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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pemulihan Psikososial, Tahapan Pemulihan Psikososial, Serta 

Pendekatan Pada Pemulihan Psikososial 

1. Pengertian Pemulihan Psikososial 

“Psikologi” berasal dari perkataan Yunani “Psyche” yang artinya jiwa, dan 

“logos”  yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi (menurut arti kata) 

psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam 

gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. 1 

Manusia, dimana pun dia berada, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan 

masyakaratnya. Dari hal itu yang menjadi tonggak awal lahirnya ilmu psikologi sosial 

yang di anggap sebagai ilmu khusus yang mempelajari tingkah laku manusia dalam 

lingkungan sosialnya.2 

Dalam studi psikologi sosial terdapat tiga wilayah garapan yaitu : 

a. Studi tentang pengaruh sosial terhadap individual, misalnya: studi 

tentang persepsi, motivasi, proses belajar, atribusi (sifat). 

b. Studi tentang proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap 

sosial, dan sebagainya. 

                                                           
1 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 1. 
2 Sarlito W.Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.1. 
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c. Studi tentang interaksi kelompok, misalnya: kepemimpinan, 

komunikasi, hubungan kekuasaan, otoriter, konformitas (keselarasan), 

kerja sama, persaingan, peran, dan sebagainya.3 

Masalah pokok dalam psikologi sosial adalah pengaruh sosial (social 

influence). Pengaruh sosial inilah yang akan mempengaruhi tingkah laku individu. 

Berdasarkann inilah maka Psikologi Sosial diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

dan menyelidiki tingkah laku individu dalam hubungannya dengan perangsang situasi 

sosial. 

Sedangkan istilah ‘pemulihan’ berarti mengembalikan sesuatu sehingga 

menjadi seperti asalnya. Hal itu juga berarti memperbaiki, memperbarui, serta 

mengembalikan keadaan seperti semula. 

Jadi, Pemulihan Psikososial merupakan suatu proses mengembalikan keadaan 

individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat, agar setelah peristiwa traumatis 

terjadi, dapat secara kolektif menjadi kuat, berfungsi optimal dan memiliki 

ketangguhan menghadapi masalah, sehingga menjadi masyarakat yang produktif dan 

berdaya. (Yayasan Pulih,2011) 

 

 

                                                           
3 Ibid,.h. 3 
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2. Tahapan Pemulihan Psikososial 

Adapun tahap-tahapan dalam pemulihan trauma adalah sebagai berikut : 

a. Assesmen Awal Kondisi Klien 

Yaitu suatu hal penting yang harus diperhatikan secara komprehensif oleh 

semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan pada penderita traumatik 

bahwa upaya deteksi (teropong, observasi, analisis, dan pemahaman) terhadap 

kasus, masalah atau penyakit secara mendalam merupakan kunci utama dari 

keberhasilan penanganannya (terapi atau konselingnya). 

Selain memperhatikan hal yang di atas, kita juga perlu memperhatikan 

langkah awal guna mendiagnosis sebagai upaya penanganan (terapi) 

selanjutnya : 

• Planning, konsep ini merupakan pemikiran dasar dalam rangka 

menjalankan tugas secara menyeluruh. Tanpa planning yang tepat, 

kesulitan akan segera menghadang.4 Dengan adanya planning, 

maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam aplikasi kerja akan 

berjalan dengan baik dan terfokus. 

• Action, setelah perencanaan yang matang, maka langkah kerja 

selanjutnya adalah aksinya (perbuatan). Dalam aksi, segala 

                                                           
4 Http ://rosiarde.blogspot.com/2012/05/konseling-traumatik.html?m=1, di akses Kamis 23 

April 2015, Pukul 12:15 
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hal/masalah yang hendak dianalisis atau dikaji akan menjadi 

terorganisasi, sistematis, dan terintegrasi, sehingga memperjelas 

metode, pendekatan dan upaya problem solving (pemecahan 

masalah) 

• Controlling. Konsep ini menjadi penting karena apabila terjadi 

kekeliruan metode, pendekatan dan konsep sebagaimana yang 

telah direncanakan dan diaplikasikan dilapangan maka dapat 

dikontrol, dan memungkinkan konselor untuk mengubah cara-cara 

lain yang sesuai dengan bobot masalah. 

• Evalution, kegunaan konsep evaluasi adalah untuk melihat 

sejauhmana proses perkembangan traumatik yang diderita oleh 

individu dalam upaya pemberiaan bantuan, apakah dilanjutkan 

atau dihentikan (bila dianggap sudah normal). 

Pada asesmen ini juga perlu diperhatikan terkait dengan usia dan tingkat 

pemahaman klien sehingga konselor ataupun terapis dapat menentukan 

langkah yang tepat untuk mengekplorasi masalah dan problem solvingnya. 

Secara umum proses asesmen awal kondisi klien ini penting dilakukan untuk 

menentukan langkah yang akan diambil untuk penanganan trauma klien. 

Asesmen awal dapat digunakan dengan berbagai metode baik interview 

singkat dan observasi. Apakah klien datang karena kesadaran sendiri ataukah 

disuruh. Identifikasi jenis traumanya dari lingkungan. 
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b. Proses Konseling 

Setelah asesmen awal di dapatkan hasil selanjutnya memperdalam 

ekplorasi masalah dan penanganan dan bagaimana dimensi trauma menurut 

klien dengan menggunakan konseling. Menggunakan konseling baik itu 

secara personal atau kelompok jika ditujukan untuk kelompok setelah 

dilakukan asesmen. Namun sebelumnya konselor harus memiliki basic skill, 

yaitu knowledge, skill, dan attitude. Knowledge yang dimaksud adalah 

mengenai pengetahuan mengenai sejauh mana kemampuan diri untuk 

menangani kasus trauma, pengetahuan terkait klien dan menguasai teknik-

teknik konseling. Skill adalah keahlian untuk bertanya, mendengarkan dan 

mengobservasi. Attitude yang dimaksud adalah kemampuan untuk EAR 

(Emphatic, Authentic, Regard). 

Adapun tahapan-tahapan dalam konselingnya adalah sebagai berikut : 

1. Pembukaan : dimana konselor berkenalan dan membangun rapport 

kepada klien. Pada fase ini merupakan titik penentuan 

pembangunan kepercayaan klien terhadap konselornya sehingga 

skill  membangun hubungan yang baik dan mau menerima dengan 

tampilan gesture dan bahasa tubuh serta penggunaan kalimat perlu 

diperhatikan . 
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2. Penggalian Masalah : dimana konselor mengekpresikan 

permasalahan trauma klien dengan meminta klien untuk 

menggambarkan keadaan traumatik yang mereka alami 

3. Pencarian Solusi : pencarian solusi klien terhadap permasalahan 

traumanya 

4. Penutup : mereview dan memberi dukungan kepada klien untuk 

mampu menjalankan kesepakatan di konseling. 

5. Selanjutnya konselor mengevaluasi hasil konseling dan 

menentukan langkah selanjutnya untuk penanganan traumatik 

klien. 

c. Emotional Freedom Technique (EFT) 

Konseling berguna untuk memunculkan insight yang seharusnya ditindak 

lanjuti dengan perilaku coping permasalahannya trauma jika klien berhasil 

melakukannya namun hal ini membutuhkan beberapa sesi dan kemauan klien 

untuk mengungkapkan apa yang dirasakan sehingga ketika menghadapi 

trauma dengan perasaan emosionalnya maka perlu tahapan relaksasi dan pada 

program ini menggunakan teknik EFT. 

EFT merupakan teknik akupuntur versi emosional. Berbeda dengan teknik 

akupuntur pada umumnya yang menggunakan jarum, EFT menggunakan 

tapping (ketukan ringan) dengan jari di atas 18 titik meredian tubuh untuk 

mengatasi hampir semua hambatan emosi dan fisik. 
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d. Cognitive Behavior Therapy 

CBT digunakan ketika ada distrosi kognitif dan perilaku pengindraan. 

CBT dilakukan dengan rekontruksi kognitif dan exposure. Klien dengan stres 

trauma yang memiliki keyakinan negatif menggunakan Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR). Selanjutnya setelah secara 

kognitif tidak ada lagi distorsi kognitif dilanjutkan dengan exposure. Dalam 

hal ini melibatkan dukungan sosialnya yaitu teman atau relasi terdekat untuk 

pendampingan selama proses tersebut. 

e. Telenursing 

Setelah EFT dan rangkaian konseling yang telah dilakukan, maka masuk 

pada reentry phase untuk mengetahui keberhasilan penanganan dengan 

melihat proses kognitif, emosional dan kemampuan untuk membuat 

keputusan sendiri, bertumbuh, berubah dan memiliki arahan-arahan baru 

dalam hidupnya. Maka dibutuhkan suatu media untuk proses penanganan 

aspek psikologis traumatik yang tidak singkat melainkan merupakan proses 

yang rekatif panjang. Sehingga dirancang sebuah strategi penanganan 

traumatik untuk mengatasi masalah psikologis yang berkelanjutan dengan 

menggunakan suatu sistem teknologi modern. 

Telenursing berarti pemberian perawatan secara berkelanjutan untuk klien dan 

biasanya pada mereka dalam kondisi kronik (Hardin, 2001) 
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3. Pendekatan Pada Pemulihan Psikososial 

a. Task Centered 

Pendekatan task centered bertujuan untuk menolong klien dalam 

memecahkan masalah yang jadi perhatiannya,meningkatkan kemampuan 

klien dalam memecahkan masalah,memberikan pengalaman pada klien 

dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menghadapi kesulitan pada 

masa mendatang. 

Task centered juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik 

interpersonal, ketidakpuasan terhadap hubungan sosial, masalah-masalah 

dengan organisasi formal, kesulitan dalam menampilkan peran, masalah 

untuk membuat keputusan, reaksi emosional yang berlebihan, tidak 

tersedianya sumber-sumber daya5. 

b. Cognitive Approach 

Pendekatan cognitive bertujuan untuk meningkatkan kesadarn klien 

akan aktivitas kognitifnya,mengidentifikasi dan menentang pikiran-pikiran 

irrasional,mengajarkan perilaku-perilaku yang adaptif,mengkonfrontasi 

distorsi dan exagerasi, mengajarkan cara berfikir alternative. 

 

                                                           
5 Direktorat Bantuan Sosial KTK dan PM, Bimbingan Teknis SB-KTK pd RPTC, 2009,hlm.1 
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c. Narrative Approach 

Pendekatan narrative bertujuan untuk mengubah cerita hidup orang 

melalui proses penyadaran akan budaya yang telah memarginalkan 

kapasitas klien, membantu klien mengartikan sendiri hidupnya. 

d. Tapas Acupressure Techniques 

Tujuan penggunaan TAT adalah menolong diri sendiri menolong 

orang lain baik secara individu maupun kolektif,menciptakan rasa damai 

rileks dan sehat dalam waktu singkat, mengakhiri stress trauma phobia 

dan rasa menderita agar klien menjadi bahagia. 

B. Pengertian Trauma, Penyebab Trauma, Ciri-ciri Trauma, dan Jenis-jenis 

Trauma 

1. Pengertian Trauma 

Dalam realitas kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar serta 

mengucapkan istilah Trauma. Kondisi ini di ucapkan orang jika menjumpai persoalan 

yang kita hadapi terjadi secara berulang-ulang, beruntun, dan membuat kita tidak 

berdaya dalam menyikapi, menghadapi serta mengatasinya. 

Trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai 

akibat dari tekanan pada masa lalu.6 Hal senada di ungkapkan oleh Shapiro yang di 

                                                           
6Ronald H.Sitorus, Kamus Besar Biologi,( Bandung : CV. Pionir Jaya, 2000), h.315 
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kutip Neni Noviza mengungkapkan bahwa “trauma merupakan pengalaman hidup 

yang mengganggu keseimbangan biokimia dari sistem pengolahan informasi psikis 

otak. Ketidakseimbangan ini menghambat pengolahan informasi untuk meneruskan 

proses tersebut dalam mencapai suatu keadaan adaptif sehingga persepsi, emosi, 

keyakinan dan pengalaman tersebut terkunci dalam saraf.7 

Dalam kamus Konseling, trauma adalah pengalaman dengan tiba-tiba 

mengejutkan yang meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang sehinga 

dapat merusak fisik maupun psikologis. Pengalaman-pengalaman traumatik dapat 

juga membentuk sikap pribadi seseorang. 

Menurut pulih dan ICMC pada dasarnya setiap manusia sudah memiliki suatu 

mekanisme adaptasi dalam menghadapi masalah, termasuk dalam menghadapi 

trauma. Biasanya bila ada masalah yang tidak wajar terjadi maka individu akan 

meresponnya secara wajar.8 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa trauma merupakan 

reaksi fisik dan psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa, kejadian atau 

pengalaman secara tiba-tiba, yang membuat individu mengejutkan, kaget, shock, 

tidak sadarkan diri, dan sebagainya yang tidak mudah hilang begitu saja dalam 

ingatan manusia yang mengalaminya.  

                                                           
7 Neni Noviza, Mengatasi Trauma Pada Anak, (Palembang : Noer Fikri Offset, 2012), h.22 
 
8 Ibid, h.9. 
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2. Penyebab dan Ciri-ciri Trauma 

Trauma terjadi akibat individu tidak mampu mengendalikan suatu peristiwa 

yang dialaminya. Secara psikologis trauma mengacu pada pengalaman-pengalaman 

yang mengagetkan dan menyakitkan serta melebihi situasi stres yang di alami 

manusia dalam kondisi wajar. 

Secara umum, kondisi trauma yang di alami individu disebabkan oleh 

berbagai situasi dan kondisi, di antaranya : 

a. Pengalaman atau kejadian alam (bencana alam), seperti gempa 

bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan 

b. Pengalaman di kehidupan sosial (psiko-sosial),seperti pola asuh 

yang salah, ketidak adilan, penyiksaan (secara fisik atau psikis), 

teror, kekerasan, perampokan. 

c. Pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti melihat sendiri, 

mengalami sendiri (langsung) dan pengalaman orang lain (tidak 

langsung).9 

Untuk memberikan konseling terhadap penderita trauma maka terlebih dahulu 

harus diketahui ciri-ciri seseorang yang mengalami trauma. Ciri-ciri utama trauma di 

antaranya : 

                                                           
9 Http://Safwankita.Wordpress.Com/2010/10/3/ Trauma Deteksi Dini Penanganan Awal Di 
Realitas Sosial/, diakses, Rabu 22 April, Pukul 11: 45 
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1. Sering mengalami mimpi buruk 

2. Merasakan pikiran-pikiran yang menakutkan tentang kejadian 

yang pernah di alami 

3. Merasa dingin secara emosional  

4. Tidak peduli atau sulit untuk percaya pada orang lain 

5. Sulit tidur 

6. Kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dilakukan 

7. Perasaan bersalah 

8. Mudah marah atau agresif 

9. Sulit berkonsenrasi 

10. Cemas 

11. Suasana hati berubah-ubah dengan cepat.10 

Dari ciri-ciri trauma di atas dapat dipahami bahwa trauma merupakan momok 

menakutkan dalam perkembangan kehidupan. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah 

bagi para petugas di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang 

dalam mengembalikan klien agar mampu hidup normal seperti sedia kala. 

 

 

 

                                                           
10 Http://Ourkami.Wordpress.Com/2010/05/24/trauma/#more-543, diakses, Rabu 22 April, 

Pukul 11:48 
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3. Jenis & Sifat Trauma 

Dalam kajian psikologis dikenal beberapa jenis trauma sesuai dengan 

penyebab dan sifat terjadinya trauma, yaitu trauma psikologis, trauma neurosis, 

trauma psikosis dan trauma diseases. 

a. Trauma Psikologis 

Trauma ini terjadi akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman 

yang luar biasa, yang terjadi secara spontan (mendadak) pada diri 

individu tanpa berkemampuan untuk mengontronya dan dapat 

merusak fungsi ketahanan mental individu secara umum. Ekses dari 

jenis trauam ini dapat menyerang individu secara menyeluruh (fisik 

dan psikis) 

b. Trauma Neurosis 

Trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf 

pusat (otak) individu, akibat benturan-benturan benda keras, atau 

pemukulan di kepala. Implikasinya, kondisi otak individu mengalami 

pendarahan, iritasi, dsb. Penderita trauma ini biasanya saat terjadi 

tidak sadarkan diri, hilang kesadaran,dsb yang sifatnya sementara. 
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c. Trauma Psychosis 

Trauma psikosis merupakan suatu gangguan yang bersumber dari 

kondisi atau problem fisik individu, seperti cacat tubuh, amputasi 

salah satu anggota tubuh,dsb.yang menimbulkan shock dan gangguan 

emosi. Pada saat-saat tertentu gangguan kejiwaan ini biasanya terjadi 

akibat bayang-bayang pikiran terhadap pengalaman/ peristiwa yang 

pernah di alaminya, yang memicu timbulnya histeris atau fobia. 

d. Trauma Diseases 

Gangguan kejiwaan jenis ini oleh para ahli ilmu jiwa dan medis 

dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus-

stimulus luara yang di alami individu secara spontan atau berulang-

ulang, seperti keracunan, terjadi pemukulan, teror, ancaman,dsb.11 

C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, dan Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam 

Rumah Tangga 

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kekerasan (violence) secara umum di artikan sebagai suatu serangan terhadap 

fisik dan psikis serta integritas mental seseorang. Pengertian kekerasan menurut Pasal 

                                                           
11 Http://Safwankita.Wordpress.Com/2010/10/3/ Trauma Deteksi Dini Penanganan Awal Di 
Realitas Sosial/, diakses, Rabu 22 April, Pukul 11: 45 
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3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diperjelas 

dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah 

tangga adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah 

tangga.12Menurut KUHP Pasal 89 melakukan kekerasan artinya mempergunakan 

teanag atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, 

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, 

menendang, dan sebagainya sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa sangat 

sakit. 

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap 

perempuan dijelaskan bahwa : 

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan 

perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan 

penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk 

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan 

pribadi” 

Sedangkan pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi 

PBB namun secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan 

                                                           
12 Departemen Hukum dan Ham RI, Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung : Citra Umbara),  h.2. 
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organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan 

perkawinan biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.13  

Istilah kekerasan dalam rumah tangga di gunakan di banyak Negara di dunia 

untuk merujuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan 

intimnya.  

Adapun ciri-ciri kekerasan dari pengertian Violence, battery dan assault : 

a. Dapat berupa fisik maupun psikis 

b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan secara pasif (tidak 

berbuat) 

c. Dikehendaki/ diminati oleh pelaku 

d. Ada akibat/ kemungkinan akibat yang merugikan pada korban 

(fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban. 

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Sebagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 

23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat empat 

jenis kekerasan dalam rumah tangga, 14yaitu : 

 

                                                           
13 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2012),  h. 6 
 
14 Departemen Hukum dan Ham RI, Op.Cit.,h.2. 



37 
 

a. Kekerasan Fisik 

Dijelaskan dalam pasal 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni perbuatan 

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 

b. Kekerasan Psikis 

Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni perbuatan 

yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bnertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan 

psikis berat pada seseorang. 

c. Kekerasan Seksual 

Dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap 

perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan 

seksual dengan cara yang tidak  wajar atau tidak disukai, pemaksaan 

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau 

tujuan tertentu yang meliputi : 
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• Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga 

tersebut 

• Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial atau tujuan tertentu. 

d. Penelantaran rumah tangga 

Dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni perbuatan 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut 

hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan 

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 

cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau 

di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Sawitri Supardi Sadarjoen, mendifinisikan kepribadian wanita yang rentan 

mengalami KDRT yaitu : 

a. Para istri bersikap keras, kaku, kurang luwes menghadapi suami 

b. Wanita kurang tanggap dalam reaksi verbal atau non verbal 
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c. Wanita yang mengalami hambatan untuk beradaptasi dengan kehidupan 

perkawinan 

d. Istri merasa diri super, bersikap angkuh karena punya prestasi sosial.15 

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga yaitu : 

a. Masalah Keuangan 

Uang seringkali dapat memicu timbulnya perselisihan diantara suami 

dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau mencari 

nafkah yang utama adalah suami dapat juga pertengkaran timbul ketika 

suami kehilangan pekerjaan, ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup 

yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya 

tindak kekerasan. 

b. Cemburu 

Kecemburuan dapat juga menimbulkan kesalahpahaman, perselisihan 

bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega 

membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena si istri 

mengetahui penyelewengan yang di lakukan suaminya (Kasus Agus Naser 

yang membunuh Nyonya Diah, Istrinya) 

                                                           
15

 Direktorat Bantuan Sosial KTK dan PM, Op.Cit.,hlm.3 
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c. Masalah Anak 

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah 

masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat 

perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini 

dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun anak tiri atau anak 

asuh sekalipun. 

d. Masalah Orang Tua 

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat saja menjadi pemicu 

pertengkaran dan penyebab keretakan hubungan di antara suami dan istri. 

Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu 

ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya masalah keuangan, 

pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang 

berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa dipicu karena adanya 

perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua. 

e. Masalah Saudara 

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap 

maupun tidak dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan 

hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan 

berumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara 

istri,menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam 
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jarak antar suami dan istri. Kalau keadaan seperti ini dibiarkan tanpa 

adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan 

pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang 

menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling 

sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis. 

f. Masalah Sopan Santun. 

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri 

sudah bertahun-tahun menikah, suami dan istri yang berasal dari keluarga 

yang latar belakang yang berbeda untuk itu perlu adanya upaya saling 

penyesuian diri agar tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga.16 

g. Masalah Masa Lalu 

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami 

dan istri harus terbuka,masing-masing menceritakan atau memberitahukan 

masa lalunya,keterbukaan itu merupakan upaya untuk mencegah salah 

satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangannya dari orang lain. 

Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing 

berpotensi mendorong terjadinya perselisihan serta pertengkaran. 

 

                                                           
16 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-

Vikmimologis (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.78-79 
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h. Masalah Salah Paham  

Suami dan istri ibarat dua buah kutup yang berbeda. Oleh karena itu, 

usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing 

pihak perlu di pelihara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang 

terkadang dapat memicu terjadinya pertengkaran. 

i. Masalah Tidak Memasak 

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan 

istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap 

suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Istri yang merasa tertekan 

dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut 

yang berakhir dengan kekerasan. 

j. Masalah Mau Menang Sendiri 

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami 

yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh 

karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam 

undang-undang, dimana semua yang tinggal dalam rumah harus tunduk 

kepadanya. 


