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ABSTRAK 

 

Analisis faktor merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang melandasi dan menunjukkan saling keterkaitan antar variabel. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT. 

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dengan mendistribusikan 

kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

dengan jumlah responden sebesar 120 responden. Adapun metode yang digunakan 

untuk menganalisis yaitu metode analisis faktor. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-

faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT di wilayah Kota Denpasar yaitu faktor 

emosi dan relasi sosial, faktor pekerjaan pelaku, kejiwaan pelaku, disparitas sosial, 

perekonomian keluarga dan keharmonisan keluarga. Faktor dominan yang 

melatarbelakangi kasus KDRT yaitu faktor emosi dan relasi sosial. Indikator-indikator 

dalam faktor ini adalah hubungan dalam bertetangga, hubungan dengan rekan kerja, 

dan perilaku impulsif. 
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ABSTRACT 

 

Factor analysis is a statistical method used to determine the factors that underlie and 

indicate interrelations among variables. This study aims to determine the underlying 

factors of family violence cases. The data used are primary data obtained by 

distributing questionnaires. The sampling technique used was purposive sampling with 

the number of respondents is 120 respondents. The method used to analyze is factor 

analysis method. The results of this study are the factors behind the family violence 

cases in the city of Denpasar are emotional and social relations factors, offender 

occupational factors, offender psychological, social disparities, family economy and 

family harmony. The dominant factor behind family violence cases is an emotional and 

social relations factor. The indicators in this factor is relationships with neighbor, 

relationships with colleagues, and impulsive behavior. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

 Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari masyarakat yang saling memiliki 

hubungan darah. Menurut Duvall dalam Supartini (2002), keluarga merupakan 

sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, kelahiran serta adopsi 

yang bertujuan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan 

perkembangan sosial setiap anggota serta menciptakan dan mempertahankan budaya 

yang ada. Dalam sebuah keluarga perlu adanya kerukunan agar terwujud suatu 

hubungan yang harmonis. Namun, apabila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya maka 

dapat memicu perselisihan antar anggota keluarga yang mengakibatkan terjadinya 

tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut KDRT. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

yaitu perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk pemaksaan dan 

perampasan kemerdekaan serta ancaman untuk melakukan perbuatan yang melawan 

hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Kasus KDRT yang terjadi berupa 

kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Hal ini 

memberikan dampak yang buruk pada korban, misalnya rasa malu dalam berhubungan 

dengan tetangga (lingkungan sosial), rasa sakit akibat kekerasan yang dialami secara 
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fisik dan psikologi (tekanan mental), depresi, menurunnya rasa percaya diri bahkan 

sampai keinginan untuk bunuh diri. 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui KOMNAS Perempuan menunjukkan 

bahwa pada tahun 2012 kasus KDRT di Indonesia berjumlah 8.315, pada tahun 2013 

berjumlah 11.719, tahun 2014 berjumlah 8.626 dan tahun 2015 berjumlah 11.207 

kasus. Jumlah kasus KDRT diibaratkan seperti fenomena gunung es. Namun banyak 

kasus yang masih dirahasiakan dan yang terungkap hanya sekitar 10% (Kurniawan, 

2015). Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa KDRT merupakan masalah 

keluarga yang apabila dilaporkan akan membuka aib keluarga atau merasa bahwa 

campur tangan dari pihak lain merupakan hal yang tidak lazim. Sehingga penyelesaian 

masalah hanya dilakukan antar anggota keluarga (internal). 

 Kota Denpasar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih 

terdapat kasus KDRT. Dalam 4 tahun terakhir kasus KDRT yang terjadi di Kota 

Denpasar berjumlah 344 kasus. Pada tahun 2012 jumlah kasus KDRT berjumlah 110 

kasus, tahun 2013 berjumlah 97 kasus, tahun 2014 berjumlah 71 kasus dan pada tahun 

2015 berjumlah 66 kasus (Polresta Denpasar: lampiran 2). Pada tahun 2013 kasus 

KDRT menurun 4%, tahun 2014 menurun 7% dan tahun 2015 menurun 2%. Jumlah 

kasus KDRT dari tahun ketahun memang menurun, namun persentase penurunan 

semakin rendah.  Hal ini sangat memprihatinkan mengingat kehidupan masyarakat 

Kota Denpasar telah cukup modern dan telah banyak yang mengetahui UU tentang 

KDRT atau setidaknya mengetahui hukuman bagi pelaku KDRT. 
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 Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT terbagi menjadi 2 faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam 

diri seseorang meliputi faktor individu, kondisi perekonomian keluarga dan kondisi 

keharmonisan keluarga. Faktor Individu memengaruhi kepribadian diri pelaku KDRT 

yang mudah melakukan kekerasan ketika sedang menghadapikondisi yang 

menimbulkan kemarahan (Soeroso, 2010). Faktor yang berkembang di keluarga bahwa 

laki-laki adalah pemimpin, seseorang yang tegas, berani, menempatkan laki-laki dalam 

posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan mengakibatkan istri harus tunduk, 

patuh, pasrah, selalu mendahulukan kepentingan suami, serta menjaga aib suami dan 

keluarga (Kodir, 2008). Hal ini menyebabkan istri hanya bisa pasrah ketika 

mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami. 

 Faktor yang berasal dari luar diri seseorang disebut dengan faktor eksternal 

yang meliputi faktor lingkungan kerja dan faktor lingkungan tempat tinggal. 

Pembentukan sikap individu tergantung pada kebudayaan tempat individu dibesarkan. 

Pembentukan sikap individu dipengaruhi oleh orang lain yang dianggap penting seperti 

tetangga, sahabat, dan sebagainya (Rahayuningsih, 2008). 

 Dalam menganalisa kasus KDRT memerlukan metode statistika yang dapat 

menentukan faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT. Analisis faktor 

merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

melandasi dan menunjukkan saling keterkaitan antar variabel. Tujuan dari analisis 

faktor yaitu mengidentifikasi variabel-variabel dengan melakukan uji korelasi dan 
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membuat kumpulan variabel baru untuk mengganti variabel tertentu. Variabel baru 

yang bersifat tidak dapat diukur dan tidak teramati disebut dengan faktor (Hair, et al., 

2010). Kasus KDRT merupakan penelitian sosial dengan variabel-variabel yang 

digunakan mempunyai kondisi yang tidak dapat diamati seperti faktor individu, faktor 

perekonomian keluarga, keharmonisan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan 

tempat tinggal sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis 

faktor. 

 Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari (2010) dengan 

judul “Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah 

Tangga di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima-Nusa Tenggara Barat”. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya kasus KDRT adalah karena sudah menjadi budaya, tingkat pengetahuan 

tentang KDRT yang rendah dan pernikahan dini. Menurut Samtasiyah (2015) dengan 

penelitian berjudul “Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Istri Terhadap 

Kekerasan dalam Rumah Tangga” dengan hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya kasus KDRT yaitu istri yang memiliki sikap buruk dalam 

menghadapi kasus KDRT (Kurangnya pengetahuan tentang KDRT). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam hal metode analisis penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis faktor sedangkan peneliti 

terdahulu menggunakan analisis univariat. Berdasarkan hal tersebut, penulis 
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melakukan penelitian terkait dengan kasus KDRT yang berjudul “Identifikasi Faktor-

faktor yang Melatarbelakangi Kasus KDRT”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi kasus KDRT di wilayah Kota 

Denpasar? 

2. Apakah faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi kasus KDRT di wilayah 

Kota Denpasar? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Denpasar. 

2. Responden berjumlah 120 orang yang diperoleh dari tetangga yang menyatakan 

mengenal pelaku atau korban dengan baik. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT di wilayah Kota 

Denpasar. 

2. Mengetahui faktor dominan yang melatarbelakangi kasus KDRT di wilayah 

Kota Denpasar. 



6 
 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca 

Tulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca mengenai 

faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT di wilayah Kota Denpasar. 

2. Bagi peneliti 

Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut, yang diharapkan dapat membantu proses penyusunan hingga 

selesai dan menambah pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi kasus KDRT di wilayah Kota Denpasar. 


