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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu fenomena yang 

menarik perhatian berbagai pihak. Pasalnya saat ini tak hanya di tempat 

tertentu saja, kekerasan terhadap perempuan telah terjadi pada lebih dari 

sepertiga perempuan di dunia.1 Fenomena itu semakin memprihatinkan karena 

seringkali pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati, dan 

dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya menjamin keamanan setiap 

penghuninya, yaitu keluarga. Ironisnya, pelaku kekerasan tertinggi terhadap 

perempuan dilakukan oleh pasangan intimnya.1,2 

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dalam lingkup 

rumah tangga dikenal dengan sebutan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT).  Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.3 

Di Indonesia, pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Catatan Tahunan 

(CATAHU) Komnas Perempun tahun 2015, sepanjang tahun 2014 terdapat 
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8.626 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal denga rincian 

59% atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 21% atau 1.748 kasus 

kekerasan dalam pacaran, 10% atau 843 kasus kekerasan terhadap anak 

perempuan4 sedangkan pada CATAHU Komnas Perempuan tahun 2016  

menyatakan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 60%  

atau 6.725 kasus dari seluruh kasus kekerasan pada perempuan berupa 

kekerasan terhadap istri, 24 % atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 

8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak.5  

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2013, Jawa 

Tengah menempati urutan ke-6 sebagai provinsi dengan laporan kasus KDRT 

terbanyak di Indonesia.6 Semarang sebagai ibu kota jawa tengah memiliki 

angka laporan kasus KDRT tertinggi. Berdasarkan data yang terlaporkan pada 

PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang, pada tahun 2014 

terdapat 161 laporan kasus KDRT. Angka ini mengalami peningkatan pada 

tahun 2015 menjadi 179 laporan kasus.7 

Faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga sangat bervariasi. Salah satu diantaranya ialah usia menikah yang 

masih muda atau pernikahan dini.8 Tak jarang pernikahan dini menimbulkan 

banyak permasalahan dalam rumah tangga dan korbannya kembali lagi kepada 

wanita. Wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun beresiko 2 kali lebih 

tinggi mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.9 Perbandingan kasus 

KDRT antara yang menikah dini dan menikah dewasa adalah 68,52% dan 

31,48%.8 Padahal seorang wanita memiliki kedudukan yang penting dalam 
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baiknya pergerakan roda kehidupan rumah tangga bagi setiap anggota 

didalamnya.  

Faktor-faktor yang umumnya menjadi penyebab pernikahan dini di 

daerah pedesaan adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.10 52,7% 

perempuan yang menikah usia 10-19 tidak bersekolah; 61,6% tidak tamat SD; 

dan 61,4% tamat SD.11 Hal ini dikarenakan tinggi atau rendahnya pendidikan 

seorang akan mempengaruhi pola pikir, tindakan dan gaya hidup.12 

Disamping itu, kejadian kekerasan dalam rumah tangga juga tidak 

terlepas daripada pendidikan yang rendah tersebut.12 Hal ini dapat terjadi 

karena tujuan pendidikan seharusnya mampu membantu seseorang dalam 

menentukan sikap dalam menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan dari uraian yang berkaitan dengan fakta-fakta diatas maka 

peneliti merasa perlu meninjau kembali mengenai “Hubungan Tingkat 

Pendidikan Dengan Usia Menikah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Di Kota Semarang”. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan data yang 

terdapat pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang 

sehingga data yang didapat merupakan representasi dari korban dari seluruh 

kota Semarang. 

1.2.Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas disusun masalah penelitian sebagai 

berikut: 
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Apakah terdapat hubungan tingkat pendidikan terhadap usia menikah korban 

kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang? 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

tingkat pendidikan terhadap usia menikah korban kekerasan dalam rumah 

tangga di Kota Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui apakah terdapat hubungan tingkat pendidikan terhadap 

usia menikah korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang 

pada kelompok menikah muda. 

2. Mengetahui apakah terdapat hubungan tingkat pendidikan terhadap 

usia menikah korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang 

pada kelompok menikah dewasa. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan 

mengenai hubungan tingkat pendidikan terhadap usia menikah korban 

kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang. 
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1.4.2. Manfaat Untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

bagi masyarakat terkait hubungan tingkat pendidikan terhadap usia menikah 

dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. 

1.4.3. Manfaat Untuk Dinas Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

dinas terkait untuk menentukan strategi dalam mencegah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang. 

1.4.4. Manfaat Untuk Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk 

melakukan peninjauan kembali tentang peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan pernikahan. 

1.5.Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, belum pernah ada penelitian 

mengenai Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Menikah Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. Beberapa laporan 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

 

No Peneliti Judul Penelitian Desain Penelitian Hasil Penelitian 

1. 
 

Atika 

Pustikasari 

 

Dampak Pernikahan 

Dini Terhadap 

Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Pada 

Isteri 

 

Desain penelitian ini 

adalah potong 

lintang. Penelitian 

ini menggunakan 

sumber data primer 

dengan pendekatan 

kuantitatif 

berdasarkan survey 

rumah tangga. 

 

Wanita yang 

menikah dibawah 

usia 20 tahun 

berisiko sebesar 2 

kali lebih tinggi 

mengalami KDRT. 

Faktor lain yang 

berhubungan 

dengan KDRT 
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sampel dipilih 

dengan simple 

random sampling. 

Pengumpulan data 

diambil dari 

wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

terstruktur. Analisis 

data menggunakan 

analisis kuantitatif 

terdiri dari analisis 

univariat dan 

bivariat. 

yaitu pendidikan 

suami rendah, 

penghasilan suami 

rendah, 

pengambilan 

keputusan 

didominasi suami, 

pemilihan 

pasangan, suami 

pengguna alkohol, 

konflik orang tua 

dan riwayat suami 

dengan perilaku 

kekerasan fisik 

 

2. Stefanie 

Indrie E. 

Mantiri, 

James F. 

Siwu, Erwin 

G. Kristanto 

 

Hubungan Antara 

Usia Waktu 

Menikah dengan 

Kejadian Kekerasan 

dalam Rumah 

Tangga di Manado 

Periode September 

2012-Agustus 2013 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain penelitian 

cross sectional 

retrospektif dengan 

metode studi 

observasional dan 

melakukan 

wawancara dengan 

menggunakan data 

sekunder yang 

diperoleh Manado 

periode September 

2012– Agustus 

2013. 

 

 

kasus KDRT 

terjadi pada usia 

waktu menikah 

dini di bandingkan 

dengan usia waktu 

menikah dewasa. 

3. Hidayat D, 

Hasan 

 

Kajian Kriminologis 

Kekerasan Dalam 

Rumah 

Tangga(Kekerasan 

Fisik) Yang 

Dilakukan Suami 

Terhadap Istri di 

Kabupaten 

Gorontalo  

 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

kualitatif yang 

bersifat empiris. 

Adapun objek 

penelitian yang 

dilakukan adalah 

para pelaku, 

korban kekerasan 

dalm rumah 

tangga ( kekerasan 

fisik) yang 

dilakukan suami 

terhadap istri, 

anggota 

 

Ada beberapa 

faktor yang 

menjadi penyebab 

terjadinya 

kekerasan dalm 

rumah tangga 

(kekerasan fisik) 

yang dilakukan 

suami terhadap 

istri diantaranya, 

faktor ekonomi 

atau penghasilan 

dari seorang 

suami, faktor 

minuman keras, 
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Kepolisian Resort 

Gorontalo, dan 

tokoh masyrakat. 

 

dan faktor 

pendidikan.  

4. Rani, 

Fitrianingsih 

Faktor-Faktor 

Penyebab 

Pernikahan Usia 

Muda Perempuan 

Desa Sumberdanti 

Kecamatan 

Sukowono 

Kabupaten Jember 

Penelitian ini 

termasuk 

penelitian 

kualitatif. 

Penentuan tempat 

penelitian 

menggunakan 

metode purposive 

sampling. 

Pengumpulan data 

menggunakan 

metode observasi, 

wawancara 

mendalam 

(indepth interview) 

dan dokumentasi. 

Analisis yang 

digunakan pada 

adalah analisis 

deskriptif 

kualitatif 

 

Faktor-faktor 

penyebab 

pernikahan usia 

muda perempuan 

Desa 

Sumberdanti 

antara lain faktor 

budaya, faktor 

rendahnya 

tingkat 

pendidikan serta 

faktor rendahnya 

tingkat ekonomi.  
 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Hal-hal yang membedakan adalah: 

a. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara 

kuantitatif disertai wawancara mendalam (in depth interview) sebagai 

pelengkap pembahasan  

b. Sampel penelitian dalam lingkungan kekerasan dalam rumah tangga 

(korban) 

c. Penelitian akan dilakukan di kota Semarang dengan perantara Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI 


