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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini dalam era globalisasi banyak sekali fenomena yang 

terjadi di kehidupan bermasyarakat. Tidak dipungkiri bahwa banyak 

orang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan atau 

perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang 

belaku di masyarakat. Salah satu fenomena yang beberapa akhir ini terjadi 

yaitu kasus pelecehan seksual. 

Pelecehan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga 

masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan 

besar seperti kejahatan besar lainnya yang mempengaruhi dan berdampak 

pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. 

Berdasarkan hasil survei Komisi Nasional Perempuan Indonesia 

mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 

sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat 2.979 kasus kekerasana 

seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus 

diranah publik atau komunitas. Di akhir 2017 lalu tercatat terdapat 65 

kasus yang dilaporkan Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas 

Perempuan. Selain itu, hal yang menyedihkan sebagian besar dilakukan 

oleh orang yang dekat dengan korban seperti pacara,mantan pacar, dan 

suami. (Komnas Perempuan, 2019) 
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Hal lain ditahun 2018 Komisi Nasional Perempuan Indonesia juga 

menangani banyaknya kasus penyebaran konten-konten asusila sebanyak 

1750dari 2073 kasus penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten- 

konten yang merusak reputasi korban (Malicious Distribution) 

merupakan kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 

2018. Kekerasan ini ditujukanuntuk mengintimidasi atau meneror korban, 

dan sebagian besar dilakukan olehmantan pasangan baik mantan suami 

maupun mantan pacar. Pola yang digunakan korban diancam dengan 

menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media 

sosial, jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau 

korban tidak mau kembali berhubungan dengan pelaku. (Komnas 

Perempuan, 2019) 

Maka, sangat diperlukan sosialisasi dan pengarahan dibidang seks 

yang benar, khususnya diberikan pada remaja yang masih dalam proses 

perkembangan. Hal ini diperlukan agar tingkat kategori seks 

menyimpang ini dapat berkurang dan tidak memberikan kesan buruk 

terhadap bangsa ini. Menurut Suyatno (dalam 2018, h. 18) mengatakan 

bahwa “pelecehan seksualadalah aktivitas seksual yang ditempuh 

seseorang untuk mendapat kenikmatan seksual dengan tidak 

sewajarnya”. Oleh karena itu, pelecehan seksual ini sangat membawa 

dampak negatif bagi pelaku maupun korban dari segi kesehatan 

maupun dampak dalam segi psikologis dan sangat berdampak sekali pada 

diri orang yang mengalami korban pelecehan seksual tersebut.Senada 

dengan yang dikatakan, Havighurst dalam Hurlock (1997, h. 9-10) 

mengatakan bahwa “ada beberapa kemungkinan akibat pelecehan 
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seksualpada masa kecil. Pertama, seseorang akan tumbuh seperti orang 

yang memperlakukannya; dia dapat berkembang menjadi orang yang 

berperilaku kasar dan sangat agresif sejalan dengan perlakuan kasar yang 

diterimanya. Kedua, seseorang dapat berkembang menjadi pribadi yang 

penakut, minder, dan tidak mempunyai kepercayaan diri”. 

Sehubungan dengan kasus tersebut, menurut Jurnal Penelitian 

Whealin 2007 dalam Maslihah (2013, h. 24) menjelaskan bahwa: 

“lebih dari 70% pelaku berbuat tindakan asusila seperti pelecehan 

seksual atau kekerasan terhadap anak yaitu anggota keluarga dekat atau 

seseorang yang sangat dekat dengan keluarga. Dalam penelitian lain juga 

menjelaskan bahwa 30% tindakan menyimpang seperti pelecehan seksual 

juga berkaitan dengan keluarga, 60% pelaku kenal dengan keluarga 

seperti pengasuh, tetangga atau teman, dan 10% dari pelaku pelecehan 

seksual ialah orang asing”. 

Hal tersebut sangat memprihatikan, apabila sebuah keluarga 

yang seharusnya menjadi tempat untuk berlindung dan mampu 

memberikan bimbingan menjadi tempat untuk melampiaskan kepuasan 

seksual yang menyimpang. Faktor utama penyebab dimana lingkungan 

sosial memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong seseorang 

melakukan penyimpangan tersebut dan memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, terdapat seorang wanita 

yang pernah mengalamipelecehan seksual yang dilakukan oleh kakak 

iparnya sendiri. Kejadian tersebut sudah terjadi dalam waktu 6 tahun 

sejak korban masih dibangku kelas 1 SMP. Korban tidak berani 
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membuka suara terhadap tindakan keji yangdilakukan oleh kakak iparnya 

akibatnya korban sering mendapat ancaman dan selalu diberi uang untuk 

tetap selalu memberi kepuasan seksual yang diinginkan kakak iparnya. 

Hal tersebut mengejutkan dan menjadi perhatian masyarakat bahwa 

pelecehan seksual terjadi bukan hanya pada orang yang tidak dikenal 

tetapi orang-orang tidak disangka-sangka yang memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan kepuasaan yang tidak sewajarnya itu. Korban 

pelecehan seksual baik laki-laki atau perempuan tentunya sangat 

menderita baik secara fisik, psikis/emosional dan juga sosial, bagi orang 

dewasa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sering kali 

meninggalkan dampak- dampak buruk seperti depresi, trauma, cacat fisik, 

bahkan cemoohan dari masyarakat. 

Hal ini juga dapat menjadi kekhawatiran korban terhadap 

lingkungan sosial. Kekhawatiran apabila tindakan yang dilakukan diam-

diam selama ini terdengar dan bahkan menjadi asumsi yang diketahui 

oleh kelompok sosialdan jika ditinjau dari perkembangan kepribadian, 

seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual tentunya memiliki 

konsep diri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pada konsep diri 

tentu terdapat mekanisme pertahanan diri (Self-Defence mechanism). 

Mekanisme pertahanan diri yang menjadikan sebuah perlindungan atau 

disebut sebagai tembok pertahanan apabila seseorang memiliki 

kecemasan atau kekhawatiran akan lingkungan sosial yang tidak 

mendukung atau bertolak belakang dari kenyataan hidup dan mekanisme 

pertahanan diri ini mampu menjadikan perlindungan untuk menutupi 

masalah atau aib yang ada pada diri. 
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Menurut Sanyata (2009, h. 36) “Mekanisme pertahanan diri ini 

merupakan perilaku yang tidak disadari atau bawah sadar sehingga 

individu merasa mendapatkan sesuatu yang diperlukan walaupun secara 

realita tidak ada”. Dengan demikian, mekanisme pertahanan diri sering 

terjadi pada kehidupan kita sehari-hari dalam diri seseorang dengancara 

langsung atau spontan dan bahkan tidak disadari bahwa mekanisme 

pertahanan ini akan muncul begitu saja demi melindungi sumber 

kecemasan seseorang atau mengalami suatu permasalahan dan 

menjadikan perlindungan dalam menghadapi orang sekitar atau 

lingkungan sosial. Bentuk mekanisme pertahanan diri mampu 

menghilangkan kecemasan pada diri seseorang agar orang lain tidak 

mengetahui keadaan sebenarnya. 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana mekanisme pertahanan 

diri danhal apa saja yang menjadi sumber kecemasan subjek ketika 

berhadapan dengan lingkungan sosial yang telah mengetahui kasus 

tersebut. Tertarik akan kasus tersebut, peneliti melakukan penelitian 

dengan pendekatan studi kasus. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

membuat penelitian yang berjudul “Mekanisme Pertahanan Diri Korban 

Pelecehan Seksual Pranikah” 

B. Tujuan dan Manfaat 

Pada hakikatnya suatu kegiatan memiliki tujuan yang ingin dicapai 

dan memiliki fokus untuk memenuhi kebutuhan pada penelitian yang 

sedang diteliti dengan melakukan studi kasus pada subyek, yaitu untuk 

mengetahui Mekanisme Pertahanan Diri Korban Pelecehan Seksual 
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Pranikah denganmelakukan studi kasus pada subjek. 

C. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Hasil penelitian ini akan menambah keilmuan bagi pihak-pihak 

yang ingin mengetahui hal yang akan di bahas dalam penelitian ini, 

khususnya mengenai Mekanisme Pertahanan Diri pada perilaku 

penyimpangan seksual, serta manfaat penelitian ini dalam bidang 

Psikologi Klinis dan Psikologi Kepribadian dan tentunya manfaat 

keilmuan bagi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka khususnya 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

i. Dalam bidang Psikologi Klinis, memberikan penjelasan mengenai 

hal-hal yang menjadi sumber pertahanan bagi yang mengalami 

pelecehan seksualpranikah. 

ii. Dalam bidang Psikologi Kepribadian, menggambarkan Dinamika 

Mekanisme Pertahanan Diri seseorang ketika menghadapi kasus 

pelecehan seksual pranikah. 

iii. Bagi kampus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

keilmuan dan menjadikan penelitian ini sebuah referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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b. Praktis 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

informasi kepada: 

1. Remaja atau individu untuk selalu waspada terhadapa laki-laki, 

agar selalu terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Orang tua yang memiliki anak juga selalu diberikan bimbingan 

serta perhatian agar diajuhi dari tindakan yang sangat lekat 

dimasyarakat. 

3. Pihak-pihak lain seperti guru, konselor atau terapis agar mampu 

memahami kondisi psikologis korban agar dapat memberi 

pendampingan psikologis secara lebih maksimal kepada korban 

tersebut. 

4. Para orang tua dan remaja yang tidak mengalami kasus tersebut 

agar mereka lebih menyadari bahwa kasus seperti itu sangat lekat 

dalam lingkungan bermasyarakat sehingga diperlukan perhatian 

yang lebih terhadap remaja dan membimbingnya kearah yang 

lebih baik dan para remaja juga mampu memilih pergaulan yang 

baik untuk dijadikan tempat bersosialisasi. 
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BAB II LITERATUR 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Mekanisme Pertahanan Diri 

a) Definisi Mekanisme Pertahanan Diri 

b) Mekanisme pertahanan diri yang dikontribusikan oleh Sigmund 

Freud melalui teori yang dikembangkannya yaitu Psikoanalisa. Dalam 

teori psikoanalisa yang sudah terdahulu dikembangkan ini memiliki tiga 

aspek didalamnya yaitu dinamika kepribadian, struktur kepribadian, dan 

perkembangan kepribadian. Dinamika kepribadian dan struktur 

kepribadian merupakan dorongan- dorongan proses yang menjadikan 

sebuah kesimpulan pada perkembangan kepribadian ini. 

Menurut Mindedrop 2013 “Mekanisme pertahanan ini tidak 

mencerminkan kepribadian secara umum, tetapi juga dapat 

mempengaruhi perkembangan kepribadian”. Berbeda dengan yang 

dikatakan Sanyata (2009, h. 36) “Mekanisme pertahanan merupakan 

perilaku yang tidak disadari atau bawah sadar sehingga individu merasa 

mendapatkan sesuatu yang diperlukan walaupun secara realita tidak ada”. 

Mekanisme pertahanan diri ini sering kali terjadi dan dialami pada 

kehidupan manusia sehari-hari. Pikiran sadar yaitu, pikiran yang 

disadari dan ditempatkan pada waktu tertentu atau bisa disebut sudah 

terencana. Seperti, persepsi, ingatan, pikiran, fantasi,perasaan yang 

berkaitan dengan pikiran sadar seseorang. 

Pikiran sadar tersebut yang nantinya menjadi pikiran prasadar 

atau yang disebut “memori yang tersedia”. Lalu, pikiran tidak sadar. 
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Pikiran tidak sadar ini merupakan bagian yang terbesar dan mencakup 

semua hal yang tidak ditemukan di pikiran sadar. Maka, mekanisme 

pertahanan ini terbentuk dari sebuah proses alam bawah sadar yang di 

munculkan apabila seseorang mempertahankan diri dari kecemasan 

(Anxitas) sertadorongan- dorongan lainnya yang mengakibatkan 

mekanismepertahanan ini muncul. Sehubungan dengan itu, menurut 

Mindedrop 2013 “Mekanisme Pertahanan terjadi karena adanya 

dorongan atauperasaan beralih untuk mencari objek pengganti. Misalnya 

impuls agresif yang ditujukan kepada pihak lain yang dianggap aman 

untuk diserang” 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme 

pertahanan diri merupakan strategi untuk bertahan dalam melindungi citra 

diri dari lingkungan sekitar yang berasal dari ketidaksadaran seseorang 

dalam memuncul mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan 

memiliki karakteristik yang cenderung kuat pada diri manusia atau 

sebuah yang didasari oleh pikiran sadar dan tidak sadar yang berasal 

dari perlawanan dengan id, dan menentang tekanan superego yang 

berdinamika dalam diri seseorang sehingga sering kali seseorang muncul 

sebuah kecemasan atau tekanan bawah sadar. Seseorang memunculkan 

pertahanan diri demi melindungi diri dari sesuatu yang tidak diinginkan 

atau menyangkal kebenaran yang ada. 

 Aspek-aspek Mekanisme Pertahanan Diri 

1) Dinamika Kepribadian 
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Tingkat-tingkat kehidupan mental dan bagian-bagian pikiran mengacu 

pada struktur atau susunan kepribadian, sedangkan kepribadian juga 

melakukan sesuatu. Menurut Freud (dalam Dyah 2016, h. 68) “Manusia 

termotivasi untuk mencari kenikmatan dan mereduksi tegangan serta 

kecemasan. Motivasi disebabkan oleh energi-energi fisik yang berasal 

dari insting- insting (naluri)”. Dengan demikian, suatu prinsip yang 

disebut prinsip motivasional atau dinamik, untuk menjelaskan kekuatan-

kekuatan yangmendorong di balik tindakan-tindakan manusia. 

a. Naluri (Instinct) 

Menurut Semiun (2006, h. 69), mengatakan bahwa “Freud 

menggunakan kata jerman (trieb) untuk menyebut dorongan atau stimulus 

dalam individu. Istilah ini lebih tepat jika diterjemahkan sebagai 

insting, tetapi mungkin lebih tepat jika disebut dorongan atau impuls”. 

Konsep insting adalah konsep psikologis dan biologis, suatu 

konsep perbatasan pada batas antara gejala tubuh dan gejala mental. 

Insting dapat didefinisikan sebagai perwujudan psikologis dari sumber 

rangsangan somatik dalam yang dibawasejak lahir. Perwujudan 

psikologisnya disebut hasrat. sedangkan rangsangan jasmaniahnya dari 

mana hasrat muncul disebut kebutuhan. Sejalan dengan itu menurut 

Freud (dalam Mindedrop 2013)bahwa “Naluri atau insting merupakan 

representasi psikologis bawaan dan eksitasi (keadaan tegang dan 

terangsang) akibat muncul suatu kebutuhan tubuh”. Maka, bentuk naluri 

menurut freud adalah pengurangan tegangan (tension reduction), cirinya 

regresif dan bersifat konservatif (berupaya memelihara kesimbangan) 

dengan memperbaiki keadaan kekurangan. Proses naluri berulang-ulang, 
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tenang, dan tegang (repetition compulsion). 

b. Macam-macam Naluri 

Freud membagi macam-macam naluri menjadi 2 bagian, seperti 

yang dikatakan oleh Mindedrop (2013, h. 26), “naluri yang terdapat 

dalam diri manusia bisa dibedakan dalam: eros atau naluri kehidupan (life 

instinct) dan destructive instinct atau naluri kematian (death instinct atau 

Thanatos). Naluri kehidupan adalah naluri yang di tunjukanpada 

pemeliharaan ego. Kata insting atau naluri bagi Freud, pengertiannya 

bukan semata gambaran yang dirujuk oleh kata itu”. 

 Maka, Freud meyakini bahwa perilaku manusia dilandasi oleh 

dua energy mendasar yaitu, Naluri kehidupan (life instinct atau Eros) yang 

dimanifestasi dalam perilaku seksual, menunjang kehidupan serta 

pertumbuhan. Kedua, naluri kematian (death instinct atau Thanatos) 

yang mendasaritindakan agresif dan destruktif. 

 Kedua naluri ini, berada di alam bawah sadar menjadi kekuatan 

motivasi. Misalnya, pada hewan yang memiliki naluri tertentu. 

Berhubung kata ini tidak mampu mencakup dunia manusia, maka 

Freud menggunakan istilah lain yang disebutnya pulsi. Pulsi seksual 

yang disebut libido, sedangkan pulsi non-seksual disebut alimentasi yang 

berhubungan denganhasrat makan dan minum. 

c. Kecemasan (Anxitas) 

Situasi apapun yang mengancam kenyamanan suatu organism 

diasumsikan melahirkan suatu kondisi yang disebut anxitas. Berbagai 

konflik dan bentuk frustasi yang menghambat kemajuan individu untuk 
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mencapai tujuan merupakan salah satu sumber anxitas. Menurut Hilgard 

dalam Mindedrop (2013, h. 28) “Freud mengedepankan pentingnya 

anxitas. Ia membedakan antara kecemasan objektif (objective anxiety) 

dan kecemasan neurotik (neurotic anxiety)”. 

Dapat dijelaskan bahwa kecemasan objektif merupakan resons 

realitis ketika seseorang merasakan bahaya dalam suatu lingkungan. 

Kondisi ini sama dengan rasa takut. Kecemasan neurotik berasal dari kata 

konflik alam bawah sadar dalam diri individu karena konflik tersebut 

tidak disadari orang tersebuttidak menyadari alasan dari kecemasan 

tersebut. 

2) Struktur Kepribadian 

Freud membahas pembagian psikisme manusia : id (terletak di 

bagian tidak sadar) yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber 

energy psikis. Ego (terletak di antara alam sadar dan tidak sadar) yang 

berfungsi sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan pulsi dan 

larangan superego. Superego (terletak sebagian mengawasi dan 

menghalangi) pemuasan sempurna pulsi-pulsi tersebut yang merupakan 

hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua (Mindedrop 2013, h. 21).  

Mengenai hal tersebut dapat dijelaskan bahwa, alam sadaratau 

kesadaran (Conscious) yaitu sesuatu yang berkaitan dengan makna dalam 

kehidupan sehari-hari, termasuk sensasi dan pengalaman, yang membuat 

kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami setiap individu. Lalu, 

bawah sadar atau prasadar (Preconscious) merupakan lapisan jiwa yang 

berada di tengah antara sadar dan tidak sadar. Alam bawah sadar sebagai 

penampungan dari ingatan-ingatan yang tidak dapat diungkap secara 
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cepat, dapat diingat kembali bila diusahakan atau lebih konsentrasi untuk 

mengingat. Dan yang terakhir yaitu Alam tidak sadar atau 

ketidaksadaran (Unconscious) menjadi tempat bagi segala dorongan, 

desakan, maupun insting yang tidak kita sadari tetapi ternyata 

mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita. Sekalipun kita sadar 

akan perilaku kita yang nyata, sering kali kita tidak menyadari proses 

mental yang ada di balik perilaku tersebut. 

Secara keseluruhan perbedaan antara id, ego, dan super ego dapat 

di lihat pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Perbedaan Id, Ego, dan super Ego 

Unsur Id Ego Super Ego 

 

Asal 

Pembawaan Hasil interaksi 

dengan 

lingkungan 

Hasil internalisasi 

nilai-nilai dari figur 

yangberpengaruh 

Aspek Biologis Psikologis Sosiologis 

 

 

Fungsi 

Mempertaha 

nkan 

Konstansi 

Mengarahkan 

individu

 pada realita 

Pengendali Sebagai 

id dan mengarahkan 

ego pada Perilaku 

yang lebih bermoral 

Prinsip Kesenangan Realita Moralitas 

Perlengka

p an 

Refleks dan 

Proses 

Primer 

Proses Sekunder Kata Hati dan Ego 

Ideal 
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Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan dinamika dalam kepribadian 

seseorang yang berdasarkan unsur setiap Id, Ego, dan Super Ego 

memiliki perbedaan dari segi masing-masing asal, aspek, fungsi, prinsip 

dan perlengkapan. 

3) Perkembangan Kepribadian 

Teori kepribadian, mekanisme pertahanan merupakan 

karakteristik yang cendurung kuat dalam diri setiap orang 

Dalam.Sehingga mampu mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Sehubungan dengan itu menurut Mindedrop (2013, h. 31) “mekanisme 

pertahanan ini tidak mencerminkan kepribadian secara umum, tetapi juga 

dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian”. 

Menurut Hilgard dalam Mindedrop (2013, h. 29), bahwa “Freud 

menggunakan istilah mekanisme pertahanan mengacu pada proses alam 

bawah sadar seseorang yang mempertahankannya terhadap anxitas. 

Mekanisme ini melindungi dari ancaman-ancaman eksternal atau adanya 

impuls-impuls yang timbu dari anxitas internal dengan mendistorsi 

ealitas dengan berbagai cara”. 

Dikatakan oleh Santrock dalam Mindedrop (2013, h. 32), bahwa 

“menurut pandangan Freud, keinginan-keinginan yang saling 

bertentangan dari struktur kepribadian menghasilkan anxitas”. Dapat 

dijelaskan bahwa, ketika ego merasakan bahwa id dapat menyebabkan 

gangguan terhadap individu. Anxitas mewaspadai ego untuk mengatasi 

konflik tersebut melalui mekanisme pertahanan ego, melindungi ego 
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seraya mengurangi anxitas yang diproduksi oleh konflik tersebut. 

d. Faktor Penyebab Mekanisme Pertahanan Diri Muncul Mekanisme 

pertahanan diri dimiliki oleh setiap individu dan akan dibawa seumur 

hidupnya karena mekanisme ini sangat merekat erat pada diri individu 

dan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari tentu pada proses 

terjadinya mekanisme pertahanan diri terdapat faktor yang mendorong 

pertahanan ini muncul. 

Situasi apapun yang mengancam kenyamanan suatu organism 

diasumsikan melahirkan suatu kondisi yang disebut anxitas. Berbagai 

konflik dan bentuk frustasi yang menghambat kemajuan individu untuk 

mencapai tujuan merupakan salah satu sumber anxitas. 

Menurut Hilgard dalam Mindedrop (2013, h. 28) “Freud 

mengedepankan pentingnya anxitas. Ia membedakan antara kecemasan 

objektif (objective anxiety) dan kecemasan neurotik (neurotic anxiety)”. 

Dapat dijelaskan bahwa kecemasan objektif merupakan resons realitis 

ketika seseorang merasakan bahaya dalam suatu lingkungan. Kondisi ini 

sama dengan rasa takut. Kecemasan neurotik berasal dari kata konflik 

alam bawah sadar dalam diri individu karena konflik tersebut tidak 

disadari orang tersebut tidak menyadari alasan dari kecemasan tersebut. 

Kecemasan (Anxiety) adalah variabel penting dari hampir semua 

teori kepribadian. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang 

mengamankan ego karena memberi sinyal ada bahaya di depan mata. 

Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi 

ancaman. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. 

Akan tetapi, baik id, superego, maupun dunia luar terkait dalam salah 
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satu dari tiga jenis kecemasan: realistis, neurotis dan moral. 

Ketergantungan ego pada id menyebabkan munculnya kecemasan 

neurosis, sedangkan ketergantungan ego pada superego memunculkan 

kecemasan moral, dan ketergantungannya pada dunia luar 

mengakibatkan kecemasan realistis. 

Menurut Chaplin (dalam Delvinasari 2015, h. 11) “kecemasan 

merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan 

mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan 

tersebut”. Kecemasan ini muncul dikarenakan beberapa faktor yang 

menimbulkan perasaan tidak nyaman pada individu, seperti rasa 

takut atau khawatir terhadap sesuatu hal merupakan kondisi tidak nyaman 

bagi setiap individu dan akan merasa terganggu apabila perasaan itu 

muncul. Rasa cemas ini akan mengganggu keinginan yang ingin dicapai 

atau bisa dibilang sebagai ancaman pada diri individu, maka diperlukan 

mekanisme pertahanan diri untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. 

Selain faktor kecemasan tersebut, mekanisme pertahanan diri ini juga 

memiliki faktor yang sering terjadi di kehidupan sehari- hari, yaitu rasa 

bersalah dan rasa malu, masih terkandung pada rasa cemas. Perasaan 

tersebut yang bergelut pada diri manusia dan sering dialami maka akan 

menimbulkan mekanisme pertahanan diri untuk berlindung. 

1. Bentuk-bentuk Mekanisme Pertahanan Diri 

Pada dasarnya mekanisme pertahanan diri terkenal dengan 

bentuk-bentuk yang muncul pada diri manusia dalam kehidupan sehari-

hari untuk melindungi diri mereka dari hal mengganggu dan tidak     

diinginkan,       Freud       pertama       kali mengembangkan pemikiran 
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tentang mekanisme pertahanan diri (Defense mechanisms) ini pada 

tahun 1926. Maka berikut bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri 

pada diri manusia (Mindedrop   2013,   h.   32),   yaitu:   1)   Represi 

(Represion), 2) Disosiasi (Disosiation), 3) Konversi (Conversion), 4) 

Penyangkalan (Denail), 5) Idetifikasi (Identification), 6) Proyeksi 

(Projection), 7) Menghapuskan (Undoing), 8) Pengalihan (Displacement), 

9) Introyeksi (Introjection). 

 Bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri tersebut memiliki 

tugas sendiri-sendiri yang dapat muncul ketika seseorang mendapat 

impuls dari luar maupun dalam diri seorang itu. Represi dalam KBBI 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu suatu penekanan, menurut 

Sigmund freud adalah usaha memendam dan melupakan suatu kejadian. 

Definisi lain menyatakan represi sebagai upaya menekan keinginan. 

Ketika usaha memendam kejadian tersebut, ia akan masuk ke alam 

bawah sadar. Lalu, terdapat Disosiasi adalah suatu proses terbelah- 

belahnya alam pikiran. Dalam hubungan dengan perilaku, disosiasi 

terjadi pada seseorang, bila tingkah lakunya menunjukkan kehilangan 

kaitan dengan bagian lain kepribadiannya. Selanjutnya, Konversi. 

Konversi merupakan mekanisme pertahanan dimana konflik 

emosionaldiekspresikan luar melalui manifestasi motorik, sensorik, 

somatik. Misalnya saat stress seseorang menjadi mudah marah, teriak-

teriak, moody, dan sikapnya berubah menjadi lebih kasar. Mekanisme 

pertahanan diri memiliki dua ciri umum dan salah satunya adalah 

Denial/Penyangkalan dapat dijelaskan bahwa penyangkalan merupakan 

apabila seseorang menghindar dari kenyataan yang menimbulkan sakit dan 
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rasa cemas, seorang tersebut akan menyangkal adanya kenyataan. Selain 

daripada itu seseorang juga sering kali merasakan ingin sekali seperti 

orang lain yang disukai atau disebut dengan identifikasi, identifikasi 

merupakan cara mereduksi tegangan dengan meniru (mengimitasi) atau 

mengidentifikasikan diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil 

memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Diri orang lain 

diidentifikasikan tetapi cukup hal-hal yangdianggap dapat membantu 

mencapai tujuan diri. Contonya seseorang yang ingin sekali seperti orang 

yang di idolakan, sehingga orang itu addicted terhadap pribadi idolanya 

itu. Hal yang sering terjadi pada diri manusia selain menyangkal sesuatu 

yang dihadapinya juga sering merasakan proyeksi, proyeksi adalah 

mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan 

realistis, dengan cara melemparkan impuls-impuls internal yang 

mengancamkan dipindahkan ke obyek di luar, sehingga seolah-olah 

ancaman itu terproyeksi dari obyek eksternal kepada diri orang itu 

sendiri. Mekanisme yang dilakukan individu yang secara simbolis 

mengkompensasikan tindakan atau pikiran yang dicap buruk oleh 

masyarakat atau egonya sendiri. Sebagai contoh, suami yang selingkuh 

dan kemudian memberikan banyak hadiah untuk istrinya agar tidak 

ketahuan. dan terakhir dalam bentuk mekanisme pertahanan diri ini yaitu 

pengalihan, pengalihan adalah sebuah bentuk pertahanan diri dalam 

menghadapi kecemasan dengan cara memindahkan objek yang 

mengancam menuju objek lebih aman. Sebagai contoh, seorang 

mahasiswa yang mendapat teguran dari dosen karena tidak 

mengumpulkan tugas sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hal ini akan 

membuat mahasiswa mencoba mengalihkan perhatian untuk 
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melampiaskan amarahnya dan emosi dalam psikologi baik dengan 

bermain atau melakukan sesuatu hal yang disenangi. Proses dimana 

seseorang mengambil ke dalam struktur egonya sendiri, semua atau 

sebagian dari kepribadiannya sendiri. Contoh, seorang anak yang 

membenci seseorang tapi “memasukkan” ke dirinya sendiri, hingga jika 

ia kesal ke orang tersebut ia akan memukuli dirinya sendiri. 

2. Pelecehan Seksual Pranikah 

a) Pengertian Pelecehan Seksual  

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada 

dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan pada 

perempuanbanyak dan seringkali terjadi dimana-mana. Menurut Collier 

(1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk 

perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat 

perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami 

oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 

1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak 

diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung 

penerima. 

 Menurut jurnal penelitian Sumera 2013 menunjukkan bahwa 

kekerasan atau pelecehan seksual yan terjadi pada seseorang perempuan 

dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai 

makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Oleh karena itu, bahwa pelecehan seksual adalah perilaku 

atauperhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak 
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dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. 

Pelecehan seksual mencakup, 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   menjadi pelecehan seksual yang mengganggu dalam 

bentuk perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak 

dikehendaki oleh korbannya 

• Bentuk-bentuk Pelecehan 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. 

 Menurut Santrock (2017) secara umum, pelecehan seksual ada 5 

bentuk, yaitu: Pelecehan fisik, Pelecehan lisan, Pelecehan non-

verbal/isyarat, Pelecehan visual, Pelecehan psikologis/emosional. Secara 

garis besar pelecehan fisik merupakan sentuhan yang tidak diinginkan 

mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, 

mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau 

sentuhan fisik lainnya. Pelecehan lisan merupakan ucapan 

verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau 

bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan 

komentar bermuatan seksual. Pelecehan non- verbal/isyarat berupa 

Bahasa tubuh dana tau  gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang 
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dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari 

tangan, menjilat bibir, atau lainnya. Pelecehan psikologis/emosional 

berupa permintaan-permintaan dan ajakan-ajakanyang terus menerus dan 

tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau 

celaan yang bersifat seksual. 

• Aspek-aspek Pelecehan Seksual 

Mayer dkk (1987) menyatakan secara umum dua aspek penting 

dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional. 

Berikut merupakan aspek-aspek yang terdapat pada konteks pelecehan 

seksual: 1) Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak 

dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam 

beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan 

bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbaldan 

godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak 

daripada secara fisik. 

Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal 

adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan 

seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus-menerus walaupun 

telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang 

sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, atau 

aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang 

dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. 2) Aspek 

situasional, pelecehan dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi 

tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap 

ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, 
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pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian Andreas Tri Winarto (2008), yang berjudul 

“Studi Kasus Mekanisme Pertahanan Diri Remaja Ketika Menghadapi 

Masalah Perceraian Orang Tua”, menunjukkan bahwa kedua subjek yang 

diteliti dalam menghadapi masalah perceraian orang tua melakukan 

beberapa Mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri yang 

dilakukan oleh subjek A adalah represi, displacement, denial, proyeksi, 

isolasi, dan fantasi. Mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh 

subyek B adalah represi, displacement, denial, proyeksi, rasionalisasi 

dan fantasi. Perbedaan penelitian di atas tidak melihat mekanisme 

pertahanan berdasarkan hasil dari masalah pelecehan seksualyang dihadapi 

subjek. Andreas Tri Winarto meneliti mekanisme pertahanan diri berdasarkan 

kasus perceraian orang tua. 

2. Hasil penelitian Hillary Wixie Reandsi, Magdalena Palang 

Lewoleba, Yoel Yulisti Tua Sirait (2018), yang berjudul “Mekanisme 

Pertahanan Ego dalam Bentuk Pura-pura Bahagia di Kalangan Generasi Z 

dan Y” menunjukkan bahwa hasil dari survei yang telah dilakukan, 

menjelaskan mayoritas dari generasi Z dan generasi Y sudah memahami 

akan dampak baik dan buruk dalam berperilaku pura-pura bahagia dan 

dari hasil survei terdapat lima bentuk mekanisme pertahanan ego pada 

generasi Z dan Y yaitu, represi, proyeksi, penyangkalan, format reaksi, 

rasionalisasi. Perbedaan penelitian di atas tidak melihat mekanisme 

pertahanan berdasarkan hasil dari masalah pelecehan seksual yang 
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dihadapi subjek. Penelitian Hillary Wixie Reandsi, Magdalena Palang 

Lewoleba, Yoel Yulisti Tua Sirait melihat dari kehidupan generasi Z dan 

Y secara umum 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 
A. Metode dan Prosedur Penelitian 

 

1. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini berupa penelitian yang berpusat pada kasus yang 

diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Maka penelitian ini berfokus pada objek yang 

akan diteliti secara khusus untuk menggali suatu kasus yang dialami. 

Metode kualitatif sendiri merupakan salah satu metode penelitian yang 

menghasilkan dan mengolah data dengan bersifat deskriptif, yaitu 

peneliti menjelaskan hasil yang diperoleh dari transkrip wawancara dan 

catatan lapangan atau hasil dari observasi untuk mengidentifikasi dan 

menerjemahkan kasus dari subjek yang diteliti dan dituangkan dalam 

bentuk paragraf. 

2. Prosedur Penelitian 

 
Penelitian dengan metode kualitatif ini sangat mengedepankan 

makna dan pemahaman melalui kata-kata atau gambar. beberapa 

prosedur penelitian yaitu melalui referensi penelitian yang sudah pernah 

dibuat ataupenelitian relevan untuk menguatkan suatu hasil data yang 

telah diperoleh, lalu menggunakan sumber-sumber buku guna 
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mengaitkan suatu teori ke dalam kasus di kehidupan nyata,setelah itu 

melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang 

nantinya akan di analisa untuk mendapatkan suatu data yang valid sehingga 

diketahuilah sumber kecemasan dan mekanisme pertahanan diri yang 

dialami oleh subjek dan kemudian terbentuklah sebuah kesimpulan 

diakhir penelitian. syarat keaslian nama dan tempat tinggal di privasikan 

atau di inisial kan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Deskripsi Wilayah 

 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di rumah subjek. Rumah subjek 

ini terletak di pinggir jalan dan berada di belakang ruko-ruko dengan 

mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Subjek bertetangga 

dengan keluarga besar dari ayah kandung. 

B. Prosedur Memasuki Setting 

 

Pada penelitian kualitatif tentunya terdapat prosedur yang 

mendalam untuk mendapatkan data akurat dan kemudian di analisis 

untuk menjadi hasil dalam penelitian tersebut. Dalam memasuki setting 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak mudah. Salah satunya 

yaitu, dikarenakan penelitian ini membutuhkan sumber terpercaya untuk 

memperkuat data dari subjek, maka peneliti membutuhkan pihak lain 

yang bersangkutan untuk ikut serta dalam penelitian ini. 

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian, yaitu melakukan pengamatan awal berupa kegiatan observasi 

pada lingkungan subjek di lingkungan rumah untuk mengetahui keadaan 

awal subjek dengan berpaku pada pedoman observasi yang telah dibuat 

sebagai bahan pengamatan. 
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Selanjutnya dimulai dengan adanya pernyataan kesedian subjek 

dan untuk menjadi subjek penelitian dengan cara mengisi surat 

pernyataan kesanggupan subjek. Setelah subjek bersedia dan 

menyanggupi untuk menjadi subjek pada penelitian yang akan di teliti, 

maka langkah selanjutnya adalah penentuan waktu untuk bertemu dengan 

subjek untuk melakukan sesi wawancara awal. Menentukan waktu untuk 

bertemu dengan subjek di sepakati tanggal 29 Maret 2019. 

 Penelitian berlangsung pada subjek dan dilaksanakan di rumah 

subjek. Pengambilan data pada subjek melalui observasi dilakukan 

selama 5 hari dan untuk sesi wawancara dilaksanakan selama 3 hari, 

dimulai 17 April 2019pada pukul 13.00-14.30 WIB, pada tanggal 18 

dimulai pukul 16.00-17.00 WIB dan berlangsung sampai dengan 19 April 

2019 pada pukul 15.00-17.00 WIB. 

 Pada saat peneliti menanyakan kesediaan ayah, ibu dan kakak 

perempuan dalam berpartisipasi pada penelitian ini agak sulit mendapat 

izin dari ayah subjek untuk melakukan penelitian kepada subjek. 

Dikarenakan bahwa kasus yang menimpa subjek sendiri sudah terjadi 

cukup lama terhitung sudah tiga tahun dan sangat berat untuk keluarga 

mengungkit permasalahan tersebut dan bagi subjek sendiri. 

 Walaupun harus menunggu waktu kira-kira sampai tiga hari 
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akhirnya keluarga subjek terutama ayah dan subjek mengizinkan saya 

untuk melakukan penelitian dengan syarat harus menutup identitas nama 

keluarga dan nama subjek sendiri. 

C. Temuan Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian di lapangan dari wawancara, observasi 

dan dokumentasi peneliti menemukan beberapa temuan-temuan yang 

berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri perilaku pelecehan seksual 

pranikah 

1. Identitas Subjek dan Keluarga Subjek 

 

Serangkaian pengumpulan data yang diperoleh dari subjek, ibu 

subjek,kakak subjek, dan sahabat subjek. Subjek saat ini berusia 22 

tahun, berjenis kelamin perempuan saat ini subjek bertempat tinggal dan 

berkuliah di Jakarta dan juga bekerja paruh waktu di daerah Bekasi Jawa 

Barat pada hari sabtu dan minggu. Subjek merupakan anak ke-3 dari 3 

bersaudara, subjek memiliki kedua kakak. Kakak pertama perempuan 

yang sudah bersuami dan sudah memiliki 4 anak dan kakak kedua laki- 

laki yang berkebutuhan khusus. Ayah subjek merupakan pesiunan tentara 

sejak tahun 2014 dan sekarang bekerja sebagai kepala keamanan di salah 

satu pabrik di Jakarta. Ibu subjek hanya menjadi ibu rumah tangga biasa 

yang setiap harinya mengurus anak kedua yaitu kakak laki-laki subjek 
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danmengurus subjek. Subjek juga bersebelahan dengan tempat tinggal 

keluarga besar dari ayah subjek. 

Menurut subjek sendiri, keluarganya tinggal dirumah yang di 

tempati ini baru sekitar 4 tahun yang lalu, sebelum tinggal di rumah ini 

keluarga subjek tinggal di asrama tentara yang dimana pada saat itu 

ayahnya menjabat dan setelah ayah subjek sudah mendapat waktu pensiun 

maka, keluarga pindah bersama keluarga ayah subjek di Ciracas Jakarta 

timur. 

2. Latar Belakang Keluarga Subjek 

 

Latar belakang keluarga subjek diperoleh dari penjelasan yang 

diberikan oleh subjek, kakak subjek, dan ibu subjek. Ada beberapa 

konflik yang pernah terjadi, terutama sering kali konflik yang melibatkan 

antara kedua orang tua subjek dengan kakak perempuan. Hal tersebut 

didapati pada saat peneliti melakukan sesi wawancara pada ibu subjek. 

Menurut pandangan subjek, ayah dan ibu subjek memiliki kebencian 

pada suami dari kakak pertama subjek yang berawal kakak pertama 

subjek mengalamihamil di luar nikah oleh laki-laki yang menjadi suami 

kakak perempuannya sekarang. 

Menurut Ibu subjek juga mengungkapkan bahwa dari awal 

pernikahan kakak perempuan subjek, ayah dan ibu tidak menyutujui 
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pernikah itu diadakan oleh laki-laki yang menjadi suami kakaknya 

sekarang. Menurut ibu subjek, karena kegagalan anak pertamanya 

membuat ia yakin bahwa anak ketiganya yaitu subjek mampu membuat 

ia bangga. Ibu subjek juga sering kali mengungkapkan bahwa subjek 

merupakan harapan satu-satunya yang menurutnya bisa membuatia 

bangga dan bisa dibanggakan. 

Menurut pandangan subjek, ibunya merupakan orang yang 

pemarah tetapi apabila anaknya berbuat salah ia tidak mampu untuk 

marah lama- lama, sedangkan ayah subjek merupakan orang yang keras. 

Bagi subjek ayahnya memiliki watak yang keras tetapi juga tegas dalam 

menyikapi permasalahan. Pandangan tersebut muncul karena pada saat 

subjek masih usia 10 tahun ayah subjek sangat marah terhadap kakak 

perempuan subjekterkait hamil diluar nikah tersebut, menurut subjek 

walaupun ayahnya sangat marah besar tetapi ayahnya mampu berfikir 

jernih untuk menangani masalah tersebut. 

Pada hubungan pernikahan kakak subjek juga mengaku dalam 

menjalani pernikahan dengan suami ia hanya menjalani pernikahan 

tersebut demi kehidupan anak-anak dan juga mengaku pernikahannya 

tidak didasari oleh rasa sayang/cinta. Menurut pengakuan subjek, kakak 

subjek juga sering sekali bercerita tentang hubungan gelap yang ia lakukan 
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dengan laki-laki lain dan menurut pengakuan kakak subjek sendiri, pada 

saat itu ia percaya dan yakin bahwa suami juga memiliki perempuan lain 

selain dirinya, tetapi kakak subjek tidak mengetahui siapa orang tersebut. 

Beberapa kali kakak subjek sering melihat struk pembelanjaan barang 

mahal (yang diketahui seperti handphone iphone, ipad, handphone 

blackberry) atau transaksi lain dalam baju atau celana suaminya dan 

kakak subjek tidak pernah melihat barang- barang yangdibelikanya 

tersebut. 

 Subjek merupakan orang yang sesungguhnya memiliki pribadi 

yang polos dan cenderung mempunyai sifat yang penurut terhadap 

siapapun. Subjek seringkali mempunyai permasalahan tidak enak atau 

menjaga persaan seseorang terhadap teman, keluarga, ataupun oranglain 

yang mungkin tidak ia kenal. Subjek tidak bisa memikirkan sesuatu hal 

yang berdampak baik untuknya atau tidak. Maka, sering sekali subjek 

mengikuti hal yang salah dan itu ia sadari demi menyenangkan hati orang 

lain dan subjek merasa lega apabila ia sudah memenuhi kepentingan orang 

lain. 

3. Hubungan subjek dengan Keluarga 

 

Hubungan seseorang dengan keluarga merupakan relasi yang 

berdiri kokoh sejak manusia dilahirkan. Maka, hubungan keluarga 
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mempunyai dampak yang signifikan guna mengetahui pribadi seseorang 

yang telah dibentuk. Pada penelitian yang telah dilakukan terhadap 

subjek diketahui bahwa subjek merupakan seseorang yang terbuka 

terhadap keluarga. Hal tersebut diakui oleh subjek dan ibu subjek. 

Subjek pada saat dirumah bukan merupakan seorang yang 

pendiam, subjek cukup interaktif dilingkungan rumah terlihat beberapa 

kali ia menyapa pada orang-orang yang berjualan di sekitaran rumah 

subjek dan terkadang mengajak ngobrol saudaranya yang berada dekat 

disamping rumah subjek. 

Subjek juga memiliki dua kakak, dan subjek sangat dekat 

dengan kedua kakak-kakaknya. Terutama subjek dekat dengan kakak 

pertamanya yang perempuan. Subjek mengungkapkan bahwa ia sangat 

dekat sekali dengan kakak perempuannya dan ia sering kali 

menyempatkan waktu untuk pergi bersama atau hanya sekedar 

mengobrol. Subjek mengakubahwa kakak perempuannya sering kali 

bercerita tentang laki-laki yang disukai atau sering kali kakak 

perempuannya bercerita kalau ia sering bertemu dengan laki-laki lain. 

Orang tua subjek juga memberi subjek kebebasan untuk keluar rumah,hal 

tersebut diakui subjek sebab subjek memiliki kegiatan lain selain hanya 

kuliah. Subjek memiliki pekerjaan paruh waktu yang ia lakukan pada 
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hari jum’at, sabtu, dan minggu. 

4. Perilaku Pelecehan seksualPranikah 

 

Subjek merupakan salah satu orang yang memiliki pengetahuan 

tentang seksual dan penyimpangan seksual. Tentunya, subjek sangat 

mengatahui akan dampak yang terjadi apabila seksual disalahgunakan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam pengumpulan data 

subjek yang diperoleh dari subjek dan sahabat sujek, dapat dijelaskan 

bahwa subjek merupakan orang yang ceria, penuh tanggung jawab dan 

selalu membantu orang. 

Hal ini didapat oleh sahabat dekat subjek semasa subjek SMA. 

Menurut sahabat subjek mengungkapkan bahwa subjek merupakan orang 

yang terbuka terhadap orang-orang tertentu termasuk sahabatnya ini. 

Subjek juga sering kali bercerita tentang hal-hal yang orang lain tidak 

pernah tau. Subjek pernah bercerita tentang hubungan gelap yang 

dilakukan dengan kakak iparnya dan sahabatnya pun sering sekali 

menasihatinya untuk berhenti hanya saja subjek selalu takut untuk jujur 

kepada orangtuanya. 

Hal tersebut tidak mampu membuat subjek mengontrol diri pada 

perilaku seksualnya. Subjek mengaku tindakannya tersebut dilakukan di 
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rumah yang ia tempati bersama keluarganya di salah satu kamar yang 

kosong yang tidak terpakai. Subjek sadar akan kesalahan yang ia 

lakukan dan ia menutupi aib tersebut dalam rentan waktu yang lama. 

Waktu demi waktu ia jalani, walaupun hubungan itu hanya terpaksa dan 

tidak enak untuk menolak keinginan dari suami kakak perempuannya 

(kakak ipar), subjek tetap menuruti hasrat seksual kakak iparnya itu. 

Subjek menjalin hubungan dengan kakak iparnya terhitung sejak 

masih dibangku SMP pada saat itu subjek mengaku ia baru memasuki 

kelas 1 SMP. Menurut subjek awalnya subjek tidak menyukai kakak ipar 

dan sering kali tidak saling menegur. Hal tersebut bermula dari kasus 

kakak iparnya yang menghamili kakak perempuan subjek di luar nikah. 

Bahkan seluruh keluarga pun tidak menyukai orang yang telah 

menjadi suami kakak perempuannya itu. Seiring berjalannya waktu 

kakak ipar ini bermaksud untuk mengajak bicara atau menjalin hubungan 

baik dengan saudara kandung istrinya. Hubungan subjek yang dijalani 

bersama kakak iparnya bermula dengan ngnobrol- ngobrol seperti biasa 

menanyakan keadaan subjek, sampai akhirnya kakak iparnya bercerita 

dengan subjek (curhat), kakak iparnya menceritakan tentang keluhan 

terhadap tingkah laku istri yang sering kali ketahuan bermain belakang 

dengan laki-lakilain dan mengaku seperti disengaja untuk diketahui oleh 
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suami. Subjek juga mengaku bahwa semenjak kejadian kakak iparnya 

bercerita dengan subjek dan beberapa kali bercerita kakak ipar subjek 

menjadi berani menyentuh subjek, disitu awal mula kakak ipar menyukai 

subjek danmemilih memiliki hubungan dengan subjek secara diam-diam. 

Ketidakstabilan pada diri subjek dalam menghadapi masalah 

membuatsubjek tidak dapat membuat keputusan yang baik pada saat 

subjek berhadapan dengan masalah. 

Demi memenuhi kebutuhan finansial subjek dalam menunjang 

gaya hidupnya yang berkemewahan dan selalu mengikuti jaman subjek 

tidak memikirkan dampak yang terjadi dikedepannya dan tertarik akan 

uang yang diberikan oleh kakak iparnya. 

Subjek tidak mampu menahan perbuatan kakak iparnya yang 

semakinmenjadi-jadi dan selalu meminta lebih, subjek tidak dapat 

mengontrol dirinya untuk menghentikan tindakan ini. Subjek seringkali 

menuruti keinginan kakak iparnya seperti, berfoto telanjang, memfoto 

payudara dan organ intimnya. Subjek juga mengaku pernah bersetubuh 

dengan kakakiparnya yang seringkali dilakukan hingga tidak terhitung, 

subjek juga melakukan ciuman, berpelukan dan bentuk lainnya. Subjek 

pun selalutergoda oleh nominal uang yang diberikan dan uang tersebut 

jumlahnyasemakin besar apabila kakak ipar meminta keinginan lebih. 
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Ketidaktahuan subjek terhadap seberapa buruk hal yang ia akan lalui 

meneruskan ajakantersebut hingga menurut subjek sendiri sudah tidak 

terhitug berapa kali mengabulkan permintaan kakak iparnya untuk 

melakukan hubungan intim. Subjek terus menerus menuruti kemauan 

kakak iparnya tersebutkarena subjek merasa keuntungan yang bernilai 

uang tersebut akan iadapati dengan nominal yang semakin besar apabila 

menuruti kemauannya. Hubungan subjek semakin dekat dengan kakak 

ipar bahkan menurut pengakuan subjek, pada saat kelas 2 SMP kakak 

iparnya pernah menikahsirihkan subjek dan salah satu keluarga jauh 

subjek ada yang mengetahui dan saudaranya tersebut menjadi saksi 

dalam pernikahan sirih yang dilakukan kakak iparnya dengan subjek. 

Subjek mengaku pada saat itu ia belum paham dan mengerti apa yang 

dilakukan kakak iparnya tersebut. Subjek menyadari pada saat pernikahan 

itu sudah terjadi dan kakak iparnya baru menjelaskan. 

Hubungan subjek semakin menjadi-jadi. Subjek merasa semakin 

hari ia merasa ada perubahan negatif pada diri kakak ipar pada hubungan 

yang di jalani. Menurut subjek, kakak ipar mulai posesif mengatur-ngatur 

kehidupan subjek dan subjek harus menuruti kemauan kakak ipar. 

Subjek mengaku, subjek harus terus mengabari kakak iparnya 

seperti mengirim lokasi, mengirim foto, dan subjek harus terus 
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laporan ia main dengan siapa dan pergi dengan siapa. Kakak iparnya 

juga selalu memaksa subjek untuk mengirim foto yang tidak berbusana 

dan itu sering kali kakak iparnya meminta, jika subjek tidak menuruti 

keinginannya, subjek akan mendapat ancaman berupa aib subjek selama 

ini akan di bongkar oleh kakak iparnya. 

Tindakan kakak iparnya yang selalu mengatur subjek membuat 

subjeksemakin terganggu dan tidak nyaman. Subjek semakin merasa 

hidupnya tidak normal lagi pada saat subjek masuk di bangku SMA. 

Pada masa SMA subjek, subjek mengungkapkan bahwa permintaan 

kakak iparnya semakin parah dan diselingi oleh ancaman. 

 Subjek semakin merasa terpuruk ketika subjek pernah 

mengalami masalah yang melibatkan laki-laki yang dekat dengan subjek 

pada saat subjek duduk di bangku kelas 2 SMA. Laki-laki tersebut 

merupakan adik kelas yang satu sekolah dengan subjek. Permasalahan 

tersebut juga buntut dari permasalahan lainnya terjadi. Menurut 

pengakuan subjek kemarahan kakak iparnya yang mengetahui bahwa 

subjek dengan laki-laki tersebut dilampiaskan dengan merusak dan 

mencoret-coret mobil laki-laki tersebutdan kejadian itu diperlihatkan oleh 

beberapa teman subjek. 

 Pada masalah yang di hadapi tersebut subjek merasa bahwa 
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hidupnya tidak normal seperti remaja lainnya. Subjek juga mengaku, 

kakak iparnya menjadi sering mengancam subjek dengan ancaman 

bahwa foto-foto yang selama ini dikirimkan akan disebarkan oleh kakak 

iparnya. 

Hubungan subjek semakin memprihatinkan, hubungan intim yang 

sudah dilakukan selama bertahun-tahun juga membuat subjek sedih dan 

lelah. Menurut pengakuan subjek, pernah sewaktu kali pada saat kakak 

iparnya melakukan hubungan intim seperti biasanya, subjek menangis 

dan merasa tidak kuat, tetapi subjek selalu berfikir bagaimana cara 

untukmemberhentikannya, sedangkan subjek sendiri takut dengan 

ancaman yang diberikan kakak iparnya tersebut. Kakak perempuan subjek 

mengakubahwa setelah kejadian tersebut suami memberti tahu jika 

subjek pernah sempat hamil, tetapi subjek langsung melakukan tindakan 

aborsi. Haltersebut pada saat peneliti menanya kembali terkait hal itu 

subjek tetap tidak mengakui bahwa ia pernah hamil. 

Menurut pengakuan subjek bermula dari permasalahannya pada 

saat dengan laki-laki yang merupakan adik kelasnya tersebut semakin 

subjek dekat dengan laki-laki perlakuan kakak ipar semakin menjadi-jadi 

dan semakin merugikan subjek. Karena kondisi yang semakin memburuk 

dan subjek merasa tidak kuat untuk meneruskan hubungan tersebut. 
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Subjek merasa tidak tahan pada kakak iparnya disaat subjek sudah 

ingin lulus di bangku SMA, subjek yang sedang dekat dengan seorang 

laki-laki merasa perilaku kakak iparnya sudah keterlaluan dengannya. 

Akhirnya iamemutuskan untuk jujur dengan ibu subjek. 

 Subjek mengaku pada saat itu ia sering kali menjadi moody dan 

suka tiba-tiba nangis sampai membuat orang bertanya-tanya termasuk ibu 

subjek. Menurut ibu subjek, semenjak keluarganya pindah dirumah yang 

berada di ciracas, yaitu rumah yang satu rumah dengan anak pertama ibu 

subjek merasakan ada yang aneh pada subjek. Subjek menjadi 

seringmenangis dan mudah marah tapi pada saat ibu subjek menanyakan 

pada subjek, subjek hanya mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. 

Subjek juga menjadi anak yang tertutup dengan kedua orangtua dan 

keluarganya. 

Sahabat subjek juga sering kali memaksa subjek untuk jujur 

padaorangtua subjek. Hingga akhirnya subjek ingin jujur pada ibu 

subjekkarena subjek merasa tidak tahan dan tidak tahu harus berbuat apa. 

Pada saat jujur dengan ibu subjek, subjek merasa takut hanya saja ia harus 

melakukan. Setelah ibu subjek mengetahui apa yang terjadi pada diri 

subjek, ibu subjek sangat marah dan kecewa. Menurut penuturan 

ibusubjek, ibu subjek sangat tidak menyangka dengan apa yang telah 
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dilakukan menantunya itu terhadap subjek. Subjek terus menangis dan 

terus meratapi semua kesalahan yang ia perbuat. 

Permasalahan yang dihadapi subjek tidak hanya sampai disitu 

selanjutnya subjek juga terus menerima ancaman dari kakak iparnya. 

Kakak iparnya terus mengupload foto-foto subjek yang tidak berbusana 

keakun sosial media subjek seperti di twitter, ask.fm, dan path. Akun 

sosial media subjek menjadi ramai dan subjek pun menerima banyak 

komentar prihatin dari berbagai teman onlinenya. Subjek merasa malu 

dan seperti tidak ada harga diri dihadapan orang banyak. Akhirnya tidak 

perlu memerluka waktu lama ayah subjek melaporkan kakak ipar subjek 

ke polisi untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang 

dilakukanterhadap subjek. 

5. Sumber Kecemasan 

 

Dari hasil wawancara, terdapat sumber kecemasan yang dialami 

subjek yang memunculkan mekanisme pertahanan diri. Sumber 

kecemasan tersebut berupa subjek menyadari bahwa apa yang telah 

dilakukan dengan kakak iparnya merupakan kesalahan yang besar dan 

tidak dapat dipungkiri oleh subjek bahwa rasa bersalah selalu 

menyelimuti kehidupannya hingga sekarang dengan kakak 

perempuannya yang merupakan istri dari kakak iparnya dan rasa bersalah 
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kepada keluarga. (W.T1.SK1) 

“Hubungan gue sama kakak gue sih baik-baik aja sampe sekarang, 

tapiya gitu, yang bikin gak enak kadang gue masih ngerasa bersalah 

sampe sekarang, ya gimana ya gak bisa di pungkirir gue yang udah 

ngerusak rumah tangganya dia dan udah ngebuat anak-anaknya jadi jauh 

sama bapaknya sekarang”. 

 Subjek juga merasa bahwa keluarga dan teman telah memandang 

buruk kepada perilaku subjek, hal tersebut sering kali dirasakan subjek 

pada saat subjek berkumpul dengan keluarga dan bertemu dengan teman- 

teman subjek yang mengetahui masalah tersebut. Subjek juga merasa 

teman-temanya tidak ingin berteman dengan dirinya lagi, subjek juga 

menjadi tidak ingin bertemu dengan siapapun. Subjek merasa sedih, lelah 

dan bingung untuk menghadapi permasalah yang dihadapinya. 

(W.T1.SK2) 

 “Pandangan keluarga terhadap masalah yang gue alami sih pada 

saat itu, dan gak keluarga juga sih kebanyakan temen juga gitu, mungkin 

karena malu sih kalo kata gue”. 

“Gak berani ketemu temen gue sama sekali, udah rasanya mau 

dirumah terus gak mau kemana-mana, pokoknya yang dipikiran gue tuh 
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semua orang udah tau dalem-dalemnya gue gimana”. 

 Subjek juga merasa cemas akan masa depannya. Kecemasan 

itu berupa apabila kakak iparnya yang sudah dipenjara, pada saat nanti 

keluarmasih memiliki dendam terhadap subjek. Subjek juga sangat sedih 

pada saat menceritakan masa depan, subjek takut sekali masa depannya 

masih diganggu oleh kakak iparnya. (W.T1.SK3). 

 “Kecemasannya paling kalo nanti gue ketemu dia lagi sih, kayak 

gue takut, bahkan gue gak mau ketemu”. 

“Gue sih maunya masa depan gue bahagia seperti orang-orang, tapi 

masih ada yang gue takutin dari sekarang, gue takut banget banget kalo 

suatu saat nanti dia keluar dari penjara dia masih punya dendam sama gue 

terus dia ngasih foto-foto gue yang memalukan banget, gue takut banget 

dia mau ngacak-ngacak hidup gue lagi” 

 Dari beberapa sumber kecemasan subjek yang dialami subjek 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa subjek mengalami beberapa 

sumber kecemasan yang di rasakan subjek yaitu, rasa bersalah, 

pandangan orang- orang pada diri subjek, dan ketakutan subjek terhadap 

masa depan. 
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6. Mekanisme Pertahanan Diri 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek, 

terlihat bahwa subjek melakukan mekanisme pertahanan diri ketika 

menghadapi sumber-sumber kecemasan diatas: 

 Subjek melakukan denial: 

 

Subjek juga menyangkal ancaman yang pernah diberikan oleh 

kakak iparnya. Subjek mengira bahwa ancaman itu tidak benar- benar 

akan di lakukan oleh kakak iparnya. Sehingga membuat subjek menjadi 

malu dan merasa tidak ada harga dirinya lagi. 

“Gue juga gak tau kan kalo sebenernya ancaman dia itu beneran apa 

enggak, gue ngiranya ancaman dia tuh ya Cuma gertakan dia aja biar gue 

takut, tapi ternyata beneran. Gue bingung banget harus ngelakuin apaan 

lagi pas gue liat semua sosial media gue ada foto- foto gue gak pake baju” 

(W.T1.SK2.MPD1) 

Subjek juga melakukan denial pada saat ia berkumpul dengan 

keluargasubjek mengaku bahwa keluarganya menganggap buruk dirinya 

sehingga subjek merasa baik apabila menghindar dan tidak sering 

berkumpul. “ya gitu pandangan mereka ke gue makanya sekarang gue 

kalo lagi pada kumpul keluarga kadang gue gak ikut, atau gak gue sama 
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emak gue mulu” 

 Selain melakukan denial, subjek juga melakukan represi: 

 

Subjek merasa sedih, merasa tidak mampu membanggakan orang tuanya, 

dan membuat anak-anak dari kakak perempuannya merasa kebahagiaan 

mereka dirusak subjek. 

Subjek selalu menyalahkan dirinya sendiri dan subjek selalu 

menyimpan apa yang menjadi pikirannya tersebut.  “rasa bersalah yang 

gue rasain tuh gak tau kenapa kayak gak bisa gue ilangin gitu, kayak 

rasanya masih ada sampe sekarang nih, apa lagi kalo gue liat kakak gue 

sekarang kan, kayak kasian gitu, gue tau ini semua gara-gara gue dia 

sampe kerja sekarang buat ngidupin anaknya, padahal sebelumnya dia 

gak kerja kan” (W.T1.SK2.MPD2) 

“gue juga pernah minta maaf sama kakak gue, lebaran tahun 

kemarin atau kapan gitu yak, pokoknya tahun kemarin deh gue minta 

maaf lagisama dia, tapi gue tuh malu kalo ngomong langsung sama kakak 

gue, terus akhirnya gue chat tuh dia, gue bilang “kak gue minta maaf, 

gue nyesel banget, gue udah buat hidup lu susah gini, gue udah buat 

anak- anak lu hidup tanpa bapaknya, gue tau lu sering ngeboongin anak- 

anak lu, kalo bapaknya lagi kerja padahal enggak, lu nutupin kalo 
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bapaknya di penjara gara-gara gue kak, gue nyesek banget kak” terus 

kakak gue bilang udah jangan disesalin yang penting gue harus berubah 

jadi lebih baik dan kakak gue juga udah maafin” (W.T1.SK2.MPD2) 

Subjek    mengalami    kecemasan    ini   diakibatkan    subjek 

menyadari bahwa ia telah melakukan hubungan intim sesering dan hingga 

tidakterhitung berapa kali dilakukankannya. Subjek juga melakukan 

tindakan seksualnya tersebut kepada pacar subjek sendiri. 

“ada kekhawatiran sih sebenernya yang sering gue pikirin banget, iya, 

soal “itu” gue. Gimana ya, gue juga takut kalo nanti tiba-tiba ternyata gue 

ada penyakit gitu kan, gue mikir sebenernya, dan sebenernya apa lagi gue 

juga pernah ngelakuin hal kayak gitu bukan ke dia doang, tapike cowo 

gue juga sempet sekali pernah” (W.T1.SK3.MPD2) 

 Selain melakukan represi, subjek juga melakukan proyeksi: 

 

Subjek merasa bahwa kesalahan yang dilakukannya tidak sepenuhnya 

salahya, subjek mengaitkan kesalahannya dengan kesalahan kakak 

perempuanya yang seringkali bermain dibelakang dengan laki-laki lain 

sehingga suaminya tergoda dengan subjek. Subjek juga menyalahkan 

anak dari kakak perempuannya yang didapat hasil dari kesalahan kakak 

perempuan subjek yang dilakukan sebelum mereka menikah. 
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“Gue juga kesel sama kakak gue, gue mikir kenapa gitu kakak gue 

sering banget selingkuh kan jadinya suaminya gak nyama sama dia, dan 

jadi kena imbas ke gue, mungkin kalo kakak gue baik-baik mungkin gak 

akan kayak gini kondisinya” (W.T1.SK1.MPD3) “Anak kakak gue juga 

pernah tuh gue jadiin sasaran kesalahan gue, ya gatau gue tiba-tiba mikir 

aja kalo gak adanya itu pasti gue gak bakal kenal sama dia” 

(W.T1.SK1.MPD3) 

Subjek sering kali memikirkan pandangan orang lain 

terhadapkesalahan yang telah diperbuat oleh dirinya. “Gue juga sering 

banget kepikiran, apa ya kata orang tentang gue, gue pasti udah buruk 

banget dimata orang” (W.T1.SK2.MPD3). 

Mekanisme proyeksi ini juga terkait dengan rasa malu subjek 

terhadap saudara-saudara dan keluarga besar yang mengetahui 

permasalahan ini. Subjek mengaku ia menjadi takut untuk mengajak 

saudara-saudara mengobrol pada saat kumpul keluarga. Subjek juga 

mengaku ia meras malu ketika bertemu dengan teman- temannya. “kalo 

gue lagi kumpul keluarga, gue tuh berasa apa ya, kayak saudara-saudara 

gue kayak ngeliatin pada gitu banget, kayak jelek banget dimata mereka, 

mereka sih gak benci gue masih kasih support, tapi ya gitu pandangan 

mereka ke gue makanya sekarang gue kalo lagi pada kumpul keluarga 
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kadang gue gak ikut, atau gak gue sama emak gue mulu” 

(W.T1.SK2.MPD3) 

 Selain melakukan proyeksi, subjek juga melakukan formasi reaksi: 

Subjek melakukan mekanisme pertahanan diri diakibatkan banyak 

sekalikeluarga besar yang terus-menerus menanyakan keadaan diri subjek 

danmempertanyakan kenapa hal itu terjadi. 

“yang paling bikin kesel tuh kalo udah keluarga gue nanya- nanya 

kenapa bisa, kenapa bisa gitu-gitu, gue ngerasa terpojok banget jadinya 

dan gue gak suka gitu sebenernya ditanya gitu karena itumenyakitkan 

banget kalo gue cerita, kalo gue marah gue gak enak ya namanya sama 

saudara gitu apa lagi sama yang udah tua gitu kan, paling gue bilangnya 

“iya gapapa” “iya nanti aja ya” gitu doang paling” (W.T1.SK2.MPD4). 

Formasi reaksi lain yang terdapat pada diri subjek, yaitu jika 

permasalahannya diungkit kembali. 

“pernah pas bokap gue lagi kesel banget sama gue, lupa deh gara-

gara apa gitu, bokap gue bilang kalo punya anak gak ada yang bener, 

semua pada ancur, gak bisa pada di andelin gitu-gitu. Jujur sakitbanget. 

Pengen ngelawan tapi gue diem aja gua Cuma nangis gue dengerin aja” 

(W.T1.SK2.MPD4) 
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 Selain melakukan   formasi   reaksi,   subjek   juga   melakukan 

 

displacement: 

Subjek pernah ingin melakukan bunuh diri pada saat peristiwa 

tersebut terjadi. Subjek merasa lelah dan sangat kesal kepada kakak 

iparnya yang terus-menerus menereror dan selalu mempermalukan subjek 

di media sosial dengan mengupload gambar subjek tanpa busana, 

subjek pun menjadi semakin kurus. Menurut ibu subjek, subjek jarang 

sekali makan dan lebih senang berdiam diri di kamar. ”gue sangking udah 

buntunya banget, udah capek banget, pernah gue kepikiran buat bunuh 

diri. Sumpah ngerasa gak kuat sih pasti, sampe gua pernah seminggu itu 

gak makan. Cuma minum, makan gue tuh paling dikit banget sesendok 

terus gak nafsu lagi” (W.T1.SK2.MPD5) 

 

 Selain melakukan displacement, subjek juga melakukan 

 

rasionalisasi: 

 

Pada saat subjek memutuskan untuk menjalin hubungan tersebut, 

subjek menyadari bahwa hubungan yang ia jalani adalah suatu kesalahan 

besar hanya saja subjek selalu merasa ia juga membutuhkan uang 

tersebut untuk memenuhi keinginannya dalam kehidupan sosial. 

“Ya salah gue juga sih waktu itu gue pengen hedon-hedon banget, 
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gue mikir gini kalo gue punya duit pasti gue punya temen dan kalo gue 

gakpunya duit nanti gue gak punya temen kan gue mikirnya” 

(W.T1.SK1.MPD6) 

Terkait dengan sumber kecemasan yang lainnya, yaitu adanya 

pandangan orang-orang pada diri subjek. Subjek merasa bahwa ia sudah 

mengecewakan dan mempermalukan keluarga. Subjek juga merasa 

bahwaini adalah suatu resiko yang ia dapati setelah semua peristiwa 

terjadi. Subjek menyadari bahwa apa yang telah terjadi pada hidupnya 

terdapat hal-hal yang dapat subjek pelajari. 

“iya pasti gue bikin malu keluarga banget, apalagi nyokap gue 

kan, gue tau banget perasaan dia gimana punya anak kayak gue yang gak 

bisa bikin dia bangga malah bikin malu. Tapi setidaknya gue masih mau 

buat keluarga gue bahagia sama gue” (W.T1.SK1.MPD6) 

”Pandangan keluarga sama masalah yang gue alami sih pada saat 

itu, dan gak keluarga juga sih kebanyakan temen juga gitu, mungkin 

karena malu sih kalo kata gue” (W.T1.SK2.MPD6) 

 Selain melakukan rasionalisasi, subjek juga melakukan fantasi: 

 

Subjek mengaku bahwa sebenarnya ia merasa takut untuk 

melihatmasa depannya diakibatkan ia takut suatu saat nanti kakak 
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iparnya kembali mengganggu hidup subjek lagi. 

“Gue sih maunya masa depan gue bahagia seperti orang-orang, tapi 

masih ada yang gue takutin dari sekarang, gue takut banget banget kalo 

suatu saat nanti dia keluar dari penjara dia masih punya dendam sama gue 

terus dia ngasih foto-foto gue yang memalukan banget, gue takut banget 

dia mau ngacak-ngacak hidup gue lagi” (W.T1.SK4.MPD7) 

D. Pembahasan 

 

Mekanisme Pertahanan Diri adalah suatu strategi yang dilakukan 

individuketika individu berada dalam keadaan cemas, sehingga individu 

secara tidak sadar mampu membentengi diri untuk melindungi citra 

dirinya. 

 Mekanisme pertahanan diri merupakan hasil kerja Ego yang 

sedang terancam karenakebutuhan Id yang tidak terpenuhi. Id, Ego dan 

Superego merupakan fungsi- fungsi kepribadian sebagai suatu 

keseluruhan dan bukan merupakan tiga bagian yang terasing satu sama 

lain. Untuk mengatasi kecemasan yang muncul akibat tekanan itulah, 

maka seseorang melakukan mekanismepertahanan diri sebagai alternatif 

jalan keluar bagi masalahnya. Menurut Shin dalam Joseph (2019, h. 390) 

“korban pelecehan seksualdapat menyebabkan masalah individu dan 

sosial yang signifikan pada korban, seperti pembatasan dalam perilaku 
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korban atau membatasi rutinitas normal korban, dan meningkatkan level 

satu dalam ketakutan”. Pada kasus yang dihadapi subjek, subjek merasa 

mengalami kecemasan apabila berhadapan dengan lingkungan sosial 

yang mengetahui kasus subjek. Subjek pun menyadari bahwa ini sebuah 

kesalahan yang membuat keluarga menjadi malu dengan perilakunya, 

subjek menyadari bahwa ia merupakan harapan satu-satunya yang ibu 

subjek harapkan untuk lebih baik dari anak-anaknya. Namun, subjek 

tidak mampu bersikap tegas terhadap tingkah laku kakak iparnya untuk 

dapat menjauhi sejak awal. Subjek juga menyalahkan kakak 

perempuannya dalam permasalahan ini, sebab menurutnya suaminya 

tidak akan mempunyai hubungan dengan subjek apabila kakak 

perempuannya tidak macam-macam dengan lelaki lain. 

 Hubungan subjek dan kakak iparnya sejak tahun 2009 sampai 

2015, selama 6 tahun subjek memilih diam dan menutupi hubungan yang 

dijalaninya. Setelah kejadian tersebut, subjek lebih sering memilih diam 

dirumah, dan jarang keluar rumah, subjek juga sempat tidak ingin 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan akibat subjek merasa 

malu dan takut keluar rumah, subjek juga menjadi takut bertemu dengan 

orang baru. Hal ini hampir dilakukan subjek setiap harinya hingga 

sekarang. 
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Sejak Ayah dan ibu mengetahui hubungan subjek, ayah dan ibu 

subjek juga sempat tidak memperbolehkan subjek keluar, dikarenakan 

pada saat itu subjek masih terus di terror oleh kakak iparnya yang tidak 

terima hubungannya menjadi kandas diketahui oleh istri dan keluarganya. 

Ayah dan ibu subjek saat ini juga lebih memantau subjek dan tidak ingin 

terjadi lagi kejadian seperti itu. Ayah dan ibu subjek menjadi lebih 

perhatian dan subjek merasa lebih disayang oleh kedua orang tuanya. 

Subjek juga menjadi seseorang yang jarang bergaul dengan orang 

banyak,subjek berteman dengan sahabat-sahabat yang sudah mengenal 

subjek lama. Subjek juga menjadi pribadi yang penakut dan malu 

bertemu teman-teman SMA yang mengenal subjek. Subjek cenderung 

menggunakan mekanisme pertahan diri untuk mengakhiri atau melarikan 

diri dari emosi negatif yang dihasilkan dari ketegangan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat agnew (1992) yang menyatakan bahwa korban 

kekerasan seksual mungkin menggunakan perilaku mekanisme untuk 

mengakhiri atau melarikan diri dari emosi negatif menyatakan yang 

dihasilkan dari ketegangan. 

 Subjek melakukan beberapa mekanisme pertahanan diri, yaitu 

denial, represi, proyeksi, formasi reaksi, displacement, rasionalisasi, dan 

fantasi. Hal tersebut didapat dari beberapa sumber kecemasan yang 
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dialami subjek ketika masalah pelecehan seksualpranikah terjadi. 

Beberapa mekanisme pertahanan diri tersebut terkait dengan sumber 

kecemasan yang dialami subjek. Menurut Hilgard dalam Mindedrop 

(2013, h. 29), bahwa Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan 

mengacu pada proses alam bawah sadar seseorang yang 

mempertahankannya terhadap kecemasan (anxitas). Mekanisme ini 

melindungi dari ancaman-ancaman eksternal atau adanya impuls-impuls 

yang timbul dari anxitas internal dengan mendistorsi ealitas dengan 

berbagai cara. 

Mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh subjek, yaitu 

denial. Terkait dengan mekanisme pertahanan diri yang dimunculkan 

oleh subjek, yaitu subjek merasa bahwa keluarga dan teman-temanya 

berpandangan buruk dan menghindari subjek sehingga subjek merasa 

perlu menghindar juga dari hal- hal yang membuat dirinya tidak aman 

dalam posisi seperti itu. Padahal, hal tersebut sebenarnya hanya 

kecemasan subjek yang sebenarnya bahwadirinyalah yang sebenarnya 

menjauh dari keluarga dan teman subjek. 

Mekanisme pertahanan diri lain yang dilakukan subjek, yaitu 

represi. Represi ini juga terkait dengan sumber kecemasan yang lain, yaitu 

subjek merasa sedih, merasa tidak mampu membanggakan orang tuanya, 
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dan membuat anak-anak dari kakak perempuannya merasa kebahagiaan 

mereka dirusak subjek. Subjek selalu menyalahkan dirinya sendiri dan 

subjek selalu menyimpan apa yang menjadi pikirannya tersebut. Hal 

tersebut pernah diungkapkan kakak perempuan subjek pada saat subjek 

meminta maaf kepada kakak kandungnya itu. 

Kakak subjek mengungkapkan bahwa subjek sangat menyesal 

dan selalu merasa bersalah dengan kakaknya dan anak-anaknya. 

Mekanisme represi ini juga terkait dengan rasa malu subjek terhadap 

saudara-saudara dan keluarga besar yang mengetahui permasalahan ini. 

Subjek mengaku ia menjadi takut untuk mengajak saudara-saudara 

mengobrol pada saat kumpul keluarga. Subjek juga merasa bahwa 

dirinya sudah menjadi pribadi yang tidak baik di mata keluarga besar. 

Hal tersebut dirasakan bukan hanya di hadapan keluarga besar, tetapi 

subjek juga merasa takut dan malu apabila berhadapan dengan teman-

teman yang mengetahui permasalahan tersebut. Menurut Jurnal 

Penelitian Nugraha (2015, h. 92) kejadian incest tidak mudah untuk 

dideteksi dan kemudian tenggelam begitu saja. Bahkan dengan begitu 

terus muncul terus menerus dan cara penyelesaiannya selalu sama yaitu 

melalui system represi. 
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Mekanime pertahanan diri lain yang dilakukan oleh subjek adalah 

proyeksi. Subjek menyalahkan kakak perempuannya yang sering kali 

bermainbelakang dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan sang 

suami berpindah kelain hati dan menjalin hubungan dengan subjek. 

Subjek juga mengungkapkan bahwa hubungan yang dijalaninya 

merupakan hasil dari kesalahan kakak perempuannya. Tidak hanya itu, 

subjek pun menyalahkan anak dari kakak pertamannya yang menurut 

subjek akibat keberadaan anak di keluarganya membuat dia mengenal 

dengan laki-laki yang menjadi kakak iparnya itu. 

Mekanisme pertahanan diri berikutnya yang dilakukan oleh 

subjek adalah formasi reaksi. Subjek melakukan mekanisme 

pertahanan diri diakibatkan banyak sekali keluarga besar yang terus-

menerus menanyakan keadaan diri subjek dan mempertanyakan kenapa 

hal itu terjadi. Subjek ingin menunjukkan ketidaksukaannya terhadap 

semua pertanyaan yang dilontarkan pada keluarganya hanya saja subjek 

tidak ingin terjadi apa-apa dan tidak inginkeluarganya menjadi merasa 

tidak enak. Tindakan subjek pada saat menghadapi pertanyaan subjek 

hanya senyum dan mengatakan “iya saya gapapa”. Formasi reaksi lain 

yang terdapat pada diri subjek, yaitu jika permasalahannya diungkit 

kembali. Menurut subjek pernah suatu kali ayahnya marah besar terhadap 
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subjek dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada subjek. Kata-

kata itu berupa ungkitan masalah yang pernah dialami subjek dengan 

kakak iparnya. 

Hal tersebut membuat subjek ingin marah dan merasa sedih hanya 

saja subjek hanya diam dan mendengarkan amarah yang diberikan 

ayahnya tersebut. 

Mekanisme pertahanan diri lainnya yang dilakukan subjek adalah 

displacement. Mekanisme pertahanan alam bawah sadar subjek. Subjek 

pernah ingin melakukan bunuh diri pada saat peristiwa tersebut terjadi. 

Subjek merasa lelah dan sangat kesal kepada kakak iparnya yang terus- 

menerus menereror dan selalu mempermalukan subjek di media sosial 

denganmengupload gambar subjek tanpa busana. Subjek pun menjadi 

semakin kurus,berat badannya semakin menurun. Menurut ibu subjek, 

subjek jarang sekali makan dan lebih senang berdiam diri di kamar pada 

saat masalah tersebut terjadi. Subjek selalu berpikir bahwa hidupnya 

sudah tidak berguna lagi. Hal ini diungkapkan sahabat subjek yang akhir 

dinasihati oleh sahabat subjek untuk tetap sabar dan kuat dalam 

menghadapi masalah. 

Displacement ini juga terkait dengan subjek pernah menyalahkan 

anak pertama kakak perempuannya yaitu, anak hasil dari hubungan badan 
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diluar nikah kakak perempuannya. Subjek pernah mengungkapkan apabila 

anak pertama itu tidak pernah ada mungkin subjek tidak akan pernah 

bertemu dan memiliki hubungan dengan kakak iparnya tersebut. Subjek 

beristigfar setelah mengatakan hal tersebut dalam hatinya. 

Mekanisme pertahanan diri berikutnya yang dilakukan subjek, 

yaitu rasionalisasi. Terkait dengan sumber kecemasan yang lainnya, 

yaitu adanya pandangan orang-orang pada diri subjek. Subjek merasa 

bahwa ia sudah mengecewakan dan mempermalukan keluarga, tetapi 

subjek berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada 

sebelumnya. Subjek juga merasa bahwa ini adalah suatu resiko yang ia 

dapati setelah semua peristiwa terjadi. Subjek menyadari bahwa apa yang 

telah terjadi pada hidupnya terdapat hal- hal  yang dapat subjek 

pelajari. Subjek merasa bahwa dirinya menjadi lebih sabar dan kuat 

dalam menjalani hidup. Hal tersebut juga diungkap oleh sahabat subjek, 

menurutnya subjek mampu berdiri dan bangkit untuk menjalani 

kehidupan seperti normal lagi akibat semua hal yang dihadapisubjek dari 

hal buruk hingga menyenangkan. Subjek juga mengaku banyak sekali 

dukungan dari keluarga dan kedua orangtua subjek untuk melindungi 

subjek dari apapun. Pacar subjek hingga saat ini juga masih menemani 

dan selalu memberi dukungan pada subjek. 
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Mekanisme pertahanan diri berikutnya yang dilakukan oleh 

subjek, yaitu fantasi. Mekanisme pertahanan diri ini dirasakan subjek 

pada saat subjek mengaku bahwa sebenarnya ia merasa takut untuk 

melihat masa depannya diakibatkan ia takut suatu saat nanti kakak 

iparnya kembali mengganggu hidup subjek lagi, hanya saja subjek 

memiliki harapan bahwa subjek ingin masa depan subjek menyenangkan, 

mampu membuat orang tuanya bangga, mampu menghidupi anak-anak 

kakak perempuannya dengan hasil uang subjek sendiri, subjek juga 

memiliki niat untuk pindah rumah ke tempat yang lebih aman menurut 

subjek. 

 Hal ini juga diakui oleh ibu subjek yang pernah menerima cerita 

tersebut. Subjek saat ini ingin menyelesaikan kuliahnya dan terus bekerja 

dengan giat dan tidak memikirkan hal-hal yang membuat dirinyasedih 

dan marah. Subjek mengaku sangat sulit memaafkan dirinya sendiri dan 

menyembuhkan penyesalan yang dirasakannya. Hal tersebut menurut 

subjek masih dalam proses untuk menyembuhkan satu persatu dengan 

menjadi pribadi yang lebih baik. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap mekanisme 

pertahanan diri perilaku pernyimpangan seksual pranikah pada subjek, 

kejadian perilaku pelecehan seksualpranikah yang terjadi dengan kakak 

iparnya telah berlangsung cukup lama, yaitu ketika subjek berusia 12 

tahun dan peristiwa subjek melepas hubungan subjek dengan kakak 

iparnya padasubjek berusia 18 tahun, hanya saja masih terdapat sumber 

kecemasan yang terjadi hingga saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Subjek yang menghadapi masalah perilaku pelecehan 

seksualtelah melakukan beberapa Mekanisme pertahanan diri. Mekanisme 

pertahanan diri yang dilakukan oleh subjek adalah denial, represi, 

proyeksi, formasi reaksi, displacement, rasionalisasi, dan fantasi. 

Mekanisme pertahanan diri pada subjek guna melindungi diri subjek 

terhadap hal-hal yang membuat subjek tidak nyaman dan berasal dari 

sumber kecemasan yang didapati pada saat subjek berhadapan dengan 

lingkungan sosial. 

2. Beberapa sumber kecemasan subjek dalam menghadapi masalah 

pelecehan seksualadalah subjek mempunyai rasa bersalah yang tidak 

dapat dengan mudah dilupakan, subjek juga merasa bahwa pandangan 
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keluarga dan teman buruk terhadap dirinya, dan subjek merasa cemas 

akan masa depannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek melakukan 

mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi masalah yang dihadapi. 

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti dan 

ditinjau dari cara subjek menghadapi sumber kecemasan yang muncul 

pada diri subjek dengan melakukan mekanisme pertahanan diri. Sumber 

kecemasan tersebut, seperti subjek mempunyai rasa bersalah yang tidak 

dapat dengan mudah dilupakan, subjek juga merasa bahwa pandangan 

keluarga dan teman buruk terhadap dirinya, dan subjek merasa cemas 

akan masa depannya. 

SARAN 

 

1. Untuk orang tua perlunya pendekatan kepada anak dan perlunya 

bimbingan tentang seksualitas agar anak mampu mengetahui dampak 

yang akan didapat apabila itu dilakukan. Orang tua sebaiknya tidak 

terlalu membebaskan anak, sebab hal tersebut membuat anak menjadi 

tidak terarah. Orang tua dengan remaja merupakan hubungan yang erat 

dan tidak dapat terpisahkan, maka anak akan merasa diperhatikan apa 

kedua orang tua memiliki kedekatan dengan anak dan memberikananak 
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ajaran-ajaran agama agar anak mampu mengendalikan diri ke arahyang 

positif. 

2. Untuk lembaga perlunya mengadakan kegiatan yang positif 

terkait dampak pelecehan seksualterutama dampak yang akan dirasakan 

apabila menyangkut lingkungan sosial dan dapat mempermalukan individu 

yang melakukan. Seksual yang sangat tabu di Indonesia membutuhkan 

pengetahuan yang dapat diberikan sejak dini. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai mekanisme 

pertahanan diri pada kasus perilaku pelecehan seksualpranikah sangat 

jarang sekali dilakukan penelitian tentang kasus tersebut. Maka, peneliti 

memberi saran agar penelitian selanjutnya tertarik untuk meneliti 

mekanisme pertahanan diri untuk kasus pelecehan seksuallainnya
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INSTRUMENT 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Protokol Observasi PEDOMAN OBSERVASI 
STUDI KASUS MEKANISME PERTAHANAN DIRI PERILAKU 

PELECEHAN SEKSUALPRA NIKAH DI CIRACAS JAKARTA TIMUR 
 
 

NO. PERTANYAAN YA TIDAK 

1. Subjek adalah anak yang berwajah cantik 

dan menarik ? 

  

2. Subjek adalah anak yang mandiri dan 

bertanggung jawab? 

  

3. Subjek kuliah di Jakarta ?   

4. Subjek memiliki hobby belanja dan 

travelling ? 

  

5. Subjek tinggal bersama kedua orang tua ?   

6. Subjek memiliki tiga bersaudara ?   

7. Subjek adalah anak ketiga dari tiga 

bersaudara ? 

  

8. Subjek sangat di manja oleh bapak dan ibunya ?   

9. Subjek selalu dinasihati ibunya ?   

10. Subjek selalu keluar rumah ?   

11. Subjek memiliki kakak laki-laki yang 

berketerbelakangan khusus ? 

  

12. Subjek tinggal bersama kakak perempuan 

yang sudah bersuami ? 

  

13. Subjek tinggal bersama keluarga besar dari 

bapaknya ? 

  

14. Tempat tinggal subjek di cibubur Jakarta 

timur ? 
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15. Subjek memiliki tetangga ?   

16. Subjek diberi kebebasan bergaul oleh kedua 

orang tuanya ? 

  

17. Subjek sangat dekat dengan kakak 

perempuannya ? 

  

18. Subjek sangat dekat dengan anak-anak dari 

kakak perempuannya ? 

  

19. Subjek memiliki tanggung jawab 

terhadapanak-anak dari kakak perempuannya ? 

  

20. Subjek bekerja sebagai SPG (Sales Promotion 

Girl) ? 

  

21. Subjek mudah marah ?   

22. Subjek mudah tersinggung ?   

23. Subjek mudah kepikiran ?   

24. Subjek pribadi yang terbuka ?   

25. Subjek memiliki trauma berat ?   

26. Subjek memiliki pacar ?   

27. Subjek mempertahankan pacar yang sekarang ?   

28. Subjek dekat dengan orang tua dari pacarnya 

? 

  

29. Subjek memiliki lingkungan pertemanan 

menengah ke atas ? 

  

30. Subjek pernah mengalami putus asa ?   
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31. Subjek pernah ingin bunuh diri ?   

32. Subjek pernah membenci dirinya sendiri ?   

33. Subjek pernah merasa hidupnya tidak berguna ?   

34. Subjek merasa malu bertemu dengan teman 

laki-laki semasa di SMA ? 

  

35. Subjek merasa malu dengan saudara-saudara 

dari keluarga ? 

  

36. Subjek masih memiliki sahabat dekat ?   

37. Subjek merasa dijauhi oleh teman-teman ?   

38. Subjek merasa dianggap sebelah mata oleh 

teman-teman ? 

  

39. Subjek pernah tidak punya teman ?   

40. Lingkungan pertemanan tidak menyangka 

terhadap subjek? 

  

41. Subjek memiliki banyak teman sekarang ?   

42. Subjek selalu merasa takut bertemu orang baru 

? 

  

43. Subjek dapat bergaul dengan lingkungan 

perkuliahan ? 

  

44. Lingkungan perkuliahan subjek tidak 

mengetahui masa lalu subjek ? 

  

45. Orang tua subjek memiliki trauma terhadap 

subjek ? 
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46. Subjek mendapat dukungan dari kedua orang 

tua ? 
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Lampiran 2. Protokol Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

STUDI KASUS MEKANISME PERTAHANAN DIRI PERILAKU 

PELECEHAN SEKSUALPRA NIKAH DI CIBUBUR JAKARTA 

TIMUR 
 

 

ASPEK PERTANYAAN JAWAB

AN 

1. Identitas subjek 1. Dimana anda tinggal 
sekarang? 

2. Anda tinggal dengan siapa 

sekarang? 

3. Berapa jumlah saudara 

anda? 

4. Kegiatan apa yang 

sekarang sedang anda 

lakukan? 

5. Dimana tempat anda 

berkuliah? 

6. Dimana tempat anda 

bekerja? 

7. Apa pekerjaan kedua 

orang tua anda ? 
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2. Hubungan subjek 

dengan 

keluarga 

1. Apakah anda di berikan 

kebebasan oleh orang tua 

anda? 

2. Apakah anda terbuka 

dengan orang tua anda? 

3. Bagaimana kedekatan 

anda dengan saudara-

saudara anda? 

4. Apakah anda mempunyai 

pacar? 

5. Sudah berapa lama anda 

berpacaran? 

6. Apakah orang tua anda 

mengetahui anda 

berpacaran ? 

 

3. Pengetahuan 

Tentang 

Penyimpangan 

Seksualitas 

1. Apakah yang anda ketahui 

tentang seksual & 

penyimpangan seksual? 

2. Sejak usia berapa anda 

3. Apa trategi yang anda 

lakukan ketika lingkungan 

sosial anda mengetahui 

kejadian tersebut? 

(pembentukan citra diri) 

4. Bagaimana pembawaan diri 

anda kepada lingkungan 

sosial setelah kejadian 

tersebut? (represi) 

5. apa yang memotivasi anda 

untuk terus menjalankan 

kehidupan anda kedepan? 

(bagian struktur 

kepribadian) 

6. Kecemasan apa yang anda 

rasakan hingga saat ini? 

(dinamika kepribadian) 

7. Bentuk dukungan apa yang 
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orangtua berikan? (motivasi 

diri) 

8. Apa yang dapat anda 
pelajari dari yang anda 

alami? (rasionalisasi) 

9. Bagaimana anda melihat 

masa depan anda? (fantasi) 

10. Apa harapan anda untuk 

kedepannya untuk diri 

anda? (fantasi) 
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Lampiran 3. Protokol Dokumentasi 
 

1. Gambar 1 (Kakak Perempuan Subjek) 

 

2. Gambar 2 (Ibu Subjek) 

 

3. Gambar 3 (Kakak laki-laki subjek) 

 

4. Gambar 4 (Subjek bersama teman-teman kerja) 

 

5. Gambar 5 (Subjek bersama teman-teman) 

 

6. Gambar 6 (Subjek bersama sahabat dekat) 

 

7. Gambar 7 (Teras rumah subjek) 

 

8. Gambar 8 (Ruang tamu subjek) 

 

9. Gambar 9 (Kamar Subjek) 
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Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Observasi CATATAN 

LAPANGAN 

Observasi 1 

 

Hari     : Jum’at Tanggal : 29 Maret 2019 

Pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019 pukul 15.03 WIB. Saya tiba 

dirumah subjek dan bertemu dengan subjek yang akan di teliti. 

Pertemuan itu bermaksud untuk meminta izin dan kesediannya untuk 

menjadi subjek dalam penelitian yang akan saya lakukan. Pada saat itu 

subjek merasa sedikit berat hati untuk menyetujui sebagai subjek. Setelah 

diberi waktu untuk berfikir akhirnya subjek menyetujui kesediannya 

menjadi subjek penelitian. Subjek juga memberi syarat kepada saya agar 

identitas nama dan keluarga untuk tidak di publikasikan atau ditulis 

didalam laporan penelitian. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi 2 

 

Hari     : Senin Tanggal : 1 April 2019 

Observasi pertama untuk melakukan pengamatan lingkungan dirumah 

subjek dilakukan di siang hari pukul 10.35 WIB. Setiba di rumah subjek, 

saya disambut dengan keramaian saudara-saudara subjek yang sedang 

mengobrol didepan rumah. Lalu, saya langsung bergegas menuju rumah 

subjek yang berada di samping rumah saudara subjek. Setiba dirumah 

subjek saya disambut hangatoleh ibu subjek yang sedang bersantai di 

depan tv. Suasana rumah subjek saat itu cukup ramai, terdapat ayah 

subjek, ibu subjek, kakak laki-laki subjek dan anak-anak dari kakak 

perempuannya yang juga sedang menonton tv. Padasiang itu maksud 

kedatangan saya kerumah subjek ialah untuk memohon izin kepada 

kedua orangtua subjek untuk memulai penelitian hari pertama 

danmemohon kepada ibu subjek agar bisa bekerjasama guna melancarkan 

penelitian ini hingga mendapat hasil yang cukup untuk diolah. Selain itu, 

saya juga bermaksud untuk membuat janji untuk melakukan sesi 

wawancara denganibu subjek apabila ada waktu luang. Setelah 

menyampaikan hal tersebut ayah subjek dengan berat hati menyetujui 
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hanya saja beliau tidak ingin diwawancarai disebabkan beliau tidak kuat 

mengingat kejadian tersebut. Namun, ibu subjek walaupun sedikit berat 

hati, ibu subjek dengan ikhlas untuk menyetujui kesediannya menjadi 

informan pendukung dalam proses penelitian ini dan ibu subjek langsung 

memberikan waktu luang pada hari kamis tanggal 4 April 2019 pukul 

09.00 WIB. Setelah meminta izin dan menentukan jadwal untuk 

melakukan sesi wawancara, saya meminta izin untuk berpamitan pulang. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi 3 

 
Hari : Kamis 

Tanggal : 4 April 2019 

Pagi itu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya 

dengan ibu subjek, pukul 09.16 WIB saya tiba dirumah subjek dan 

langsung disambut hangat oleh ibu subjek yang sedang menyapu halaman 

rumahnya. Setelah ibu subjek mempersilahkan masuk kerumah tepatnya 

di ruang tamu, ibu subjek mengajak ngobrol-ngobrol kecil dan dimulailah 

sesi wawancara sampai dengan pukul 10. 53 WIB. 

Pada sesi wawancara dengan ibu subjek, saya mendapatkan informasi 

tentang harapan ibu subjek yang menggantung di subjek dan harapan itu 

sudah rusak hanya saja ibunya tetap terus berdoa agar anaknya bisa 

menjadi lebih baik. Ibu subjek juga Nampak terlihat sedih untuk 

menceritakan apa yang dirasakannya, hanya sesekali ia menahan untuk 

tidak menangis. Setelah melakukan sesi wawancara ibu subjek juga 

menawarkan untuk mengajak peneliti makan siang. 

Pada saat ditengah menyantap makan siang ibu subjek juga menceritakan 

kehidupannya setelah tidak tinggal dengan suami anak pertamanya. 
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Setelah selesai makan siang dan tidak ingin terlalu lama takut 

mengganggu juga. Akhirnya saya berpamitan untuk pulang dan saya juga 

memberitahu ibu subjek bahwa saya akan kembali untuk melakukan sesi 

wawancara dengan kakak perempuan subjek. Lalu, ibu subjek menyuruh 

saya untuk datang lagi pada hari jum’at depan karena kakak perempuan 

subjek saat itu masih diluar kota. Oleh karena itu sesi wawancara 

berlanjut hari jum’atpukul 10.00 WIB. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi 4 

 
Hari : Jum’at 

Tanggal : 12 April 2019 

Pagi hari pukul 09.57 WIB, saya sudah tiba dirumah subjek dan langsung 

disambut seperti biasa oleh ibu subjek. Pada pagi itu saya mendengar 

suara teriakan dan tangisan dari anak laki-laki ibu subjek, setalah saya 

tanyakan kepada ibu subjek, rupanya kakak laki-laki subjek tidak ingin 

makan.Lalu, Ibu subjek mempersilahkan masuk dan langsung 

mempertemukan saya dengan kakak perempuan subjek. 

Setelah mengobrol-ngobrol sebelum memasuki pertanyaan yang akan di 

tanyakan, kakak perempuan subjek mengajak saya ke lantai 2 rumahnya 

untuk melakukan sesi wawancara disana. Sesi wawancara berlangsung 

hingga pukul 11.40 WIB. Pada saat sesi wawancara berlangsung dengan 

kakak subjek, terlihat kakak subjek memendam perasaannya dan itu 

sudah lama sekali beliau pendam. 

Kakak subjek terlihat sangat pasrah akan hidupnya dan sedikit kesal 

dengan subjek yang selalu dibanggakan orangtuanya, tetapi kakak 

perempuan subjek sadar bahwa beliau yang laing tua dan memang 

seharusnya menjadi contoh yang baik. Kakak perempuan subjek merasa 
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bahwa dirinya bukan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Setelah 

melakukan sesi wawancara dengan kakakperempuan subjek saya 

mendapat banyak sekali informasi yang terkait dengan apa yang dirasakan 

kakak subjek setelah mengetahui suaminya memiliki hubungan dengan 

adiknya sendiri. 



87    

CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi 5 

 
Hari : Minggu 

Tanggal : 14 April 2019 

Sore hari di hari Minggu tanggal 14 April 2019 pukul 16.37 WIB. 

Sayabertemu dengan sahabat subjek. Pertemuan itu saya adakan di salah 

satu tempat makan yang dekat dengan rumah sahabatnya itu. Sore itu 

saya menggali informasi yang di ketahui oleh sahabat subjek tersebut. 

Sahabat subjek dengan bersedia menjadi informan pendukung dalam 

penelitian ini. Setelah melakukan sesi wawancara hingga berakhir pukul 

06.15 WIB. Pada sesi wawancara yang saya lakukan dengan sahabat 

subjek, saya mendapat informasi terdalam dari sisi yang berbeda dari 

sahabat subjek dan lebih banyakmendapat informasi karena subjek sering 

sekali bercerita dengan sahabatnya. Informasi yang didapat lebih terbuka 

dan lebih dalam mengenai masalah yang dihadapi subjek. Setelah 

melakukan sesi wawancara yang dilakukan dengan sahabat subjek 

akhirnya saya berpamitan untuk pulang. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi 6 

 
Hari : Rabu 

Tanggal : 17 April 2019 

Siang hari pukul 12.47 WIB saya tiba dirumah subjek. Setiba dirumah 

subjek saya di sambut dengan subjek sendiri yang baru saja sampai 

rumah setelah ada kegiatan kuliah. Setelah mempersilahkan masuk, 

didalam rumah terdapat ibu dan kakak laki-laki subjek yang sedang tidur 

siang di kamar. Saya sempat bersalaman dengan ibu subjek dan setelah 

itu langsung bergegas ke kamar subjek untuk melakukan sesi wawancara. 

Kamar subjek berada di lantai 2, dilantai 2 subjek tidur sendiri dan yang 

lainnya dilantai bawah. Wawancara dengan subjek berlangsung hingga 

pukul 14.30 WIB. Pada sesi wawancara pertama dengan subjek, subjek 

terlihat sangat sedih menceritakan hubungannya dengan kakak iparnya. 

Terlihat subjek sangat sedih dan menyesal sekali terhadap apa yang 

terjadi di masa lalunya, sesekali ia menahantangisannya dengan tisu. 

Dalam sesi wawancara dengan subje juga saya mendapat informasi 

tentang awal hubungan itu terjadi. Subjek menceritakan dengan jelas dan 

detail. Peneliti juga menanyakan hal yang didapat dari informan-informan 

sebelumnya untuk memperkuat data yang didapat. Setelah wawancara 
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selesai peneliti juga berbincang dengan anak dari kakak 

perempuansubjek yang dekat sekali dengan subjek dan mengaku selalu 

tidur dengan subjek. Setelah ngobrol-ngobrol subjek memutuskan untuk 

berpamitan danakan kembali lagi esok hari tanggal 18 April 2019 guna 

wawancara lebih lanjut. 
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CATATAN LAPANGAN 

 
Observasi 7 

 
Hari : Kamis 

Tanggal : 18 April 2019 

Sore hari pukul 15.40 WIB saya tiba dirumah subjek. Sore hari ini 

terlihat sepi tidak terlihat saudara-saudara subjek yang sering kali duduk 

didepan rumah. Ibu subjek, kakak laki-laki subjek, dan anak-anak dari 

kakak perempuannya juga tidak terlihat. Ternyata hari ini keluarga subjek 

sedang ada acara diluar rumah, hanya subjek, kakak perempuannya dan 

ayah subjek yang tidak ikut dikarenakan memiliki kesibukan lain. Subjek 

meminta saya untuk wawancara di ruang tv dikarenakan tidak ada orang 

dirumah. Sesi wawanncaradengan subjek berlangsung cepat hanya 1 jam 

saja dari pukul 

16.00 WIB sampai dengan 17.02 WIB. Dikarenakan subjek sudah 

memiliki janji bertemu dengan teman subjek. Sesi wawancara yang telah 

dilakukan oleh subjek, peneliti mendapat informasi tentang kedekatan 

subjek dengan keluarga dan dengan anak-anak dari kakak perempuan 

subjek. Dalam sesi wawancara juga subjek mengungkapkan hal yang 

menjadi sumber kecemasannya, yaitu pandangan orang lain terhadap diri 
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subjek. Hanya mendapat waktu sebentarsesi wawancara akan dilanjut 

esok hari tanggal 19 April 2019. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi 8 

 
Hari : Jum’at 

Tanggal : 19 April 2019 

Sore hari pukul 15.08 WIB saya tiba dirumah subjek dan disambut 

olehayah subjek yang sedang bersantai di teras rumah. Ayah subjek pada 

saat itu sedang libur kerja, jadi beliau dapt bersantai. Ayah subjek 

mempersilahkan saya masuk dan menyuruh saya untuk langsung naik ke 

atas yaitu ke lantai duauntuk bertemu dengan subjek. Setelah tiba di 

kamar subjek, rupanya subjek sudah menunggu saya dan tanpa basa-basi 

saya langsung melakukan sesi wawancara untuk melanjutkan sesi 

sebelumnya. Pada sesi wawanacara ini sayamendapatkan informasi 

tentang subjek yang takut akan masa depannya, dan menceritakan 

hubungan dengan keluarga. Terlihat raut wajah subjek nampak bingung 

pada saat saya menanyakan tentang masa depan atau harapan apa yang 

ingin dilakukan. Sesi wawancara berakhir pada pukul 16.58 WIB. 
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Lampiran 5. Borang Isian Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
STUDI KASUS MEKANISME PERTAHANAN DIRI PERILAKUPELECEHAN 

SEKSUALPRA NIKAH DI CIBUBUR JAKARTA TIMUR 
 

 

 

ASPEK PERTANYAAN JAWABAN 

2. Identitas 

subjek 

1. Dimana anda tinggal 

sekarang? 

 

 

 
2. Anda tinggal dengan siapa 

sekarang? 

 

 

 

 

 
3. Berapa jumlah saudara 

anda? 

 

 

 

 

 
4. Kegiatan apa yang 

sekarang sedang anda 

lakukan? 

Gue tinggal di jalan 

Kelapa Dua raya, 

Ciracas Jakarta Timur. 

 

 
Tinggal sama 

Orangtua, kakak-kakak 

gue, anak-anaknya, 

sama bareng keluarga 

dari bokap. 

 

 
Jumlah saudara tiga, 

gue anak ketiga. Gue 

punya kakak dua, yang 

satu cewe, yang 

satunya lagi cowo. 

 

 
Lagi sibuk kuliah sih, 

terus sama lagi ada 

gawean setiap sabtu 

sama minggu, jum’at 
kadang juga ada. 
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5. Dimana tempat anda 

berkuliah? 

 

 
6. Dimana tempat anda 

bekerja? 

 

 

 

 

 

 
7. Apa pekerjaan kedua 

orang tua anda ? 

 
Kuliah di 

UNINDRATanjung 

Barat. 

Kerja di Nestle 

Bekasi, bagian 

SPGnya jadi biar 

gak kerja penuh, kan 

sembari kuliah juga 

kan. 

 
Bokap gue kerja di 

pabrik gitu, jadi 

kepalakeamanan. 

Kalo nyokap ngurus 

abang gue aja 

dirumah. 

2. Hubungan 1. Apakah anda di berikan 

kebebasan oleh orang tua 

anda? 

Dikasih kebebasan sih 

subjek tapi gak terlalu dikasih 

dengan kebebasan banget, 

keluarga Cuma palingan kalo 

 lagi pulang telat suka 

 ditelfon, 

 Kalo soal pacaran 

 nyokap bokap 

 ngebolehin aja sih 

 daripas SMA jadi 

 kadang cowo gue 

 juga suka kerumah. 

 Katanya (ibu 

 subjek),kalo pacaran 

 dirumahkan biar bisa 

 mantau juga gitu. 
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2. Apakah anda terbuka 

dengan orang tua anda? 

 
Lumayan terbuka 

sihkalo lagi ada 

masalah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Bagaimana kedekatan anda 

dengan saudara-saudara 

anda? 

sama temen atau lagi 

cerita tentang siapa 

gitu. Paling gitu-gitu 

aja. Gak yang terlalu 

terbuka banget. 

Paling kalo cerita 

tentang kayak cowo 

atau yang lebih secret 

lagi, palingsama 

temen deket. 

 

 

 

Gue sih deketnya 

samakakak gue yang 

cewe yang udah 

punya anak.Kan 

soalnya sama- sama 

cewe jadi suka 

nyambung aja gitu. 

Kalo sama cowo 

palingngobrol dikit 

sih, soalnya kan 

kakak gue yang cowo 

juga kan lagi sakit. 

Tapi sayang banget 

sih gue sama dia. 

Kayak kasian kalo 

gue suk pikirin, 

nyokapgue juga 

kasian selalu jagain 

dia. 
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4. Apakah anda mempunyai 

pacar? 

 

 
 

5. Sudah berapa lama anda 

berpacaran? 

 

 

 
 

6. Apakah orang tua anda 

mengetahui anda 

berpacaran? 

 
Iya, punya. 

 

 

 

Dari tahun 2015 

berartisekarang 

sekitar 4 tahun lah 

sama cowo yang ini. 

 

Iya, orangtua udah tau 

kalo pacaran Waktu 

itu sama “orangitu” 

(kakak ipar subjek) 
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6. Sejak kapan anda melakukan 

hal tersebut? 

 

pas SMP kelas 1, itu 

pertama kalinya sama 

dia. 

 
7. Hal apa yang mendorong 

anda melakukan 

penyimpangan tersebut? 

 

Gue juga di iming- 

imingin duit sama dia, 

ya gimana sih namanya 

gue umur segitu ya lagi 

masa labil-labilnya dan 

lagi hedon-hedonnya 

kayak gak mikir 

kedepannya gimana, 

kedepannya bakal 

kayak apa gitu kan. 

Yaudahlah yang penting 

gue dapet duit kan, gitu 

pikiran gue. 

4. mekanisme 

pertahanan 

diri dan 

sumber 

kecemasan 

pada subjek 

1. Apakah anda menyadari 

bahwa itu sebuah 

kesalahan besar? 

rasa bersalah yang gue 

rasain tuh gak tau 

kenapa kayak gak bisa 

gue ilangin gitu, kayak 

rasanya masih ada 

sampe sekarang nih, 
 apa lagi kalo gue liat 
 kakak gue sekarang 
 kan, kayak kasian gitu, 
 gue tau ini semua gara- 
 gara gue dia sampe 
 kerja sekarang buat 
 ngidupin anaknya, 
 padahal sebelumnya 

 dia gak kerja kan. 
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  Gue juga pernah minta 

maaf sama kakak gue, 

lebaran tahun kemarin 

atau kapan gitu yak, 

pokoknya tahun 

kemarin deh gue minta 

maaf lagi sama dia, tapi 

gue tuh malu kalo 

ngomong langsung 

sama kakak gue, terus 

akhirnya gue chat tuh 

dia, gue bilang “kak 

gue minta maaf, gue 

nyesel banget, gue 

udah buat hidup lu 

susah gini, gue udah 

buat anak-anak lu 

hidup tanpa bapaknya, 

gue tau lu sering 

ngeboongin anak-anak 

lu, kalo bapaknya lagi 

kerja padahal enggak, 

lu nutupin kalo 

bapaknya di penjara 

gara-gara gue kak, gue 

nyesek banget kak” 

terus kakak gue bilang 

udah jangan disesalin 

yang penting gue harus 

berubah jadi lebih baik 

dan kakak gue juga 

udah maafin. Gue 

sangking udah 

buntunya banget, udah 

capek banget, pernah 

gue kepikiran buat 

bunuh diri. Sumpah 

ngerasa gak kuat sih 
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2. Bagaimana perasaan anda 

ketika hal itu menimpa 

anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menurut anda hal tersebut 

mengecewakan keluarga 

dan pihak lain? 

pasti, sampe gua 

pernah seminggu itu 

gak makan. Cuma 

minum, makan gue tuh 

paling dikit banget 

sesendok terus gak 

nafsu lagi. 

 

iya pasti gue bikin 

malu keluarga banget, 

apalagi nyokap gue 

kan, gue tau banget 

perasaan dia gimana 

punya anak kayak gue 

yang gak bisa bikin dia 

bangga malah bikin 

malu. Tapi setidaknya 

gue masih mau buat 

keluarga gue bahagia 

sama gue. Gue sadar 

ini resiko yang harus 

gue jalanin, jadi ya 

udah gue terima aja 

 
 
Yang paling bikin kesel 

tuh kalo udah keluarga 

gue nanya-nanya 

kenapa bisa, kenapa 

bisa gitu-gitu, gue 

ngerasa terpojok banget 

jadinya dan gue gak 

suka gitu sebenernya 

ditanya gitu karena itu 

menyakitkan banget 

kalo gue cerita, kalo 

gue marah gue gak 

enak ya namanya sama 
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4. Bagaimana anda 

menanggapi kekecewaan 

keluarga anda dan orang 

terdekat anda? 

saudara gitu apa lagi 

sama yang udah tua 

gitu kan, paling gue 

bilangnya “iya gapapa” 

“iya nanti aja ya” gitu 

doang paling 

Pernah pas bokap gue 

lagi kesel banget sama 

gue, lupa deh gara- 

garaapa gitu, bokap 

gue bilang kalo punya 

anakgak ada yang 

bener, semua pada 

ancur, gak bisa pada di 

andelin gitu-gitu. Jujur 

sakit banget. Pengen 

ngelawan tapi gue 

diem aja gua. 

 

Cuma nangis gue 

dengerin aja ya, 

ngejelesain pelan- 

pelan sih kenapa gue 

ngelakuin ini gitu. 

waktu itu gue juga 

sempet kesel sama 

kakak gue, gue mikir 

kenapa gitu kakak gue 

sering banget 

selingkuhkan jadinya 

suaminya gak nyama 

sama dia, dan jadi 

kena imbas ke gue, 

mungkin kalo kakak 

gue baik-baik 

mungkin gak akan 

kayak gini kondisinya 

ruang gue jadi terbatas 
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5. Apa tindakan anda untuk 

membuat keluarga 

mengerti penjelasan 

anda? 

aja sih ngerasanya, 

tapiitu gue tau itu 

perasaan gue sendiri. 

Jadi kemana-kemana 

takut ketemu temen 

yang tauma salah gue. 

 
Gue menghindar sih, 

kayak kalo ada acara 

apa gue suka gaikut, 

yang menghindar aja 

sih dari hal-hal yang 

ada kemungkinan 

bikinsakit hati doang. 

kalo gue lagi kumpul 

keluarga, gue tuh 

berasa apa ya, kayak 

saudara-saudara gue 

kayak ngeliatin pada 

gitu banget, kayak 

jelekbanget dimata 

mereka, mereka sih 

gak benci gue masih 

kasih support, tapi ya 

gitu pandangan 

mereka ke gue 

makanya sekarang gue 

kalo lagi pada kumpul 

keluarga kadang gue 

gak ikut, atau gak gue 

sama emak gue mulu. 

Sama ini sih kalo nanti 

orangitu (kakak 

iparnya) keluar dari 

penjara guetakut 

banget diganggu lagi 

sama dia. 
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6. Apa yang anda lakukan 

ketika anda meluapkan 

semua yang dirasakan? 

 
 

7. Apa dampak yang anda 

rasakan setelah kejadian 

tersebut? 

 

 

 

 
8. Bagaimana relasi anda 

dengan lingkungan 

social anda? 

 

 

 

 

 

 

 
9. Apa strategi yang anda 

lakukan ketika 

lingkungan sosial anda 

mengetahui kejadian 

tersebut? 

 

 
 

10. Bagaimana pembawaan 

diri anda kepada 

lingkungan sosial setelah 

kejadian tersebut? 

 

Senyum sih paling dan 

jarang ketemu juga. 

 

 
 

Karna gue sadar gue 

punya masalah yang 

malu-maluin banget ya 

balik lagi gamau bikin 

sakit hati sendiri jadi 

gue antisipasi. 

 
Relasi sama lingkungan 

sosial yang gue rasain 

sih semakin kecil ya, 

emang sengaja sih. 

Soalnya gue pengen 

bertemen sama orang 

yang bikin gue 

nyaman-nyaman aja. 

 

Gue harus lebih mikirin 

keputusan yang 

menurut gue itu baik 

gak untuk kedepannya 

atau sebaliknya. Terus 

harus selalu bersyukur 

untuk hidup 

 

Dibawa santai aja sih 

kalo ketemu juga pasti 

gue nyapa, Cuma ya 

gitu gamau terlalu deket 

apa gimana-gimana. 
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 11. apa yang memotivasi 

andauntuk terus 

menjalankan kehidupan 

anda kedepan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Kecemasan apa yang 

anda rasakan hingga saat 

ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Bentuk dukungan apa 

yang orangtua berikan? 

Orang tua sih, nyokap 

gue selalu ngasih 

omongan-omongan 

positif ke gue, cara 

mereka ngelindungin 

gue pada saat kejadian 

itu, ngebuat gue sadar 

aja gitu. Masa gue udh 

ancur tapi gamau bikin 

orang tua gue bangga 

atau gimana gitu bikin 

yang berguna buat 

nyokap bokap. 

 

 
ada kekhawatiran sih 

sebenernya yang sering 

gue pikirin banget, iya, 

soal “itu” gue. Gimana 

ya, gue juga takut kalo 

nanti tiba-tiba ternyata 

gue ada penyakit gitu 

kan, gue mikir 

sebenernya, dan 

sebenernya apa lagi gue 

juga pernah ngelakuin 

hal kayak gitu bukan ke 

dia doing, tapi ke cowo 

gue juga sempet sekali 

pernah. 

 
kedua orang tua gue 

selalu ngasih dukungan 

kalo gue itu gak boleh 

takut disini masih ada 

yang ngelindungin gue. 

Gue gak boleh terpuruk 



105    

  

 

 

 

 

 
14. Apa yang dapat anda 

pelajari dari yang 

andaa lami? 

 

 

15. Bagaimana anda melihat 

masa depan anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
16. Apa harapan anda 

untukkedepannya 

untuk diri anda? 

terus. Jadi omongan- 

omongan kayak gitu 

yang dari orang tua 

selalu gue inget sampe 

sekarang. 

 
Banyak banget sih 

pelajaran yang gue 

dapet dari masalah gue 

ini. 

 

 
gimana ya, takut sih 

sebenernya ngeliat 

masa depan gue, 

mungkin gue masih 

takut kalo suatu saat 

dia keluar dari penjara 

terus bakal ganggu 

hidup gua lagi. Tapi 

gue Cuma mau hidup 

gue bahagia, aman dan 

bisa bikin orangtua gue 

bangga. Dan satu lagi 

gue mau pindah rumah 

sih pengennya 

 
Menjadi pribadi yang 

leih baik dan bisa bikin 

orang tua bangga. Gak 

mau fokus kemana 

mana dulu mau kuliah 

sama kerja aja. Dan 

mau hidup gue tenang 

tanpa gangguan orang- 

orang yang gak gue 
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suka. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
STUDI KASUS MEKANISME PERTAHANAN DIRI PERILAKU PELECEHAN 

SEKSUALPRA NIKAH DI CIRACAS JAKARTA TIMUR  

 
 

NO. PERTANYAAN YA TIDAK 

1. Subjek adalah anak yang berwajah cantik 

dan menarik ? 

√  

2. Subjek adalah anak yang mandiri dan 

bertanggung jawab? 

√  

3. Subjek kuliah di Jakarta ? √  

4. Subjek memiliki hobby belanja dan 

travelling ? 

 √ 

5. Subjek tinggal bersama kedua orang tua ? √  

6. Subjek memiliki tiga bersaudara ? √  

7. Subjek adalah anak ketiga dari tiga 

bersaudara ? 

√  

8. Subjek sangat di manja oleh bapak dan 

ibunya ? 

 √ 

9. Subjek selalu dinasihati ibunya ? √  

10. Subjek selalu keluar rumah ?  √ 

11. Subjek memiliki kakak laki-laki yang 

berketerbelakangan khusus ? 

√  

12. Subjek tinggal bersama kakak perempuan 

yang sudah bersuami ? 

√  

13. Subjek tinggal bersama keluarga besar dari 

bapaknya ? 

√  

14. Tempat tinggal subjek di Ciracas Jakarta 

timur ? 

√  
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15. Subjek memiliki tetangga ?  √ 

16. Subjek diberi kebebasan bergaul oleh kedua 

orang tuanya ? 

√  

17. Subjek sangat dekat dengan kakak 

perempuannya ? 

√  

18. Subjek sangat dekat dengan anak-anak dari 

kakak perempuannya ? 

√  

19. Subjek memiliki tanggung jawab terhadap 

anak-anak dari kakak perempuannya ? 

 √ 

20. Subjek bekerja sebagai SPG (Sales 

Promotion Girl) ? 

√  

21. Subjek mudah marah ?  √ 

22. Subjek mudah tersinggung ? √  

23. Subjek mudah kepikiran ? √  

24. Subjek pribadi yang terbuka ?  √ 

25. Subjek memiliki trauma berat ? √  

26. Subjek memiliki pacar ? √  

27. Subjek mempertahankan pacar yang 

sekarang ? 

√  

28. Subjek dekat dengan orang tua dari pacarnya 

? 

√  

29. Subjek memiliki lingkungan pertemanan 

menengah ke atas ? 

 √ 

30. Subjek pernah mengalami putus asa ? √  

31. Subjek pernah ingin bunuh diri ? √  

32. Subjek pernah membenci dirinya sendiri ? √  
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33. Subjek pernah merasa hidupnya tidak 

berguna ? 

√  

34. Subjek merasa malu bertemu dengan teman 

laki-laki semasa di SMA ? 

√  

35. Subjek merasa malu dengan saudara-saudara 

dari keluarga ? 

√  

36. Subjek masih memiliki sahabat dekat ? √  

37. Subjek merasa dijauhi oleh teman-teman ? √  

38. Subjek merasa dianggap sebelah mata oleh 

teman-teman ? 

√  

39. Subjek pernah tidak punya teman ? √  

40. Lingkungan pertemanan tidak menyangka 

terhadap subjek? 

√  

41. Subjek memiliki banyak teman sekarang ?  √ 

42. Subjek selalu merasa takut bertemu orang 

baru ? 

√  

43. Subjek dapat bergaul dengan lingkungan 

perkuliahan ? 

√  

44. Lingkungan perkuliahan subjek tidak 

mengetahui masa lalu subjek ? 

√  

45. Orang tua subjek memiliki trauma terhadap 

subjek ? 

√  

46. Subjek mendapat dukungan dari kedua orang 

tua ? 

√  
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TRIANGULASI 

Subjek merupakan anak yang berwajah cantik, anak yang baik, menarik, 

mandiri dan mampu bertanggung jawab. Subjek tinggal bersama orangtua 

dan bertempat tinggal dengan keluarga besar dari keluarga ayahnya. Kakak 

subjek yang bersuami juga satu tempat tinggal dengan subjek. Subjek 

merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara. Subjek sangat dekat dengan 

ibunya. Kedua orangtua subjek selalu melindungi subjek dan tidak ingin 

subjek mempunyai masalah yang membuat hidupnya terpuruk. Subjek memiliki 

mekanisme pertahanan diri yang tinggi dalam menghadapi masalah yang di 

hadapi. Subjek mampu berdiri dan dan bangkit dalam keterpurukan yang 

dialaminya. 
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Lampiran 6. Dokumentasi Pendukung 

Gambar 1 (Kakak Perempuan Subjek) 
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 Gambar 2 (Ibu Subjek) 
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Gambar 3 (Kakak laki-laki subjek) 
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Gambar 4 (Subjek bersama teman-teman kerja) 
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Gambar 5 (Subjek bersama teman-teman) 
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Gambar 6 (Subjek bersama sahabat dekat) 
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Gambar 7 (Teras rumah subjek) 
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Gambar 8 (Ruang tamu subjek) 
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Gambar 9 (Kamar Subjek) 
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Lampiran 7. Hasil Analisis Data 

CATATAN LAPANGAN 

Kode : SK.1* 

 

Hari / Tanggal : 17 April 2019 

Tempat : Rumah Subjek 

Responden :TKH (T.1)* (subjek) 

Pertanyaan 

Wawancara 

Jawaban Kode Analisa 
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1. Bagaimana 

hubungan lo 

dengan kakak 

perempuan ? 

Hubungan gue sama kakak 

gue sih baik-baik aja sampe 

sekarang, tapi ya gitu, yang 

bikin gak enak kadang gue 

masih ngerasa bersalah 

sampe sekarang, ya gimana 

ya gak bisa di pungkiri gue 

yang udah ngerusak rumah 

tangganya dia dan udah 

ngebuat anak-anaknya jadi 

jauh sama bapaknya 

sekarang. 

Rasa bersalah yang gue 

rasain tuh gak tau kenapa 

kayak gak bisa gue ilangin 

gitu, kayak rasanya masih 

ada sampe sekarang nih,apa 

lagi kalo gue liat kakak gue 

sekarang kan, kayak kasian 

gitu, gue tau inisemua gara- 

gara gue dia sampe kerja 

sekarang buat ngidupin 

anaknya, padahal 

sebelumnya dia gak kerja 

kan. 

Ya salah gue juga sih waktu 

SK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SK 1, 

MPD 2 

Rasa bersalah 

terhadap 

kakak 

perempuan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Memberi 

alasan 

terhadap 

kesalahan 

yang sudah 

diperbuat 
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2. Tanggapan 

keluarga lo 

bagaimana 

pada saat itu 

? 

itu gue pengen hedon-hedon 

banget, gue mikirgini kalo 

gue punya duit pasti gue 

punya temen dan kalo gue 

gak punya duit nanti gue gak 

punya temen kan gue 

mikirnya. 

iya pasti gue bikin malu 

keluarga banget, apalagi 

nyokap gue kan, gue tau 

banget perasaan dia gimana 

punya anak kayak gue yang 

gak bisa bikin dia bangga 

malah bikin malu. Tapi 

setidaknya gue masih mau 

buat keluarga gue bahagia 

sama gue 

Gue juga kesel sama kakak 

gue, gue mikir kenapa gitu 

kakak gue sering banget 

selingkuh kan jadinya 

suaminya gak nyama sama 

dia, dan jadi kena imbas ke 

gue, mungkin kalo kakak 

gue baik-baik mungkin gak 

akan kayak gini kondisinya 

Anak kakak gue juga 

pernah tuh gue jadiin 

sasaran kesalahan gue, ya 

gatau gue tiba-tiba mikir aja 

kalo gak adanya itu pasti 

gue gak bakal kenal sama 

dia. Gue juga pernah minta 

maaf sama kakak gue, 

lebaran tahun kemarin atau 

kapan gitu yak, pokoknya 

 

 

 

 

 

 

 

MPD 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPD 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPD 3 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan 

alasan untuk 

menutupi 

kesalahan 

yang sudah 

dilakukan. 

 

 

 

Menahan rasa 

bersalah untuk 

diungkapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mengalihkan 

rasa cemas 

pada orang 

lain. 
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tahun kemarin deh gue 
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3.   Lalu, apa 

tindakan lo ke 

kakak 

perempuan 

untuk 

kesalahan  ini 

? 

minta maaf lagi sama dia, 

tapi gue tuh malu kalo 

ngomong langsung sama 

kakak gue, terus akhirnya 

gue chat tuh dia, gue bilang 

“kak gue minta maaf, gue 

nyesel banget, gue udahbuat 

hidup lu susah gini, gue 

udah buat anak-anak lu 

hidup tanpa bapaknya, gue 

tau lu sering ngeboongin 

anak-anak lu, kalo 

bapaknya lagi kerja padahal 

enggak, lu nutupin kalo 

bapaknya di penjara gara- 

gara gue kak, 

 

gue nyesekbanget kak” terus 

kakak gue bilang udah 

jangan disesalin yang 

penting gue harus berubah 

jadi lebih baik dan kakak 

gue juga udah maafin 

 

 

 

 
MPD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPD 2 

 

 

 
Melampiaskan 

kesalahan 

kepada anak 

kakak 

perempuannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa 

bersalah 

sehingga ia 

melakukan 

tindakan 

positif 
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Kesimpulan : SK 1 (Sumber kecemasan 1) subjek selalu diselimuti rasa 

bersalah terhadap kakak perempuannya yang menjadi istri dari kakak iparnya dan 

menyadari sudah memalukan keluarga. Subjek memunculkan mekanisme 

pertahanan diri berupa proyeksi (MPD 3) sebanyak 2 kali, rasionalisasi (MPD6) 

sebanyak 2 kali dan represi (MPD 2) sebanyak 2 kali subjek menyadari bahwa ia 

telah merusak rumah tangga kakak perempuannya dengan cara yang menyakitkan, 

subjek juga sadar bahwa hal tersebut telah berdampak besar padaanak-anak kakak 

perempuannya yang sekarang jauh dengan ayahnya. Subjek juga menyadari 

bahwa tindakannya sudah membuat keluarga malu. Hanya saja subjek masih 

menyalahkan bahwa hal ini terjadi juga berkaitan dengan kesalahan dari kakak 

perempuannya. 

Triangulasi data: Menurut IW teman subjek, dan ibu subjek. Rasa bersalah 

subjek karena perbuatan yang dilakukan oleh subjek dengan kakak ipar berakibat 

kehancuran rumah tangga dan subjek selalu merasa bersalah. 

Menurut Dr. WD menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa pada kondisi 

yang dialami adalah kondisi yang wajar dialami saat melakukan sebuah kesalahan, 

baik dengan konsekuensi fisik, konsekuensi moral, konsekuensi sosial dan 

sebagainya. 



126   

CATATAN LAPANGAN 
 

Kode : SK.2* 

 

Hari / Tanggal : 18 April 2019 

Tempat : Rumah Subjek 

Responden : TKH (T.1)* (subjek) 

Pertanyaan 

Wawancara 

Jawab 
an 

Kode Analisa 
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1. Apa 

sebenarnya 

dampak 

terbesar yang 

lo rasain 

setelah 

kejadian ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Bagaimana lo 

meluapkan 

apa yang 

dirasain pada 

saatitu? 

Pandangan       keluarga 

sama masalah yang gue 

alami sih pada saat itu, 

dan gak keluarga juga 

sih kebanyakan temen 

juga gitu, mungkin 

karenamalu sih kalo kata 

gue 

Gak berani ketemu 

temen gue sama sekali, 

udah rasanya mau 

dirumah terus gak mau 

kemana- mana, 

pokoknya yang dipikiran 

gue tuh semua orang 

udah tau dalem- 

dalemnya gue gimana 

Gue juga sering banget 

kepikiran, apa ya kata 

orang tentang gue, gue 

pasti udah buruk banget 

dimata orang 

Gue sangking udah 

buntunya banget, udah 

capek banget, pernah 

gue kepikiran buat 

bunuh diri. Sumpah 

ngerasa gak kuat sih 

pasti, sampe gua pernah 

seminggu itu gak 

SK 2, 

MPD 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
SK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPD 3 

 

 

 
MPD 5 

Pandangan 

keluarga  dan 

teman 

terhadap 

subjek, 

menggunakan 

alasan untuk 

menutupi 

salah 

Ketakutan 

subjek 

bertemu 

dengan tema- 

temannya 

 

 

 

Mencerminkan 

kesalahan 

terhadap orang 

lain 

 

 
Memindahkan 

emosi dengan 

menyiksa diri 
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3. Ancaman dalam 

bentuk apa 

yang lo 

dapat? 

 

 

 

 

 

 

 
4. Apa tindakan 

loketika dapat 

perlakuan gak 

baik dari keluarga 

dan teman ? 

 

 

 

 

 
5. Dampa yang 

terdapat pada 

keluarga seperti 

yangmembuat 

logak nyaman 

? 

makan. Cuma minum,makan 

gue tuh paling dikit banget 

sesendok terus gak nafsu lagi 

Gue juga gak tau kan kalo 

sebenernya ancaman dia itu 

beneran apa enggak, gue 

ngiranya ancaman diatuh ya 

cuma gertakan dia aja biar 

gue takut, tapi ternyata 

beneran. Gue bingung 

banget harus ngelakuin 

apaan lagi pas gue liat 

semua sosialmedia gue ada 

foto-foto gue gak pake baju 

Kalo gue lagi kumpul 

keluarga atau ketemu temen, 

gue tuh berasa apaya, kayak 

saudara-saudara gue atau 

temen-temen gue kayak 

ngeliatin pada gitu banget, 

kayak jelek banget dimata 

mereka, mereka sih gak 

benci gue masih kasih 

support, tapi 

Yang paling bikin kesel tuh 

kalo udah keluarga gue 

nanya-nanya kenapa bisa, 

kenapa bisa gitu- gitu, gue 

ngerasa terpojok banget 

jadinya dan gue gak suka 

gitu sebenernya ditanya gitu 

karena itu menyakitkan 

banget kalogue cerita, kalo 

gue marahgue gak enak ya 

namanya sama saudara gitu 

apa lagisama yang udah tua 

 

 

 

 

 

 

 
 

MPD 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPD 3 

 

 

 

 

 

 
MPD 4 

 

 

 

 

 

 

 

Menyangkal 

ancaman yang 

diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merasa dirinya 

buruk 

dihadapan 

keluarga dan 

teman 
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gitu 
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 kan, paling gue bilangnya “iya 

gapapa” “iya nanti aja ya” gitu 

doang paling 

ya gitu pandangan mereka ke 

gue makanya sekarang gue kalo 

lagi pada kumpul keluarga 

kadang gue gak ikut, atau gak 

guesama emak gue mulu 

Pernah pas bokap gue lagikesel 

banget sama gue, lupa deh gara- 

gara apa gitu, bokap gue bilang 

kalo punya anak gak ada yang 

bener, semua pada ancur, gak 

bisa pada di andelin gitu-gitu. 

Jujur sakit banget. Pengen 

ngelawan tapi gue diem aja gua 

cuma nangis gue dengerin aja 

 

 

 

 

MPD 

1 

 

 

 

 

 
MPD 

4 

 
Pembentukan 

reaksi ketika 

kondisi  tidak 

nyaman 

 

 

 

 
 

Menghindar 

dari 

lingkungan 

yang 

menurutnya 

tidak nyaman 

Pembentukan 

reaksi 

terhadap 

situasi yang 

tidak nyaman. 
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Kesimpulan : SK 2 (Sumber Kecemasan 2) subjek merasa bahwa keluarga 

dan teman-teman memiliki pandangan buruk tentang permasalahan yang pernah 

dihadapinya dan rasa takut apabila bertemu dengan teman yang mengetahui. 

Subjek juga memunculkan mekanisme pertahanan diri dalam kecemasan ini 

berupa denial (MPD 1) sebanyak 2 kali, proyeksi (MPD 3) sebanyak 2 kali, 

formasi reaksi (MPD 4) sebanyak 2 kali, displacement (MPD 5) sebanyak dua 

kali, dan rasionalisasi (MPD 6). Subjek beranggapan bahwa dirinya begitu buruk 

dimata keluarga dan teman. Sehingga seringkali menghindar untuk bertemu dan 

berkumpul dengan keluarga. hal tersebut juga semakinmenekan subjek pada 

saat ayahnya mengungkit kembali kejadian itu untuk mengaitkan amarahnya. 

Triangulasi Data: Menurut ibu subjek. Subjek merasa bahwa keluarga dan 

teman memiliki pandangan buruk pada dirinya sehingga subjek membatasi diri 

terhadap lingkungan sosialnya. Menurut Dr. WD pada dasarnya mekanisme 

pertahanan diri ketika wanita mengalami pelecehan adalah dengan takut terhadap 

pria, atau mengalami ketakutan untuk keluar rumah atau mengalami kecemasan 

yang berlebihan, pada dasarnya ketakutan itu wajar. 
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CATATAN LAPANGAN 
 

Kode : SK.3* 

 

Hari / Tanggal : 19 April 2019 

Tempat : Rumah Subjek 

Responden : TKH (T.1)* (subjek) 

Pertanyaan 

Wawancara 

Jawaban Kode Analisa 
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Untuk sekarang 

masih adakah 

kecemasan yang lo 

rasain hingga saat ini 

? 

Kecemasannya 

paling  kalo nanti 

gue ketemu dia lagi 

sih, kayak  gue 

takut, bahkan gue 

gak mau ketemu. 

ada kekhawatiran 

sih sebenernya yang 

sering gue pikirin 

banget, iya, soal 

“itu” gue. Gimana 

ya, gue juga takut 

kalo nanti tiba-tiba 

ternyata gue ada 

penyakit gitu kan, 

gue mikir 

sebenernya, dan 

sebenernya apa lagi 

gue juga pernah 

ngelakuin hal kayak 

gitu bukan ke dia 

doang, tapi ke cowo 

gue juga sempet 

sekali pernah 

Gue sih maunya 

masa depan gue 

bahagia seperti 

orang-orang, tapi 

SK 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
SK 4, 

MPD 

2 

Rasa cemas akan 

masa depan 

 

 

 

 

 

 

Khawatir akan 

kesehatan organ 

intim. 

Selalu menjadi 

beban pikiran 

mengenai organ 

intimnya 



134   

 

 

 

 

 

 

 

Gimana sih lo 

memandang masa 

depan lo? 

masih ada yang gue 

takutin dari 

sekarang, gue takut 

banget banget kalo 

suatu saat nanti dia 

keluar dari penjara 

dia masih punya 

dendam sama gue 

terus dia ngasihfoto- 

foto gue yang 

memalukan banget, 

gue takut banget dia 

mau ngacak-ngacak 

hidup gue lagi 

 

 

 

 

 

 

 

SK 4, 

MPD 

7 

 

 

 

 

Mengalami 

ketakutan  akan 

masa depannya 

yang  terkait 

dengan kakak 

iparnya. 

Membayangkan 

bahwa  kakak 

iparya suatu saat 

masih memiliki 

dendam terhadap 

subjek 
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Kesimpulan : SK 3 (Sumber Kecemasan 3) subjek mengalami kecemasan 

akanmasa depannya. Subjek memunculkan mekanisme pertahanan diri represi 

(MPD 2) dan fantasi (MPD 7). Sehingga subjek membayangkan apabila kakak 

iparnya keluar dari penjara dan subjek akan diganggu lagi. Walaupun apa yang 

ditakutkan subjek belum terjadi tetapi subjek sudah mencemaskan perihal 

tersebut. 

Triangulasi Data : Menurut ibu subjek, kakak perempuan subjek, dan 

sahabat subjek. Subjek memiliki kecemasan terhadap masa depan yang berupa 

ketakutan untuk mendapat ancaman lagi dari kakak iparnya setelah kakakiparnya 

terbebas dari penjara. Menurut Dr. WD mekanisme pertahanan diri pada dasarnya 

membuat individu yang bermasalah menjadi lebih baik, namun jika masih mudah 

cemas atau tidak tenang dan memandang masa depan dengan negatif berarti 

subjek belum melakukan mekanisme pertahanan diri dengan baik. 
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Lampiran 8. Glorasium/ Kumpulan Istilah 
 

1. Bakal = Akan dijadikan 

2. Banget = Sangat 

3. Bikin/buat = Membuat 

4. Bokap = Ayah 

5. Chat = Bentuk komunikasi yang menggunakan internet 

6. Duit = Uang 

7. Ilangin = Menghilangkan 

8. Incest = Melakukan pelecehan seksual dengan anggota keluarga 

atau sejarah 

9. Gak = Tidak 

10. Gara-gara = Sebab 

11. Gini = Seperti ini 

12. Gitu = Seperti itu 

13. Gue = Aku 

14. Hedon = Boros/Menghambur-hamburkan uang 

15. Imbas = Imbas 

16. Jadiin = Menjadikan 

17. Liat = Melihat 

18. Lo = Kamu 

19. Kalo = Jika 

20. Kan = Penegasan 

21. Kasian = Mengasihani 

22. Kayak = Seperti 

23. Kena = Mengenai 

24. Kenal = Mengenal 

25. Kesel = Kesal 

26. Mikir = Berfikir 

27. MPD = Mekanisme Pertahanan Diri 

28. MPD 1= Mekanisme Pertahanan Diri Denial 

29. MPD 2= Mekanisme Pertahanan Diri Represi 

30. MPD 3= Mekanisme Pertahanan Diri Proyeksi 

31. MPD 4= Mekanisme Pertahanan Diri Formasi Reaksi 

32. MPD 5= Mekanisme Pertahanan DiriPemindahan/displacement 

33. MPD 6= Mekanisme Pertahanan Diri Rasionalisasi 

34. MPD 7= Mekanisme Pertahanan Diri Fantasi 

35. Ngacak-ngacak = Mengacau 

36. Ngeboongin = Membohongi 

37. Ngebuat = Membuat 
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38. Ngerasa = Merasakan 
39. Ngerusak = Merusak 

40. Ngidupin = Menghidupkan 

41. Nutupin = Menutupi 
42. Nyesel = Menyesal 

43. Nyesek = Keadaan komplikasi hati 

44. Nyokap = Ibu 

45. Nih = Penegasan 

46. Padahal = Kata sambung untuk menunjukkan pertentangan 

47. Pengen/mau = Ingin 

48. Pokoknya = Ungkapan detil 

49. Punya = Mempunyai 

50. Sampe = Sampai 
51. Selingkuh = Sesuatu yang melanggar kesepakatan atas 

kesetiaan hubungan seseorang 

52. Sih = Ragam bahasa cakapan 

53. SK = Sumber Kecemasan 

54. SK 1 = Sumber Kecemasan 1 

55. SK 2 = Sumber Kecemasan 2 

56. SK 3 = Sumber Kecemasan 3 

57. Tau = Mengetahui 

58. Temen = Teman 
59. Tuh  = Itu 



 

Lampiran 9. Surat Keterangan Izin Penelitian 

 


