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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini memaparkan tentang landasan teoritis yang digunakan 

dalam penelitian dan penyusunan rancangan intervensi, diantaranya adalah 

teori mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran, 

dampak psikologis yang dialami korban kekerasan dalam pacaran, 

lingkaran kekerasan yang dialami korban, trauma yang dialami korban 

kekerasan dalam pacaran, teori ekologi Bronfenbrenner terkait dengan 

kekerasan dalam pacaran, dan teori mengenai intervensi yang digunakan 

untuk penanganan trauma, dalam hal ini menggunakan Rational Emotive 

Behavior Therapy (REBT). 

2.1 Konsep Pacaran 

Pengertian pacaran yang diungkapkan beberapa toko bermacam-

macam,  namun kurang lebih memiliki inti yang sama. Benokraitis (1996) 

berpendapat bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu 

dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk 

menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan 

pasangan hidup. Juga mengulas mengenai pertemuan antara dua orang, 

DeGenova & Rice (2005) berpendapat bahwa pacaran merupakan sebuah 

kegiatan dalam menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu 

dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal 

satu sama lain. Wijayanto (dalam Safitri & Sama’i, 2013) menjelaskan 

pacaran juga sebagai sebuah hubungan sosial yang disebabkan oleh 

ketertarikan tertentu, baik fisik (jasmani) maupun non-fisik (pribadi, 

karakter). Wijayanto menambahkan bahwa hubungan sosial tersebut 

dibangun atas komitmen, dengan syarat ataupun tanpa syarat tertentu yang 

harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. 

Menilik berbagai definisi-definisi yang telah disampaikan, dapat 

disimpulkan bahwa pacaran merupakan sebuah hubungan sosial dengan 

keterikatan tertentu, yang biasanya diawali oleh ketertarikan satu sama lain, 

dan di dalamnya terdapat aktivitas yang bertujuan untuk lebih mengenal 

satu sama lain. 

DeGenova dan Rice (2005) mengemukakan bahwa hubungan pria 

dan wanita sebelum munculnya pacaran dilakukan secara formal, dimana 

pria datang mengunjungi pihak wanita dan keluarganya. Proses pacaran 

kemudian mulai muncul sejak pernikahan mulai menjadi keputusan yang 
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lebih individual dibandingkan keputusan keluarga, sejak adanya rasa cinta 

dan saling ketertarikan satu sama lain antara pria dan wanita lebih menjadi 

dasar utama seseorang untuk menikah. Dari masa ke masa konsep 

bagaimana dan apa yang harus dilakukan orang dalam fase pacaran terus 

berubah. Menurut  DeGenova dan Rice hal tersebut disebabkan karena 

berkurangnya tekanan dan orientasi untuk menikah pada pasangan yang 

berpacaran dibandingkan dengan sebagaimana budaya pacaran pada masa 

lalu. 

2.1.1 Komponen Pacaran 

Karsner (2001) mengemukakan ada empat komponen penting dalam 

menjalin hubungan pacaran. Kehadiran komponen-komponen tesebut 

dalam hubungan cenderung mempengaruhi kualitas dan kelanggengan 

hubungan pacaran yang dijalani.  

1. Saling percaya  

Komponen pertama adalah kesalingpercayaan satu sama lain. 

Kepercayaan dalam suatu hubungan akan menentukan apakah suatu 

hubungan akan berlanjut atau akan dihentikan. Kepercayaan ini 

meliputi pemikiran-pemikiran kognitif individu tentang apa yang 

sedang dilakukan oleh pasangannya.  

2. Komunikasi 

Komponen kedua adalah komunikasi, bagaimana individu 

mengkomunikasikan dirinya kepada pasangan. Komunikasi 

dianggap sebagai dasar dari terbinanya suatu hubungan yang baik 

(Johnson dalam Supraktik, 1995). 

3. Keintiman 

Komponen ke tiga menurut Karsner adalah keintiman, bagaimana 

individu berusaha menjaga romansa dalam hubungan tetap hidup. 

Keintiman dianggap sebagai perasaan dekat terhadap pasangan 

(Stenberg, 1996), yang tidak hanya terbatas pada kedekatan fisik 

saja. Adanya kedekatan secara emosional dan rasa kepemilikan 

terhadap pasangan juga merupakan bagian dari keintiman. Oleh 

karena itu, pacaran jarak jauh juga tetap memiliki keintiman, yakni 

dengan adanya kedekatan emosional melalui kata-kata mesra dan 

perhatian yang diberikan melalui SMS (short messege service), 

telepon, surat atau email. Sedangkan komponen terakhir adalah 

komitmen. Menurut Kelly (dalam Stenberg, 1996) komitmen lebih 
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merupakan tahapan dimana seseorang menjadi terikat dengan 

sesuatu atau seseorang dan terus bersamanya hingga hubungannya 

berakhir. Individu yang sedang pacaran, tidak dapat dibenarkan 

secara konsep untuk melakukan hubungan spesial dengan pria atau 

wanita lain selama ia masih terikat hubungan pacaran dengan 

seseorang. 

2.1.2 Kategori Pacaran 

Collins (2007, dalam Siagian, 2010) mengulas mengenai hal-hal 

yang membuat sebuah hubungan dapat dikatakan dalam kategori pacaran. 

1. Keterlibatan  

Hal pertama adalah keterlibatan. Dalam keterlibatan mencakup 

apakah seorang individu tersebut berpacaran, usia individu memulai 

pacaran, juga konsistensi serta frekuensi individu tersebut dalam 

berpacaran.  

2. Pemilihan Pasangan  

Hal kedua adalah pemilihan pasangan. Hal ini berkaitan dengan 

siapa yang mereka pilih menjadi pasangan atau pacar. Sebagai 

contoh adalah berapa usia pacar, apakah suku dan agama yang 

dianut satu sama lain sama, dan bagaimana status sosial ekonomi 

pasangan.  

3. Muatan 

Hal ketiga adalah content, atau muatan yang terjadi di dalam 

berpacaran. Content mencakup hal-hal apa saja yang dilakukan 

bersama-sama, keberagaman aktivitas yang dilakukan bersama, 

ataupun situasi yang dihindari mereka bersama.  

4. Kualitas 

Hal ke empat adalah kualitas. Kualitas terkait hal dimana hubungan 

tersebut menghasilkan suatu pengalaman yang menguntungkan, 

seperti keintiman, afeksi, dan nurturance (kepedulian dan 

perawatan secara fisik dan emosional kepada seseorang), ataukah 

justru konflik yang tinggi, gangguan, permusuhan, kebencian, dan 

perilaku pengendalian pasangan.  

5. Proses Kognitif dan Emosional 

6. Hal yang ke lima adalah proses kognitif dan emosional. Proses 

kognitif emosional juga mencakup mengenai apakah pasangan 
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memberikan respons emosional yang merusak, persepsi, harapan, 

skema, dan atribusi atas diri sendiri yang lebih didasarkan pada 

emosi. 

2.2 Kekerasan dalam Pacaran 

2.2.1  Definisi 

Miron (2006) mengatakan bahwa kekerasan merupakan suatu 

tindakan menggunakan kekuatan fisik terhadap pasangan mulai dari 

memukul, menampar, hingga penggunaan senjata. Sedangkan menurut 

Mas’oed, dkk. (2000), kekerasan merupakan segala bentuk tindakan yang 

menghalangi orang lain untuk mengaktualisasikan diri.  

Ferlita (2008) mengatakan bahwa kekerasan dalam pacaran 

merupakan perilaku dalam percintaan bila salah satu pihak merasa terpaksa, 

tersinggung, dan disakiti oleh pasangannya. Kekerasan dalam pacaran 

meliputi segala bentuk tindak paksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan 

baik fisik maupun psikologis.  

Kekerasan dalam pacaran muncul karena adanya perbedaan peran 

gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Mc Cormick dan Jessor 

(Santrock, 2002; Herdiansyah, 2016), perbedaan peran gender antara laki-

laki dan perempuan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada laki-

laki daripada perempuan.   

Murray (2007) menyimpulkan definisi KDP dari berbagai hasil 

penelitian sebagai tindakan yang disengaja, yang dilakukan menggunakan 

taktik melukai dan paksaan fisik, untuk memperoleh kekuatan dan kontrol 

terhadap pasangan atau pacarnya. Dalam ulasannya Murray menambahkan 

bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada 

pasangannya tersebut tidak dilakukan atas paksaan orang lain, sang 

pelakulah yang memutuskan untuk melakukan perilaku kekerasan atau 

tidak. 

National Clearinghouse on Family Violence and Dating Violence 

dan American Psychological Association (Siagian, 2010) dengan secara 

lebih spesifik mendefinisikan KDP sebagai serangan secara seksual, fisik, 

maupun emosional yang dilakukan kepada pasangan, pada masa 

berpacaran. Senada dengan itu, American Psychological Association juga 

menyebut KDP sebagai kekerasan psikologis dan fisik yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam hubungan pacaran, yang mana perilaku ini ditujukan 

untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya. 
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Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan segala tindakan yang dilakukan 

terhadap pasangan selama menjalani hubungan pacaran yang melibatkan 

unsur pemaksaan, tekanan, pengrusakan, dan pelecehan fisik maupun 

psikologis sehingga mengakibatkan kerugian pada pasangan, baik secara 

fisik maupun psikis, dan kesakitan hingga menyebabkan kematian 

pasangan.   

2.2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Pacaran 

Terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran yang 

secara singkat dikemukakan oleh Annisa (2012) yaitu: 

a. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, 

mendorong, mencengkeram dengan keras pada tubuh 

pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain. 

b. Kekerasan psikologis seperti mengancam, memanggil dengan 

sebutan yang mempermalukan pasangan menjelek-jelekan 

dan lainya. 

c. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk 

mencukupi segala keperluan hidupnya (memanfaatkan atau 

memeras pasangan). 

d. Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga 

memesakan hubungan tidakan hubungan seksual dibawah 

paksaan dan ancaman. 

e. Tindakan stalking seperti mengikuti, membuntuti dan 

serangkaian aktivitas yang mengganggu privasi dan 

membatasi aktivitas sehari-hari pasangan. 

Murray (2007) menjabarkan dengan lebih jelas bentuk-bentuk 

kekerasan dalam pacaran yang dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu 

kekerasan verbal dan emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. 

 

a. Kekerasan Verbal dan Emosional 

b. Kekerasan verbal dan emosional adalah ancaman yang 

dilakukan pasangan terhadap pacarnya dengan perkataan 

maupun mimik wajah. Menurut Murray (2007), kekerasan 

verbal dan emosional terdiri dari:  

1. Name calling. Seperti mengatakan pacarnya gendut, jelek, 

malas, bodoh, tidak ada seorangpun yang menginginkan 

pacarnya, mau muntah melihat pacarnya. 

2. Intimidating looks. Pasangannya atau pacarnya akan 

menunjukkan wajah yang kecewa tanpa mengatakan alasan 

mengapa ia marah atau kecewa dengan pacarnya, jadi pihak 
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laki-laki atau perempuannya mengetahui apakah pacarnya 

marah atau tidak dari ekspresi wajahnya. 

3. Use of pagers and cell phones. Seorang pacar ada yang 

memberikan ponsel kepada pacarnya, supaya dapat 

mengingatkan atau supaya tetap bisa menghubungi 

pacarnya. Alat komunikasi ini memampukan pacarnya untuk 

memeriksa keadaan pacarnya sesering mereka mau. Mereka 

harus mengetahui siapa yang menghubungi pacarnya dan 

mengapa orang tersebut menghubungi pacarnya.  

4. Making a boy/girl wait by the phone. Seorang pacar berjanji 

akan menelepon pacarnya pada jam tertentu, akan tetapi 

sang pacar tidak menelepon juga. Pacar yang dijanjikan akan 

ditelepon, terus menerus menunggu telepon dari 

pasangannya, membawa teleponnya kemana saja di dalam 

rumah, misalnya pada saat makan bersama keluarga. Hal ini 

terjadi berulangkali, sehingga membuat si pacar tidak 

menerima telepon dari temannya, tidak berinteraksi dengan 

keluarganya karena menunggu telepon dari pacarnya. 

5. Monopolizing a girl’s/boy`s time.  Korban cenderung 

kehabisan waktu untuk melakukan aktivitas dengan teman 

atau untuk mengurus keperluannya, karena mereka selalu 

menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya. 

6. Making a girl`s/boy`s feel insecure. Seringkali orang yang 

melakukan kekerasan dalam pacaran memanggil pacarnya 

dengan mengkritik, dan mereka mengatakan bahwa semua 

hal itu dilakukan karena mereka sayang pada pacarnya dan 

menginginkan yang terbaik untuk pacarnya. Padahal mereka 

membuat pacar mereka merasa tidak nyaman. Ketika pacar 

mereka terus menerus dikritik, mereka akan merasa bahwa 

semua yang ada pada diri mereka buruk, tidak ada peluang 

atau kesempatan untuk meninggalkan pasangannya. 

7. Blaming. Semua kesalahan yang terjadi adalah perbuatan 

pasangannya, bahkan mereka sering mencurigai pacar 

mereka atas perbuatan yang belum tentu disaksikannya, 

seperti menuduhnya melakukan perselingkuhan. 

8. Manipulation / making himself look pathetic. Hal ini sering 

dilakukan oleh pria. Perempuan sering dibohongi oleh pria, 

pria biasanya mengatakan sesuatu hal yang konyol tentang 

kehidupan, misalnya pacarnyalah orang yang satu-satunya 

mengerti dirinya, atau mengatakan kepada pacarnya bahwa 

dia akan bunuh diri jika tidak bersama pacarnya lagi. 
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9. Making threats. Biasanya mereka mengatakan jika kamu 

melakukan ini, maka saya akan melakukan sesuatu padamu. 

Ancaman mereka bukan hanya berdampak pada pacar 

mereka, tetapi kepada orangtua, dan teman mereka. 

10. Interrogating. Pasangan yang pencemburu, posesif, suka 

mengatur, cenderung menginterogasi pacarnya, dimana 

pacarnya berada sekarang, siapa yang bersama mereka, 

berapa orang laki-laki atau wanita yang bersama mereka, 

atau mengapa mereka tidak membalas pesan mereka. 

11. Humiliating her/him in public. Mengatakan sesuatu 

mengenai organ tubuh pribadi pacarnya kepada pacarnya di 

depan teman-temannya. Atau mempermalukan pacarnya di 

depan teman-temannya. 

12. Breaking treasured items. Tidak mempedulikan perasaan 

atau barang-barang milik pacar mereka, jika pasangan 

mereka menangis, mereka menganggap hal itu sebuah 

kebodohan. 

 

c. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan 

kegiatan atau kontak seksual sedangkan pacar mereka tidak 

menghendakinya. Menurut Murray (2007), kekerasan 

seksual terdiri dari:  

1. Perkosaan. Melakukan hubungan seks tanpa ijin 

pasangannya atau dengan kata lain disebut dengan 

pemerkosaan. Biasanya pasangan mereka tidak 

mengetahui apa yang akan dilakukan pasangannya pada 

saat itu.  

2. Sentuhan yang tidak diinginkan. Sentuhan yang 

dilakukan tanpa persetujuan pasangannya, sentuhan ini 

kerap kali terjadi di bagian dada, bokong dan yang 

lainnya.  

3. Ciuman yang tidak diinginkan. Mencium pasangannya 

tanpa persetujuan pasangannya, hal ini bisa terjadi di area 

publik atau di tempat yang tersembunyi. 

 

d. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan pacar 

terluka secara fisik, seperti memukul, menampar, 

menendang dan sebagainya. Kekerasan fisik menurut 

Murray (2007) terdiri dari:  
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1. Memukul, mendorong, membenturkan. Ini merupakan tipe 

kekerasan yang dapat dilihat dan diidentifikasi. Conoth 

perilaku ini diantaranya adalah memukul, menampar, 

menggigit, mendorong ke dinding dan mencakar baik 

dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan 

alat. Hal ini dilakukan sebagai hukuman kepada 

pasangannya. 

2. Mengendalikan, menahan. Perilaku ini dilakukan pada saat 

menahan pasangan mereka untuk tidak pergi meninggalkan 

mereka, misalnya menggengam tangan atau lengannya 

terlalu kuat.  

3. Permainan kasar. Menjadikan pukulan sebagai permainan 

dalam hubungan, padahal sebenarnya pihak tersebut 

menjadikan pukulan-pukulan ini sebagai taktik untuk 

menahan pasangannya pergi darinya. Ini menandakan 

dominasi dari pihak yang melayangkan pukulan tersebut. 

 

2.2.3  Dampak Kekerasan dalam Pacaran 

Dampak yang ditimbulkan dalam kekerasan pada masa pacaran 

tentunya sangat berbahaya. Kekerasan akan selalu berdampak negatif dan 

akibat yang paling fatal adalah luka psikologis yang memerlukan waktu 

penyembuhan yang cukup lama dan tidak dapat dipastikan. Berikut ini 

adalah beberapa dampak kekerasan pada masa pacaran menurut Tisyah dan 

Rochana (2013), antara lain: 

1. Dampak kejiwaan.  

Perempuan menjadi trauma atau membenci laki-laki, akibatnya 

perempuan menjadi takut untuk menjalin hubungan dengan laki-

laki. Sehingga menimbulkan rasa kecemasan yang mendalam. 

2. Dampak sosial.  

Posisi perempuan menjadi lemah dalam hubungan dengan laki-laki. 

Apalagi perempuan yang merasa telah menyerahkan 

keperawanannya kepada pacarnya, biasanya merasa minder untuk 

menjalin hubungan lagi. Tidak hanya rasa percaya diri terhadap 

lawan jenis tapi juga terhadap diri sendiri dan orang lain sehingga 

menyebabkan turunnya produktivitas kerja atau prestasi. 

3. Dampak fisik.  

Tubuh menjadi luka-luka, baik ringan maupun parah. Bila terjadi 

kehamilan tidak dikehendaki dan pacar meninggalkan pasangannya. 

Ada dua kemungkinan, yaitu melanjutkan kehamilan atau aborsi. 

Bila melanjutkan kehamilan, harus siap menjadi orang tua tunggal. 
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Bila aborsi, harus siap menanggung risiko-risiko, seperti 

pendarahan, infeksi, dan bahkan kematian. Bila terjadi hubungan 

seks dalam pacaran, perempuan akan rentan terkena Penyakit 

Menular Seksual (PMS) yaitu herpes dan HIV/AIDS. 

 

2.2.4 Faktor-faktor yang memengaruhi Kekerasan  

World Report On Violence And Health (2002) mengindikasikan enam 

faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran diantaranya: 

1. Faktor Individual. Faktor demografi yang dapat menyebabkan 

seseorang melakukan kekerasan kepada pasangannya adalah usia 

yang muda dan memiliki status ekonomi yang rendah serta memiliki 

prestasi akademis yang rendah atau pendidikan yang rendah. 

2. Sejarah Kekerasan dalam Keluarga. Studi yang dilakukan di Brazil, 

Afrika dan Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran 

cenderung dilakukan oleh laki-laki yang sering mengobservasi 

ibunya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Penggunaan Alkohol. Alkohol dapat mengakibatkan menurunnya 

kemampuan individu dalam menginterpretasikan sesuatu. 

4. Gangguan Kepribadian. Penelitian di Canada menunjukkan bahwa 

laki-laki yang menyerang pasangannya cenderung mengalami 

emotionally dependent, insecure dan rendahnya self-esteem 

sehingga sulit mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam diri 

mereka. 

5. Faktor dalam Hubungan. O’Kefee (2005) mengatakan bahwa, 

kurangnya kepuasan dalam hubungan dan semakin banyaknya 

konflik yang terjadi dalam hubungan tersebut akan meningkatkan 

terjadinya kekerasan dalam pacaran. 

6. Faktor Komunitas. Tinggal dalam kemiskinan dapat menyebabkan 

hopelessness. Untuk beberapa pria, tinggal dalam kemiskinan bisa 

mengakibatkan stress, frustrasi, dan perasaan tidak mampu untuk 

memenuhi harapan sosial, atau hidup sesuai dengan harapan sosial. 

 

2.3 REBT 

2.3.1 Definisi 

Rational Emotive Behavior Therapy adalah psikoterapi yang 

mengajari individu bagaimana sistem keyakinannya menentukan apa yang 

dirasakan dan dilakukannya pada berbagai peristiwa dalam kehidupan. 

Dalam hal ini, kekerasan dalam hubungan pacaran bisa berefek, membentuk 
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keyakinan tertentu yang dirasakannya. Hal ini membuat korban menjadi 

berpikir irasional.  

Adapun pendekatan yang akan dilakukan dengan Rational Emotive 

Behavior Therapy (REBT) adalah pendekatan behavior kognitif yang 

menekankan pada keterkaitan antara pikiran (rational), perasaan (emotive), 

dan tingkah laku (behavior). Pendekatan  Rational-Emotive Behavior 

Therapy (REBT) di kembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa 

tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa 

individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya 

didapat melalui belajar sosial. Di samping itu, individu juga memiliki 

kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional.  

2.3.2 Konsep REBT 

Konsep utama REBT adalah manusia dilahirkan dengan potensi 

baik untuk berpikir rasional maupun irasional sehingga manusia memiliki 

kecenderungan untuk merusak diri sendiri, berangan-angan, dan tidak 

toleran (intoleran) yang seringkali diperburuk oleh budaya dan keluarga 

mereka. 

Ellis berpendapat masalah emosi dan neurotic timbul dari tiga 

sumber utama yaitu pikiran, emosi dan behavioral. Pikiran memainkan 

peranan penting dalam mempertahankan gangguan psikologis. Menurut 

Ellis manusia bertanggungjawab atas perasaan gangguan yang ditimbulkan 

oleh mereka sendiri, baik sadar maupun tidak sadar. Oleh karenanya 

individu memerlukan niat untuk bisa melakukan sebuah perubahan. 

Tiga filosofi dasar penanganan masalah secara rasional yang 

ditekankan REBT menurut Albert Ellis dalam bukunya (Ellis, 2006) adalah: 

Unconditional Self-Acceptance (penerimaan diri tanpa syarat) yaitu  

individu mau menerima dan menghargai diri sendiri, Unconditional Other-

Acceptance (penerimaan tanpa syarat terhadap orang lain) yaitu  individu  

menerima dan menghargai orang lain, Unconditional Life-Acceptance 

(penerimaan tanpa syarat terhadap hidup) yaitu individu memiliki 

ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. 

Ellis juga berpendapat bahwa semakin sering keyakinan irasional 

terjadi, maka individu akan semakin rentan terhadap gangguan psikologis. 

Keyakinan irasional tersebut dapat berupa keyakinan irasional mengenai 

kompetensi dan kesuksesan, keyakinan irasional mengenai cinta dan 

penerimaan, keyakinan irasional karena diperlakukan dengan cara tidak 

adil, dan keyakinan irasional mengenai keamanan dan kenyamanan. 
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Ellis dan Dryden (2007) percaya bahwa keyakinan irasional dibagi 

menjadi 3 yaitu tuntutan terhadap diri sendiri, tuntutan terhadap orang lain, 

dan tuntutan terhadap dunia / hidup. 

Kekerasan dalam hubungan pacaran bisa berefek membuat korban 

menjadi berpikir irasional. Dalam REBT, dilakukan pendekatan untuk 

mengajak korban kekerasan dalam hubungan pacaran untuk mengubah 

pikiran-pikiran irasionalnya ke pikiran yang rasional. REBT diciptakan oleh 

Dr. Albert Ellis, seorang psikolog pada tahun 1955 (Corey, 1995). 

Ellis menegaskan bahwa berpikir irasional menjadi masalah bagi 

individu. Hal itu akan  menghambat individu dalam mencapai tujuan-

tujuan, menciptakan emosi yang ekstrim yang mengakibatkan stress dan 

menghambat mobilitas dan mengarahkan pada tingkah laku yang menyakiti 

diri sendiri. Menyalahkan kenyataan, yaitu salah menginterpretasikan 

kejadian yang terjadi atau tidak didukung oleh bukti yang kuat. 

Mengandung cara yang tidak logis dalam mengevaluasi diri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar (Frogatt, 2005). 

REBT menegaskan bahwa keyakinan yang kaku dan absolut dalam 

bentuk ‘mesti’, ‘seharusnya’, ‘harus’, dan sejenisnya biasanya ditemukan 

pada inti gangguan emosional. Kepercayaan tersebut bagai perintah atau 

tuntutan yang diterapkan baik pada diri sendiri, orang lain, maupun dunia. 

Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pemburukan  

Artinya mendefinisikan peristiwa negatif begitu buruk sehingga 

melampaui pemahaman manusia. 

Contoh: “Mengapa semua ini terjadi padaku? Seharusnya aku tidak 

mengalaminya. Sungguh malangnya nasibku.” 

2. Toleransi frustasi yang rendah 

Artinya ketidakmampuan individu untuk memikul 

ketidaksenangan yang dipersepsikan untuk bertahan terhadap 

ketidaknyamanan atau frustasi dalam kehidupan mereka. 

Contoh: “Mengapa semua orang ribut tentangku? Mereka 

seharusnya tak melakukan itu. Aku sudah tak tahan 

lagi!” 

3. Pengutukan diri sendiri dan orang lain 
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Artinya memberikan label negatif pada diri sendiri atau orang lain 

berdasarkan tindakan, peristiwa, atau karakteristik kehidupan 

tertentu.  

Contoh: “Karena kau kehilangan pekerjaan, yang seharusnya tidak 

terjadi padaku, berarti aku ini bukan orang baik.”  

Keyakinan kaku seperti di atas yang disebut keyakinan irasional 

yang merugikan diri sendiri karena dipandang tidak logis dan tidak realitis. 

Keyakinan itu akan menghasilkan gangguan emosional. 

Kepercayaan itu disebut rasional atau membentuk diri sendiri karena 

dipandang logis dan realistis. Kepercayaan itu membantu pencapaian tujuan 

dan biasanya mengurangi tingkat tekanan emosi, sehingga memfasilitasi 

pemecahan problem praktis. Maka dari itu ada 3 cara untuk mengatasi 

keyakinan irasional tersebut: 

1. Anti pemburukan 

Artinya peristiwa negatif atau tidak menyenangkan dinilai 

berdasarkan skala keburukan yang ada dalam pemahaman manusia. 

Contoh: “Betapapun aku tidak menyukainya, hal-hal tak 

menyenangkan ini terjadi padaku. Sungguh buruk, 

namun tak sangat buruk.” 

2. Toleransi frustasi tinggi 

Yaitu kemampuan untuk bertahan atau bertoleransi terhadap 

kesulitan atau ketidaknyamanan dalam kehidupan seseorang. 

Contoh: “Banyak orang meributkanku saat ini, tapi aku bisa 

menghadapinya tanpa harus menyukainya.” 

3. Penerimaan diri dan orang lain 

Artinya manusia dipandang tak sempurna dan selalu berubah, 

sehingga sia-sialah melabeli mereka dengan cara apapun.  

Contoh: “Tentu saja, aku lebih suka tidak kehilangan pekerjaan, 

tapi tidak ada alasan mengapa itu tidak harus terjadi 

padaku. Tanpa itu, aku masih bisa bahagia dan menerima 

diriku. Aku terlalu berlebihan mengutuk diriku. Karena 

itu tak ada gunanya terkait dengan  hilangnya 

pekerjaanku.” 
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Ellis mengidentifikasi sebelas keyakinan irasional individu yang 

dapat mengakibatkan masalah, yaitu: 

a. Saya yakin harus dicintai atau disetujui oleh 

hampir setiap orang dimana saya menjalin 

kontak. 

b. Saya yakin mestinya harus benar-benar 

kompeten, adekuat dan mencapai satu tingkat 

penghargaan yang diakui seutuhnya. 

c. Beberapa orang berwatak buruk, jahat dan 

kejam, karena itu mereka layak disalahkan dan 

dihukum. 

d. Menjadi sebuah bencana besar ketika suatu hal 

terjadi seperti yang tidak pernah saya inginkan. 

e. Ketidakbahagiaan disebabkan oleh situasi 

tertentu yang berada diluar kemampuan saya 

mengendalikannya. 

f. Hal-hal yang berbahaya atau menakutkan 

adalah sumber terbesar kekhawatiran, dan saya 

harus mewaspadai potensi destruktifnya. 

g. Lebih mudah menghindari kesulitan dan 

tanggung jawab tertentu ketimbang 

menghadapinya. 

h. Saya semestinya bergantung pada beberapa hal 

dan orang lain, dan semestinya memiliki orang-

orang yang sungguh bisa diandalkan untuk 

memperhatikan saya. 

i. Pengalaman dan kejadian masa lalu 

menentukan perilaku saya saat ini, pengaruh 

masa lalu tidak pernah bisa dihapus. 

j. Saya mestinya cukup kesal terhadap problem 

dan gangguan yang ditimbulkan orang lain. 

k. Selalu terdapat solusi benar atau sempurna 

untuk setiap problem, dan itu mestinya bisa 

ditemukan, atau problemnya tidak akan pernah 

selesai hingga tuntas. 
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Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapi (REBT) 

memandang manusia sebagai individu yang didominasi oleh sistem berpikir 

dan sistem perasaan yang berkaitan dalam sistem psikis individu. 

Keberfungsian individu secara psikologis ditentukan oleh pikiran, perasaan 

dan tingkah laku. Tiga aspek ini saling berkaitan karena satu aspek 

mempengaruhi aspek lainnya. 

Secara khusus, pendekatan ini berasumsi bahwa individu memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. 

2. Pikiran irasional berasal dari proses belajar, yang irasional didapat dari 

orangtua dan budayanya. 

3. Manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. 

Dengan demikian, gangguan emosional yang dialami individu disebabkan 

oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional 

4. Gangguan (self verbalising) yang terus menerus emosional yang 

disebabkan oleh verbalisasi  dan persepsi serta sikap terhadap kejadian 

merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. 

5. Individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan 

sosialnya. 

6. Pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang 

dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran, sehingga 

menjadi logis dan rasional. 

Pendekatan REBT berpendapat bahwa individu mengalahkan atau 

mengganggu dirinya dengan dua cara, yaitu: dengan memegang teguh 

keyakinan irasional tentang diri yang disebut dengan ego disturbance dan 

dengan memegang teguh keyakinan irasional tentang emosi dan 

kenyamanan fisik. Hal ini disebut juga dengan discomfort disturbance. 

(Frogatt, 2005). 

Untuk menangani problem emosional, REBT menyarankan untuk 

mengembangkan sistem keyakinan berdasarkan preferensi, keinginan, 

hasrat yang fleksibel, dan tak absolut. 

 Contoh: “Aku sangat menginginkan cintamu, namun tak ada alasan 

mengapa aku harus mendapatkan yang kuinginkan?” 

Pada beberapa penelitian dengan indikasi tindak kekerasan yang 

memengaruhi kondisi emosi dan psikologis seseorang dapat ditangani 
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dengan pendekatan Rational Emotive Behaviour Therapy (Rosner, 2011). 

Beberapa bukti menunjukkan bahwa depresi yang membuat seseorang 

memiliki pernyataan buruk tentang dirinya akan turut memengaruhi 

perkembangan psikologi dan relasi dengan lingkungan menjadi terganggu 

(Sava, 2009). Untuk itu pendekatan REBT menjadi salah satu alternatif 

treatmen atau terapi yang efektif dalam menangani depresi (Matud, 2005) 

karena hal pertama yang harus direduksi adalah dari merubah pola pikir atau 

pernyataan diri yang negatif menjadi positif.  

Penelitian Anggreiny (2013)  menunjukkan bahwa REBT dapat 

meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja korban kekerasan 

seksual. Pada pendekatan Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT), 

subyek diajak untuk menyelesaikan emosi negatifnya yang prinsip dasar 

terapi ini adalah menekankan pada proses belajar dalam melatih 

keterampilan untuk melakukan perubahan pola pikir yang tidak rasional dan 

mengembalikannya kepada pola pikir yang rasional, serta mempelajari cara 

yang lebih efektif dalam mengatasi masalah atau gangguan emosinya. 

Menurut Lestari (2013), intervensi REBT terhadap korban (Hyland, 

Shevlin, Adamson, & Boduszek, 2015) kekerasan dalam rumah tangga 

dapat mengatasi masalah depresi korban, dengan meningkatkan pola pikir 

rasional serta efektif dalam mengatasi gangguan emosi.  

REBT menjelaskan bahwa pemikiran tidak rasional dapat didebat, 

dijelaskan dan diajari melalui proses argumentasi, pekerjaan rumah, 

perubahan bahasa/pernyataan diri yang positif (Froggatt, 2005). Secara 

umum pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy adalah untuk 

membantu subyek dalam memodifikasi pernyataan diri, keyakinan dasar 

dan filsafat hidup (Safford, 2007). Dengan menempatkan kondisi emosi ke 

dalam kerangka berpikir rasional (Ellis, 1990), subyek, dalam hal ini korban 

kekerasan dalam pacaran diharapkan untuk dapat menampilkan perilaku 

yang rasional juga (Iacoviello, 2009). Kemudian masalah yang dihadapi 

diharapkan dapat menjadi lebih ringan atau bahkan menjadi sehat seutuhnya 

(De Boni, 2005).  

2.3.3 Aspek-aspek REBT  

Aspek-aspek Rational Emotive Behavior Therapy (Ellis, 1990) 

meliputi aspek pikiran (rational), perasaan (emotive), dan tingkah laku 

(behavior). 

1. Aspek kognitif (rational) 
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Aspek kognitif berkaitan dengan pikiran seseorang. Bagaimana 

individu reflek menilai suatu kejadian yang dilihat, didengar, atau 

dirasakannya.  Misal mempertanyakan kenapa orang memukul 

dirinya setelah kejadian dipukul, gangguan konsentrasi, gejala 

panik, merasa tidak mampu, serasa ingin mati, atau ingin segera 

pergi dari tempat ini. 

Contoh umum: “Kondisi di tempat kerja saya sangat kacau” 

2. Aspek perasaan (emotive) 

Aspek ini berkaitan dengan perasaan seseorang. Perasaan yang 

muncul setelah mengalami kejadian. Misal, putus asa, senang, 

marah, tak berdaya, gelisah, takut, mudah tersinggung, marah, 

sedih, tegang, frustasi. 

Contoh umum: “Saya tidak tahan bekerja di situ” 

3. Aspek perilaku (behavior) 

Aspek ini berkaitan dengan perilaku seseorang. Perilaku yang 

nampak setelah suatu kejadian terjadi. Misal, tidak mau didekati 

laki-laki, tidak mau bertemu orang yang membentaknya, gemetar, 

gugup, kaget.  

Contoh umum: “Saya akan keluar dari kantor ini” 

Ketiga aspek tersebut dalam REBT saling berkaitan dan saling 

memengaruhi. 

Model ABC  

Model ABC dalam REBT: 
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Gambar 2.1 Model ABC REBT Ellis 

Dalam teori ABC, dapat dijelaskan: 

A: Activating event atau kejadian pemicu 

B: Belief atau keyakinan mengenai  

C: Consequences / konsekuensi dalam bentuk perasaan atau 

     Perilaku 
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Gambar 2.2 Model ABCDE  REBT  

Setelah proses ABC, seperti terlihat pada gambar 2.2, maka 

dilanjutkan dengan proses DE. Sehingga menjadi ABCDE. REBT 

menawarkan model yang relatif sederhana untuk memahami bagaimana 

aspek pemikiran bisa menciptakan perasaan terganggu, dan untuk 

mengatasi pikiran-pikiran yang menimbulkan gangguan. Berikut adalah 

urutannya: 

A: Activating event, peristiwa yang memicu (misalnya kehilangan 

pekerjaan) 

B: Belief, keyakinan yang mendasari pandangan seseorang tentang 

peristiwa tersebut. 

Contoh: “Karena aku kehilangan pekerjaan, yang seharusnya tidak terjadi 

padaku, artinya aku ini bukan orang baik.”   

C: Emotional dan behavioral consequence, konsekuensi perilaku dan emosi 

terutama ditentukan oleh kepercayaan seseorang tentang peristiwa tersebut. 

Misalnya, depresi dan menarik diri dari dunia, mencegahnya untuk mencari 

pekerjaan lain. 

D: Disputing, mendebat keyakinan yang meyebabkan gangguan emosi. 

Dalam tahap ini, klien dibantu untuk memeriksa kembali dan 

A 

(Kejadian) 
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mempertanyakan cara berpikirnya saat ini. Klien juga dibantu untuk 

mengembangkan model berpikir baru yang lebih fungsional. 

Contoh: “Tentu saja, aku lebih suka tidak kehilangan pekerjaan, tapi tidak 

ada alasan mengapa itu tidak harus terjadi padaku. Tanpa itu, 

aku masih bisa bahagia dan menerima diriku. Aku terlalu 

berlebihan untuk mengutuk diriku, karena itu tak ada gunanya 

terkait dengan hilangnya pekerjaanku.” 

E: Effective, pandangan rasional efektif dan baru yang diikuti perubahan 

emosional dan perilaku. Misalnya, Ia sedih karena akan dibuat menjadi 

berlebihan, tetapi kembali masuk ke dunia dalam rangka mencari pekerjaan 

baru. Sekarang penerimaan diri mendasari upayanya dalam mencari 

pekerjaan.    

Terapi dalam REBT ini pada intinya adalah aplikasi dari filosofi teori 

ABC ditambah dengan intervensi DE. 

  Adapun terapi REBT bertujuan untuk: 

1. Membantu individu untuk meminimalkan gangguan emosional 

2. Menurunkan perilaku yang merusak diri sendiri 

3. Mengarahkan individu ke aktualisasi diri sehingga individu 

memiliki kehidupan yang bahagia 

Intinya, terapi REBT ini untuk membantu individu agar lebih rasional 

dan jelas dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya.  

Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam disputation, yaitu 

dengan ceramah, debat, humor dan kreatifitas. REBT mengutamakan aspek 

pikiran, namun tidak melupakan aspek perasaan dan perilaku. 

2.4 Kekerasan dalam Pacaran dalam kerangka Teori Ekologi 

Bronfenbrenner 

Teori ekologi telah banyak diaplikasikan dalam literatur dan 

penelitian mengenai kekerasan. Banyard (2011) mengemukakan bahwa 

framework teori ekologi ini cocok digunakan untuk mengamati fenomena 

masalah kekerasan, karena framework ini mengamati sebuah masalah  dari 

berbagai aspek seperti aspek individual, lingkungan, situasional, dan faktor-

faktor sosiokultural terkait lainnya. Teori ekologi telah digunakan sebagai 

guiding framework dalam topik penelitian kekerasan seperti penelitian 

Intimate Partner Violence (Alaggia, Regehr, & Jenney, 2012; Weeks & 
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LeBlanc, 2011) dan juga penelitian mengenai kekerasan dalam pacaran 

(Connolly, Friedlander, Pepler, Craig, & Laporte, 2010). Banyard (2011) 

dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa teori ekologi dapat menjadi 

sebuah framework yang dapat digunakan untuk memahami fenomena 

kekerasan dalam pacaran dengan cara mengeksplorasi konteks dimana  

berada, mulai dari mikrosistem sampai makrosistem.  

Adapun teori ekologi Bronfenbrenner dapat dijelaskan seperti 

gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 2.3 Teori Ekologi Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner (1977) menciptakan model teori ekologi yang 

pertama dan model ini menjelaskan bagaimana perilaku dan perkembangan 

seorang individu dipengaruhi oleh interaksi-interaksi dari beberapa sistem. 

Teori ekologi ini terdiri dari empat sistem yang saling berelasi satu sama 

lain, yaitu: 1) Mikrosistem (lapisan terdalam dalam teori ekologi yang 

terdiri dari lingkungan dimana individu berinteraksi secara langsung 

dengannya, contohnya seperti lingkungan rumah, sekolah, dan tempat 
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bekerja), 2) Mesosistem (inter-relasi dan interaksi dari dua atau lebih 

mikrosistem, seperti interaksi antara lingkungan rumah dan sekolah). 3) 

Eksosistem (konteks lingkungan dimana individu tidak memiliki kontak 

secara langsung dengan konteks ini, tetapi tetap memiliki dampak terhadap 

individu tersebut, seperti komunitas yang lebih luas dimana individu 

tinggal), dan 4) Makrosistem (lapisan terluar dalam teori ekologi yang 

terdiri dari nilai-nilai budaya pada konteks masyarakat yang lebih umum).  

Pada tahun 1955, Bronfenbrenner menambahkan sistem kelima yaitu dalam 

teori ini yaitu kronosistem, yang mendeskripsikan kejadian-kejadian 

historis dan masa-masa transisi yang dapat memberi dampak pada sistem-

sistem yang lainnya.  

Dalam mikrosistem, ada beberapa faktor dalam sistem ini yang 

memberikan dampak terhadap kekerasan dalam pacaran. Menurut Foshee 

dkk (2011), lingkungan keluarga dan keberfungsian relasi dalam keluarga 

adalah dua faktor yang penting dalam mikrosistem. Hal tersebut 

menunjukkan faktor-faktor seperti tingginya tingkat konflik dalam 

keluarga, perceraian orang tua, hubungan orang tua dengan anak yang tidak 

harmonis, dan kurangnya support dan monitoring dari orang tua terhadap 

anak, berhubungan dengan meningkatnya resiko timbulnya kekerasan 

dalam hubungan pacaran pada anak setelah anak remaja atau dewasa muda. 

Menurut Vagi dkk (2013), terpaparnya anak pada kekerasan di lingkungan 

keluarga dalam bentuk mengalami kekerasan secara langsung dari orang tua 

, dan atau menyaksikan secara langsung terjadinya kekerasan terhadap istri 

oleh suami, dapat meningkatkan risiko anak untuk melakukan kekerasan 

dalam pacaran atau menjadi korban kekerasan dalam pacaran kedepannya.  

Lingkungan peer grup juga dapat memengaruhi terjadinya 

kekerasan dalam pacaran, terutama dalam mikrosistem. Menurut Foshee, 

Reyes, dan Ennet (2010), keterlibatan dalam peer grup yang berperilaku 

antisosial, memiliki peer grup yang juga melakukan kekerasan dalam 

pacaran, atau berada dalam peer grup yang melakukan tindakan kekerasan 

dalam bentuk apapun, berkorelasi dengan meningkatnya risiko individu 

tersebut menjadi pelaku kekerasan dalam pacaran.   

Interaksi antara beberapa mikrosistem di atas dapat disebut sebagai 

mesosistem. Menurut Vagi dkk. (2013), interaksi antara mikrosistem dalam 

konteks kekerasan dalam pacaran ini (seperti interaksi lingkungan keluarga 

yang buruk dengan lingkungan peer grup yang buruk), dapat memengaruhi 

perilaku individu dan menyebabkan individu tersebut terbiasa untuk 

berkonflik dalam hal berelasi dengan orang lain, memiliki sifat agresif, 

memiliki communication skill yang buruk, dan kurang memiliki skill yang 
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baik dalam hal resolusi konflik. Faktor-faktor ini dapat menjadi faktor risiko 

yang menyebabkan timbulnya konflik dalam relasi, termasuk juga dalam 

relasi pacaran. Konflik dalam relasi pacaran dapat menjadi pemicu 

terjadinya kekerasan dalam relasi berpacaran tersebut (Vagi, 2013).  

Pada sistem berikutnya, yaitu eksosistem, ada beberapa faktor dalam 

level komunitas yang berhubungan dengan kekerasan dalam pacaran. 

Penelitian terdahulu menemukan bahwa paparan terhadap kekerasan di 

dalam komunitas, misalnya di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, 

berasosiasi dengan meningkatnya insiden kekerasan dalam pacaran di 

komunitas tersebut (Foshee dkk., 2011; Vagi dkk., 2013). 

Sistem selanjutnya adalah makrosistem. Menurut Connoly dkk. 

(2010), paparan terhadap gambar dan berita mengenai kekerasan di media 

massa dapat memengaruhi persepsi individu terhadap kekerasan dalam 

pacaran. Connoly juga menyatakan bahwa norma sosial dan budaya 

mengenai peran gender dan hubungannya terhadap kekerasan secara umum 

juga dapat memengaruhi persepsi seseorang mengenai kekerasan dalam 

pacaran.  

Norma sosial dan budaya seperti sikap yang toleran terhadap 

kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dapat meningkatkan risiko 

terjadinya insiden kekerasan dalam pacaran. Connoly dkk juga berpendapat 

bahwa perilaku kekerasan dan agresifitas terhadap orang lain yang 

ditampilkan di media massa dapat menjadi model negatif bagi individu 

remaja dan dewasa muda dalam hal berperilaku. Menurut Connoly dkk, hal 

ini berpotensi untuk meningkatkan penerimaan terhadap norma-norma 

perilaku kekerasan dan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan 

dalam hubungan pacaran.      
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2.5 Kerangka Teori 

Di bawah ini adalah kerangka teori dari paparan-paparan di atas.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Teori 
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Dari gambar 2.3 dapat dilihat bahwa kekerasan dalam pacaran yang 

terjadi sebelumnya, bila dilihat dari teori ekologi Bronfenbrenner,  bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan 

sekitar, keberfungsian relasi baik dalam keluarga ataupun sistem. Hal 

tersebut seperti yang telah dijelaskan pada sub bab kekerasan dalam pacaran 

dalam kerangka teori ekologi Bronfenbrenner.  

Adapun jenis kekerasan dalam pacaran yang dialami korban 

kekerasan dalam pacaran pada penelitian ini adalah kekerasan verbal dan 

emosional, fisik, ekonomi, dan seksual. Akibat kekerasan tersebut adalah 

perasaan sedih, cemas, takut, sering bermimpi buruk, takut bertemu laki-

laki karena masih ada trauma, mudah kaget jika mendengar suara keras, 

serta trauma, takut menjalin hubungan dekat dengan laki-laki. 

Dari kondisi seperti di atas, maka dilakukan penelitian ini, dengan 

melakukan trauma healing. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan cognitive behavior yaitu Rational Emotive Behavior Therapy 

(REBT). Adapun prinsip dasar terapi ini adalah menekankan pada proses 

belajar dalam melatih keterampilan untuk mengguncang pola pikir yang 

irasional, mengembangkan pola pikir yang rasional, serta mempelajari cara 

yang lebih efektif dalam mengatasi masalah atau gangguan emosinya. Hal 

ini diharapkan agar korban kekerasan dalam pacaran akan mampu 

mendebat pikiran irasional yang muncul akibat kekerasan dalam pacaran 

yang dialami dan menggantinya dengan pikiran rasional, sehingga mereka 

dapat mengatasi emosi negatif atau gangguan emosi yang muncul tersebut.      

Intervensi REBT dilakukan dengan metode Participatory Action 

Research (PAR) yang dilakukan dalam beberapa siklus. Adapun tahapan 

dalam masing-masing siklus meliputi perencanaan (plan), Pelaksanaan 

(act), Pengamatan (observe), dan Refleksi ( reflect).  

 

 

 


