mengalami kekerasan yang 

meliputi fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Keempat subjek menggunakan strategi 

coping yang berfokus pada masalah serta coping dengan berfokus pada emosi. 

Penggunaan strategi coping ini dapat meminimalisir rasa stress dan membantu subjek 

untuk berinteraksi. 

Penelitian dilakukan oleh Indah Safrianty mahasiswi Psikologi Universitas 

Mulawarman Samarinda pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Kesejahteraan Subjektif 

dan Strategi Coping Pada Korban Kekerasan Dalam Pacaran”. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kesejahteraan subjektif dan strategi 

coping dalam mengatasi masalah kekerasan dalam pacaran. Metode kualitatif dengan 

jenis pendekatan fenomenologi digunakan peneliti sebagai metode pada penelitian ini. 

Subjek pada penelitian ini yaitu 4 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 1 

orang laki-laki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua subjek mendapati 

kekerasan dalam pacaran yang meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis/emosional, 

serta kekerasan ekonomi. Semua subjek dalam penelitian ini menggunakan strategi 
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coping dalam menghadapi masalahnya tersebut, baik menggunakan strategi coping 

yang berfokus pada masalah maupun strategi coping yang berfokus pada emosi.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, peneliti lebih 

memfokuskan strategi coping yang dilakukan remaja perempuan korban kekerasan 

seksual dengan pelakunya yaitu berasal dari orang terdekat atau anggota keluarga. 

Pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja, pacar, teman, orang lain tidak dikenal, bahkan 

keluarga yang di mana seharusnya keluarga menjadi tempat yang aman bagi 

anggotanya. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan apa yang dirasakan 

informan atau hasil setelah melakukan coping tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis didapatkan 

kesimpulan bahwa dalam rangka mengatasi situasi atau perasaan yang tidak 

menyenangkan akibat dari peristiwa kekerasan seksual Familial abuse yang 

dialaminya, kedua informan melakukan sebuah usaha dengan menggunakan kedua 

jenis strategi coping yakni Problem Foscused Coping dan Emotion Focused Coping.   

Pada strategi coping Problem Foscused Coping, kedua informan sama-sama 

menggunakan dalam bentuk Confrontative dan Planful Problem Solving. Bentuk 

Confrontative yang dilakukan yakni dengan fokus pada diri sendiri dan masa depan, 

sedangkan pada bentuk Planful Problem Solving yakni kedua informan merelakan 

anaknya dirawat oleh orang lain. Pada bentuk Seek social support hanya dilakukan oleh 

informan IR yakni dengan cara meminta bantuan dan bercerita. 

Pada strategi coping Emotional Focused Coping, bentuk usaha dalam 

mengatasi berbagai situasi dan perasaan yang tidak menyenangkan yaitu dengan Self 

control yang berupa melakukan hal yang disukai, menyibukkan diri, dan menghiraukan 

sikap serta perkaataan negatif orang lain. Pada coping bentuk Escape/avoidance, kedua 

informan melakukan penarikan diri dan menangis. 

Penelitian ini juga mengemukakan beberapa faktor strategi coping pada kedua 

informan yakni (1) keyakinan terhadap Tuhan dan diri sendiri; (2) mendapat dukungan 

sosial; (3) menerima keadaan dan berfikir positif; (4) kemampuan resiliensi. 
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B. Saran 

1. Peneliti Selanjutnya 

Dalam proses penelitian tentu terdapat berbagai hambatan dan 

tantangannya. Untuk itu, sebagai pembelajaran untuk peneliti selanjutnya 

khususnya yang meneliti pada korban kekerasan seksual sebaiknya 

menggunakan informan lebih dari 3 atau mempunyai informan cadangan. Hal 

itu dikarenakan apabila ditengah-tengah penelitian salahsatu informan tidak 

bersedia melanjutkan proses waancara maka tidak akan terlalu menjadi masalah 

apabila terdapat satu informan yang tidak bisa melanjutkan. Karena peristiwa 

tersebut berhubungan dengan kondisi psikis seperti trauma, sehingga korban 

tidak mau untuk mengingatnya kembali. 

Selain itu penting juga menambahkan significant others sehingga tidak 

hanya 1 orang. Karena jika terdapat perbedaan pada significant other tersebut 

dalam menjelaskan informasi mengenai informan, maka peneliti dapat 

menggali informasi di significant other lainnya untuk memastikan kebenaran 

informasi. 

2. Perempuan 

Penelitian ini ikut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual bisa 

siapa saja, bahkan anggota keluarga. Dengan melihat bahwa perempuan sangat 

rawan untuk menjadi korban kekerasan seksual sesuai beberapa fakta 

penelitian, maka sudah seharusnya perempuan untuk meningkatkan 
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kewaspadaan terhadap ancaman tindak kekerasan seksual, termasuk juga dalam 

lingkungan keluarga. 

3. Laki-laki 

Dari penelitian ini terlihat bahwa relasi kuasa antara ayah dan anak 

sebagai angota keluarga laki-laki dan anggota keluarga perempuan menjadi 

salahsatu penyebab kekerasan seksual yang menimpa korban. Sudah 

seharusnya perempuan untuk tidak dijadikan sebagai sasaran tindak kekerasan 

seksual.  

Dengan melihat bagaimana sulitnya para korban untuk melanjutkan 

hidupnya kembali, sudah seharusnya laki-laki melihat hal tersebut dan 

menyadari bahwa tindak kekerasan seksual pada perempuan sama sekali bukan 

hal yang bermoral yang tidak seharusnya laki-laki berbuat hal tersebut. 

4. Orangtua/anggota keluarga 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual 

termasuk Familial abuse sangat terdampak kondisi psikologisnya akibat dari 

berbagai tekanan yang dirasakannya. Stigma masyarakat yang tidak berpihak 

pada korban hingga perlakuan masyarakat yang tidak menyenangkan pada 

korban harus membukakan hati dan pikiran anggota keluarga yang juga jangan 

sampai berperilaku negatif pada korban seperti mengucilkannya, atau 

menganggpnya sebagai aib. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh korban 

kekerasan seksual Familial abuse terutama dari keluarga. Jika memang ia tidak 

mendapatkan dari masyarakat, tetapi adalah sebuah keharusan bagi keluarga 
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memberinya dukungan sosial untuk membantu korban mengatasi berbagai 

tekanan yang dirasakannya akibat dampak-dampak yang ia alami. Sehingga 

korban akan mempunyai semangat kembali dan terhindar dari keterpurukan 

yang lebih jauh sampai memperburuk kondisi psikisnya. 

5. Umum 

Sudah seharusya pandangan negatif atau stigma negatif yang 

dilayangkan pada korban kekerasan seksual diganti dengan sikap mendukung 

korban. Dari penelitian ini terlihat bahwa korban sangat kesulitan untuk 

menghadapi berbagai situasi yang diakibatkan oleh kekerasan yang dialaminya. 

Diharapkan masyarakat dapat menyadari dan memahami bahwa korban 

kekerasan seksual termasuk Familial abuse perlu dibantu, didukung, dan 

dilindungi. 
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