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Indonesia adalah suatu masyarakat patriarkhal yaitu  sebagai suatu 
struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipandang 
sebagai struktur yang memperlemah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan 
adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan gender yang menyebabkan kerugian 
dan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan termasuk 
ancaman untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam kehidupan masyarakat dan 
pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga 
(KDRT), Kekerasan terhadap istri (KTI), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).   
 Dari hal diatas muncul permasalahan (1) bagaimana bentuk-bentuk 
kekerasan yang dialami perempuan dalam pacaran, (2) apakah faktor-faktor yang 
melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran dan (3) 
bagaimana solusi mengatasi kekerasan yang dialami perempuan dalam pacaran. 
Tujuan penelitian ini yaitu (1) mengetahui bentuk-bentuk tindak kekerasan yang 
dilakukan terhadap perempuan dalam pacaran, (2)  mengetahui faktor- faktor yang 
melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran dan (3) 
mengetahui solusi untuk mengatasi tindak kekerasan yang dialami perempuan 
dalam pacaran. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik sampel purpsive sampling dan 
sampel yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini berjumlah 5  orang 
subyek penelitian. Teknik pengumpulan data adalah depth interview (wawancara 
mendalam). analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
 Adapun hasil penelitian dan analisa data sesuai dengan rumusan masalah,  
ditemukan 4 bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 
seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
tindak kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran; (1) responden tidak 
menuruti keinginan pacarnya. (2) responden diam/tidak menolak, (3) cemburu 
yang berlebihan, dan (4) responden menuntut pacarnya bertanggung jawab. Solusi 
untuk mengatasi tindak kekerasan yang dialami perempuan yaitu bercerita kepada 
teman, paranormal dan melibatkan keluarga, memutuskan hubungan, melaporkan 
pacarnya kepada polisi, dan aborsi. 
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