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HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK DEMOGRAFI DAN PERSEPSI IBU HAMIL TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ni
Komang Yuni Rahyani1, I GA adnyawati2, Ni Komang Lindayani3 Abstract. Violence against women in family is a serious global
problem that can’t be explained with one factor, but there are interaction of variety factors. Research goals are to know the
relation between demographic characteristic with women’s perception about violence against women . Independent variables
were: women’s education degree , occupation, house living, married status, parity and family type. Dependent variable is
perception about violence against women. This analytical study, cross sectional study design. The sample study used
consecutive sampling where all off preganant women’s who 18-45 years old that get married or not and antenatal care in
around denpasar health centre. There are 111 respondent, statistic analysis used univariate and bivariate, specially for
bivariate analys with chisquare (c2). The result shown that the demographic characteristic like age, parity, occupational, parity,
house living and family type is not assosociated with violence against women’s only the frequency of married associated with
violence against women’s . No association between women’s perception with domestic violence history. Keyword : Violence
against women; demographic characteristic Tindak kekerasan terhadap perempuan (KtP) merupakan masalah global yang
frekuensinya lebih banyak terjadi di dalam keluarga. Masalah ini merupakan masalah serius yang tidak dapat dijelaskan hanya
oleh satu factor melainkan hasil interaksi berbagai factor. Penyebab utama KtP antara lain adalah : pengaruh kepercayaan,
perlakuan laki-laki terhadap perempuan dalam sudut padang social budaya, budaya patrinial atau maskunitas yang
menganggap perempuan sebagai objek dan ketergantungan perempuan dalam hal ekonomi kepada laki-laki. Selain itu
ketergantungan perempuan terhadap laki-laki juga dapat terjadi untuk memenuhi kebutuhan akan berlindung dan keamanan
( Thesane, 2001). Istilah kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence lebih banyak digunakan diberbagai Negara
yang berarti terjadinya kekerasan terhadap perempuan dengan perlakuan adalah pasangan intim pada saat ini atau
pasangan intim di masa lalu ( Hakimi et al, 2001; Thesane, 2001). Tindakan agresif dan kasar terhadap isteri atau perempuan
dapat berupa penyiksaan fisik, perkosaan dan pemaksaan. Istilah abuse diartikan sebagai suatu cara agar perempuan tetap
pada statusnya, yaitu tetap berada di dalam rumah dan tidak berdaya (Sommer dalam Mohammad, 1998). Menurut Richardos
et al (2002) kejadian KDRT berhubungan dengan luasnya masalah kesehatan serta social pada perempuan dan anaknya.
Perempuan hamil berisiko dua kali lebih besar mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya . Prevalensi KDRT di Inggris
selama masa kehamilan mencapa 15% dimana 25% responden melaporkan pernah mengalami tindak kekerasan fisik lebih
paraj saat mereka hamil, dan 29% diantaranya mengalami keguguran. Resiko kekerasan bisa meningkat saat hamil dan
kejadian ini mengakibatkan trauma pada perempuan, seperti pemukulan pada perut yang membahayakan kondisi
perempuan serta janin yang dikandungnya. Resiko kekerasan yang dialami dari tingkat sedang sampai berat, bisa terjadi
sampai periode paska persalinan seperti dikemukakan Stewart & Ceccuti’s, 1993 dalam Hempel (2005) dan Mezey & Belwey
(1997). Kejadian KtP hanya sedikit terungkap, sehingga sering disebut ‘’ Hidden stigma”. Fenomena ini disebabkan berbagai
factor, diantaranya: perempuan merasa tabu mengemukakan permasalahn rumah tangganya kepada orang lain dan dapat
memperburuk keadaan, dan perempuan tidak tahu kemana harus mengemukakan masalahnya atau meminta perlindungan
jika mengalami tindakan kekerasan oleh suaminya. Faktor lain adalah perempuan sendiri tidak tahu jika dirinya adalah korban
dari tindak kekerasan (Mezey & Belwey, 1997; Gazmararian et al,1997).Rahyani (2004) mendapatkan sebanyak 24,81% ibu hamil

di Denpasar yang menjalani pemeriksaan antenatal ke puskesma juga mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Menurut
laporan polda bali (2004-2005) kejadian KtP paling banyak (204 kasus) dijumpai di kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Berdasarkan kenyataan ini, maka peneliti tertarik untuk lebih mengetahui factor-faktor atau karakteristik demografi yang
berhubungan dengan persepsi ibu hamil korban kekerasan yang menjalani pemeriksan antenatal di puskesmas se-Kota
Denpasar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik demografi dengan kejadian KDRT, mencari



Denpasar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik demografi dengan kejadian KDRT, mencari
hubungan antara persepsi perempuan dan kejadian KDRT yang dialaminya serta mengidentifikasi tindak kekerasan yang
dialami perempuan hamil dalam 12 bulan terakhir di Puskesmas se-Kota Denpasar.
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Hal ini disebabkan proses adaptasi suami isteri, menikah karena hamil, diduga usia pernikahan juga turut mendukung
terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Usia pernikahan yang merupakan factor resiko terjadinya tindak kekerasan
tertinggi adalah usia pernikahan kurang dari atau sama dengan lima tahun. Sampel yang mengalami tindak kekerasan lebih
dari 50%. Menurut Thsesane (2001), terdapat berbagai variable pemicu tingginya prevalensi KtP, diantaranya : factor social
ekonomi, budaya, adat-istiadat. Posisi perempuan dimasyarakat sengaja diletakkan lebih rendah atau sebagai subordinat laki-
laki sehingga perempuan masih tergantung segala sesuatunya pada laki-laki. Frekuensi menikah dapat juga merupakan
indikator penentu tindak kekerasan pada perempuan. Pada penelitian diperoleh bahwa perempuan yang tidak/belum
menikah ternyata berisiko mengalami tindak kekerasan empat empat kali lebih tinggi daripada yang menikah. Kenyataannya,
kejadian kekerasan tertinggi terjadi pada sampel yang menikah satu kali (84,4%). Hal ini disebabkan perempuan menikah
karena hamil, menikah pada usia muda, dan menikah karena terpaksa. Tidak menutup kemungkinan pada perempuan yang
sudah menikah lebih dari 1 kali juga mengalami tindak kekerasan. Alasan mengapa perempuan tetap bertahan dalam
kekerasan adalah demi anak-anaknya. Sampel yang tinggal bersama keluarga inti justru paling banyak (55,6%) mengalami
tindak kekerasan oleh suaminya. Hal ini disebabkan tidak ada orang lain yang ikut mengontrol perilaku suami. Faktor pemicu
tindak kekerasan yang lain adalah sebagai kepala keluarga suami merasa harus benar-benar mampu mengontrol tindak-
tanduk isteri dan anak-anaknya, suami merasa isteri adalah miliknya dan bukan sebagai individu yang utuh (Haise et al, 1999).
Perempuan tidak tinggal serumah dengan pasangannya justeru mengalami tindak kekerasan. Penyebab utamanya karena
pengaruh lingkugan, keluarga, terutama pola asuh dimana anak laki-laki diajarkan bagaimana seharusnya laki-laki
memperlakukan perempuan/isterinya. Sampel yang tinggal di kamar kos mengalami tindak kekerasan cukup tinggi (33,3%)
begitu juga dengan sampel yang tinggal bersama mertua/orangtua. Hasil yang cukup mengagetkan adalah pada sampel yang
tinggal di rumah sendiri juga mengalami tindak kekerasan oleh suami disebabkan oleh berbagai factor. Selain factor social
budaya dan ekonomi, terdapat factor biologis yaitu: hormone seks laki-laki yang mengakibatkan agresifitas dengan cara
menyerang ( Rosenbeng et al, 1999). Tidak terdapat hubungan pada factor pendidikan isteri dan suami dengan kejadian KtP.
Tetapi, suami yang tingkat pendidikannya SD, SMP, dan SMA mempunyai kecendrungan melakukan tindakan kekerasan yang
cukup besar. ( masing-masing 37,8% dan 35,6%). Pendidikan yang rendah merupakan satu-satunya karakteristik diantara
perempuan yang meningkatkan resiko kekerasan oleh pasangannya. Amaro et al (1990) mendapatkan bahwa perempuan
yang mengalami tindak kekerasan selama hamil adalah perempuan yang mengalami status social ekonomi rendah, paritas
yang tinggi, tinggal sendiri/single dan mempunyai riwayat gangguan psikologi. Menurut Hakimi et al (2001), kebanyakan suami
melakukan pemukulan terhadap isteri karena tidak bekerja. Selain itu sampel yang menikah pada usia yang cukup muda dan
pendidikan masih SMP sehingga terpaksa putus sekolah karena hamil sehingga memicu tingginya tindak kekerasan. Hal ini
disebabkan pernikahan bukan berlandakan cinta, terpaksa menikah dan berdampak terhadap social ekonomi. Pada kondisi ini
perempuan rentan mengalami tindak kekerasan. Lebih banyak laki-laki yang melakukan tindak kekerasan dengan latar
belakang pendidikan yang rendah, menggunakan alcohol, punya wanita idaman lain dan lebih mengharapkan anak laki-laki
daripada anak perempuan. Masalah yang terkait adalah pada sampel yang tidak bekerja ternyata mengalami tindak kekerasan
yang cukup tinggi (60%). Sementara pada responden yang bekerja hanya 35% yang mengalami tindak kekerasan. Berdasarkan

hasil penelitian sebelumnya, meski perempuan mempunya penghasilan/bekerja tetapi perempuan dianggap bukan sebagai
pencari nafkah utama. Penghasilan perempuan hanya sekedara tambahan, sehingga tidak memperoleh penghargaan dan
perlakuan yang layal. Jika dilihat dari beban kerja peremppuan, sebenarnya perempuan mempunyai “triple” beban yaitu
beban keluarga, masyarakat dan di tempat keraja. Hal ini justru berdampak terhadap kesehatan perempuan, baik kesehatan
fisik, social, maupun psikologis. Kategori persepsi tentang Kejadian KtP sampel yang buruk meningkatkan risiko KtP lima kali



fisik, social, maupun psikologis. Kategori persepsi tentang Kejadian KtP sampel yang buruk meningkatkan risiko KtP lima kali
lebih banyak disbanding yang baik. Lelaki dianggap dapat mengontrol seluruh kehidupan istrinya walaupun dengan
menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menghukum perempuan atas ketidakpatuhannya. Hak suami untuk menghukum
istri yang salah demi kebaikan ( Heise et al, 1999). Yang dimaksud persepsi perempuan yang kurang baik adalah menerima
saja apapun perlakuan suaminya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya/adat istiadat yang dipegang teguh
sampel. b. KDRT dalam 12 bulan Terakhir Terdapat beberapa bentuk tindakan kekerasan yang dialami sampel, diantaranya
berupa kekerasan fisik, emosi maupun seksua yang dapat berdampak terhadap kesehatan wanita hamil/sampel dan bayinya.
Berikut akam dijabarkan bentuk-bentuk tindak kekerasan yang pernah dialami sampel dalam 12 bulan terakhir.
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Dari tabel 3 dapat diinformasikan bahwa yang paling banyak (36%) dialami sampel adalah suami menyakiti atau menhina
perasaan sampel dengan berkata-kata kasar, membentak dan mengejek. Menurut jenisnya, kekerasan fisik yang pernah
dialami sampel terbanyak (10,8 %) adalah suami menampar atau melempar sesutau yang dapat mencederai sampel. Sedang
kekerasan seksual yang pernah dialami terbanyak adalah suami memaksa isteri berhubungan seksual disaat isteri memang
tidak menginginkan (13,5%). Sampel mengalami tidak hanya satu bentuk kekerasan, namun ada juga mengalami tindak
kekerasan yang tumpang tindih, misalnya selain menjadi korban kekerasan fisik seorang sampel juga mengalami kekerasan
emosi atau seksual. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampel mengalami 3 bentuk kekerasan sekaligus baik kekerasan
fisik, emosi dan seksual. Dari hasil yang diperoleh, sebagian besar sampel mengalami kekerasan emosi saja yaitu 21 orang
dari 45 orang yang mengalami KDRT atau hampir 50% sampel mengalami kekerasan emosi saja. Sisanya sampel pernah
mengalami kekerasan fisik dan seksual saja. Tapi kecenderungan yang terlihat adalah sebanyak 8 orang sampel (20%)
mengalami 3 bentuk kekerasan sekaligus, selain tumpang tindih antara kekerasan fisik dan emosi, kekerasan emosi dan
seksual atau kekerasan fisik dan seksual. c. Persepsi mengenai pola hubungan keluarga Hampir 40% sampel setuju jika
seseorang isteri haraus selalu patuh kepada suami meski untuk hal yang tidak disetujuinya. Sebagian besar sampel (72,1%)
juga setuju jika masalah keluarga tidak boleh didiskusikan kepada orang lain, dan seorang suami berhak mengatur isteri dan
anaknya (64,9%). Ada juga sebagian kecil sampel (9,9%) setuju sampai memarahi/memukul isteri jika isteri menolak suami
untuk berhubungan seksual. Persepsi yang berhubungan dengan riwayat KDRT diantaranya isteri bebas berteman meskipun
suaminya tidak setuju, isteri boleh menolak berhubungan seksual, dan suami curiga akan kesetiaan siterinya. Beberapa hasil
penelitian mendapatkan bahwa perempuan selalu mengalah dan bertahan jika mendapat perlakuan kasar dari
pasangan/suaminya. Semua itu lebih disebabkan pengaruh lingkungan terutama pola asuh dalam keluarga. Seorang
perempuan diajarkan oleh orangtua agaer menuruti apapun keinginan suaminya , dan anak perempuan juga melihat
bagaimana ibunya melayani ayahnya (Hakimi et al., 2001). Adat di Bali juga hampir sama dengan beberapa daerah dengan
pola patrilineal yang selalu mengutamakan laki-laki. Perepuan adalah pelaksana keputusan yang dibuat laki-laki dan bukan
sebagai pengambil keputusan. Tabel 5. Sebaran riwayat KDRT berdasarkan persepsi tentang pola hubungan dalam keluarga
Persepsi tentang pola hubungan dalam keluarga Riwayat KDRT Tidak Ya f % f % Buruk 24 36,4 20 44,4 Baik 42 63,6 25 55,6
Jumlah 66 100,00 45 100,00 Dari tabel 5 diketahui sampel dengan persepsi yang baik ternyata lebih banyak dibandingkan
dengan yang memiliki persepsi buruk tentang pola hubungan dalam keluarga (masing-masing 60,4% dan 39,6%) dan dari hasil
analisis χ2 diperoleh tidak ada hubungan antara persepsi sampel mengenai pola hubungan dalam keluarga dengan riwayat
KDRT. Kesimpulan dan Saran Karakteristik demografi terbanyak berusia 21 sampai 25 tahun. Lebih dari separuhnya memiliki
usia perkawinan antara 0-4 tahun, dengan jenis keluarga terbanyak adalah keluarga inti. Hampir sepertiga sampel tinggal di
kamar kos, hampir separuhnya baru hamil pertama kali. Pendidikan sampel dan suami yang terbanyak adalah SMA, serta
hamper seperempat sampel mempunyai suami memiliki kebiasaan mengkonsumsi alcohol. Proporsi kejadian KtP dalam 12
terakhir adalah lebih dari sepertiga sampel menjadi korban kekerasan dengan jenis kekerasan emosi berupa suami menyakiti
atau menghina perasaan sampel. Sedangkan pada kekerasan fisik, lebih dari 10% sampel permah ditampar atau dilempar
sesuatu benda yang dapat menciderainya. Lebih dari 10% sampel mengalami kekerasan seksual berupa suami memaksa

berhubungan seksual walaupun sampel tidak menginginkannya. Tidak ada hubungan antara karakteristik umur, pekerjaan,
tingkat pendidikan, paritas, tempat tinggal dan jenis keluarga dengan riwayat KDRT. Hanya frekuensi menikah saja yang
berhubungan dengan riwayat KDRT. Tidak ada hubungan antara persepsi sampel dengan riwayat KDRT. Hanya persepsi
tentang kebebasan perempuan memilih teman, isteri boleh dipukul jika menolak ajakan suami berhubungan seksual dan
suami curiga akan kestiaan isterinya berhubungan dengan riwayat KDRT. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka



suami curiga akan kestiaan isterinya berhubungan dengan riwayat KDRT. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka
saran yang disampaikan adalah ditujukan untuk: a) Para petugas kesehatan di tingkat pelayanan dasar (termasuk puskesmas,
bidan praktik swasta) supaya lebih menyadari bahwa tindak kekerasan terjadi tanpa memandang kapan dan dimana serta
siapa yang menjadi korbannya; b) Petugas kesehatan terutama bidan agar lebih sensitive terhadap masalah tindak kekerasan
pada ibu hamil, sehingga saat pengkajian data ibu hamil tidak hanya terfokus pada masalah fisik, tapi termasuk masalah
psikologis klien.
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sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang isteri memiliki dimensi yang tidak tunggal. seseorang yang
menjadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya.
tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi.
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