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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan kepada tiga partisipan dalam penelitian ini dan membahas hasil 

penelitian beserta dengan dinamika psikologisnya dengan mengaitkannya 

juga dengan teori-teori dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Hasil 

penelitian akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah seperti 

identifikasi kondisi trauma partisipan / korban kekerasan dalam pacaran, 

langkah-langkah intervensi REBT terhadap partisipan, serta bagaimana 

refleksi masing-masing partisipan / korban kekerasan dalam pacaran setelah 

dilakukan intervensi REBT.  

 

4.1 Rancangan Sesi-sesi REBT  

Sebelum melakukan intervensi REBT, terlebih dahulu dibuat 

rancangan tujuan dan rancangan intervensi. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan pelaksanaan intervensi. Adapun rancangan ini telah 

didiskusikan dengan expert, dalam hal ini psikolog ahli cognitive 

behavioral therapy. 

Wawancara direkam dengan alat perekam HP. Waktu wawancara 

untuk satu partisipan kurang lebih 45-50 menit. Hal ini juga didasari pada 

informasi yang digali mencakup informasi secara keseluruhan. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara hanya sebagai panduan selama 

wawancara agar terarah sesuai dengan tujuan. Pada waktu wawancara 

apabila partisipan tidak memahami  pertanyaan, maka peneliti mengulang 

pertanyaan atau menjelaskan pertanyaan secara rinci. Peneliti juga 

melakukan klarifikasi apabila menemukan jawaban yang kurang jelas 

kepada partisipan.  

Sebelum intervensi REBT dilakukan, dibuat rancangan terlebih 

dahulu. Rancangan ini dibuat berdasarkan hasil konsultasi dengan expert di 

bidang terapi behavioral cognitive, seorang psikolog. Selain itu rancangan 

juga berdasarkan kebutuhan partisipan dan hasil dari data awal partisipan. 

Selain itu juga dibuat terlebih dahulu tujuan dari masing-masing sesi untuk 

mempermudah pembuatan rancangan. 

 

 

 



 

2 

 

Tabel 4.1 Tujuan masing-masing sesi intervensi REBT 

Pertemuan Tujuan 

Sesi 1  Membangun hubungan (rappot) dengan partisipan 

 Partisipan mulai punya kepercayaan terhadap peneliti 

 Partisipan bersedia untuk menjadi subjek penelitian 

dan menyetujui kesepakatan akan waktu dan frekuensi 

pertemuan 

Sesi 2  Membantu partisipan mengetahui permasalahan yang 

dihadapi dengan beberapa aitem pertanyaan  

 Partisipan menyadari dirinya perlu ditolong. Dalam 

hal ini peneliti menggunakan Rational Emotive 

Behavior Therapy (REBT) untuk trauma healing. 

 Skrining trauma dengan skala IES Horowitz  

 Partisipan merasa nyaman setiap mengikuti pertemuan  

 Penggunaan A (activating event), peristiwa yang 

memicu 

 Penggunaan B (belief), keyakinan yang mendasari 

pandangan seseorang tentang peristiwa tersebut. 

Sesi 3  Partisipan dengan senang hati mau mengerjakan tugas 

rumah yang diberikan. Sebelumnya partisipan 

diberikan sedikit materi terkait dengan REBT. 

 Partisipan menemukan bagaimana reaksi dirinya 

ketika mengalami kekerasan dalam pacaran . Seperti 

pikiran otomatis yang muncul, dan emosi yang timbul 

setelahnya.  

 Partisipan mulai mengenal pikiran irasional yang 

mengganggu pada dirinya 

 Partisipan bisa mengetahui bahwa pikiran irasional 

tersebut dapat dihilangkan dengan memunculkan 

pikiran rasional.   

 Penggunaan B (belief) dan C (emotional and 

behavioural consequence), konsekuensi perilaku dan 
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emosi, biasa ditentukan oleh kepercayaan seseorang 

tentang peristiwa tersebut.  

Sesi 4  Melakukan kegiatan bermain peran untuk 

mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang 

menekan dengan suasana yang dikondisikan 

sedemikian rupa. 

 Partisipan mampu mengekspresikan perasaannya.  

 Partisipan dapat memunculkan pikiran rasional untuk 

mengganti pikiran irasional. 

 Partisipan mulai terbiasa memunculkan pikiran 

rasional secara otomatis. 

 Penggunaan B (belief) dan C (consequences), 

melanjutkan sesi sebelumnya.  

Sesi 5  Partisipan dapat menerapkan pikiran rasional secara 

berulang rutin setiap hari. 

 Diharapkan partisipan mulai dapat mengganti pikiran 

irasional dengan pikiran rasional. 

 Partisipan merasakan perubahan setelah berhasil 

dispute pikiran irasional dengan pikiran rasional.  

 Partisipan bisa mengungkapkan perasaannya tentang 

perubahan yang terjadi pada dirinya. 

 Penggunaan D (disputing ) pikiran irasional dengan 

pikiran rasional. 

Sesi 6  Diskusi tentang perubahan yang terjadi setelah proses 

dispute 

 Partisipan menjadi tahu bagaimana cara dispute 

pikiran irasional 

 Partisipan dapat menerapkan dalam kehidupannya. 

 Muncul E (effective), pandangan rasional efektif dan 

baru yang diikuti perubahan emosional dan perilaku. 

Hal ini tergantung dari kondisi masing-masing 

partisipan.   
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Tabel 4.2 Rancangan Intervensi REBT 

Waktu 

pertemuan 

Rencana kegiatan Yang dilakukan 

Sesi 1 

 Perkenalan dengan 

partisipan tentang profil 

dirinya (nama, umur, 

alamat, suku, agama) 

 Menjelaskan kepada 

partisipan tentang terapi 

yang akan dilakukan. 

Persetujuan dengan 

partisipan dan membuat 

kesepakatan waktu 

berapa lama dan berapa 

sesi. Partisipan sepakat 

untuk mengikuti sampai 

selesai. 

 Menjelaskan kepada 

partisipan bahwa reaksi 

negatif yang muncul 

pasca peristiwa traumatis 

merupakan hal yang 

wajar terjadi karena 

adanya trauma atau 

benturan yang membuat 

seseorang kaget dan 

akhirnya merasakan 

reaksi negatif. 

 

 Perkenalan  

 Menjelaskan seperti 

rencana 

 Waktu 50 menit 

 Pembuatan 

kesepakatan 

kesediaan, frekuensi 

pertemuan 

seminggu sekali, 

lama pertemuan. 

 Partisipan setuju 

dengan kesepakatan 

bersama 

Sesi 2 

 Menggali permasalahan 

yang dihadapi partisipan 

berkaitan dengan 

kekerasan dalam pacaran 

yang dialami. 

 Menggali sejauh mana 

trauma yang dialami 

 Membina rapport 

kedekatan dengan 

partisipan 

 Mulai menggali 

permasalahan yang 

dialami 
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akibat kekerasan dalam 

pacaran. 

 Pemberian skala untuk 

mengetahui tingkat 

trauma yang dialami 

untuk mempermudah 

pembuatan rancangan 

intervensi yang akan 

dilakukan. 

 Penggalian A (activating 

event), peristiwa yang 

memicu pada partisipan. 

 Penggalian B (belief) 

pada diri partisipan. 

Belief, tentang keyakinan 

yang mendasari 

pandangan seseorang 

tentang peristiwa 

kekerasan yang dialami. 

 

 Skrining trauma 

dengan pemberian 

skala IES Horrowits 

 Pertemuan 

dilakukan dengan 

santai dan akrab 

 Peneliti menjelaskan 

jika partisipan 

merasa ada yang 

kurang paham 

Sesi 3 

 Teknik kognitif yang 

digunakan dalam modul 

REBT yaitu dengan home 

work assigment atau 

pemberian tugas rumah. 

Dengan tugas rumah, 

partisipan diharapkan 

dapat berlatih mengubah 

atau menghilangkan 

pikirannya yang negatif 

atau tidak rasional 

dengan mengaplikasikan 

konsep ABC, menentang 

pikiran negatif tersebut 

(D), dan menggantinya 

menjadi pikiran dan 

pernyataan yang positif 

atau rasional, serta 

melakukan positive self 

talk sehingga 

menghasilkan respon 

perasaan maupun 

perilaku yang lebih 

positif. 

 Memberikan tugas 

rumah untuk 

mengetahui reaksi 

awal ketika 

mengalami 

peristiwa kekerasan, 

pikiran otomatis 

yang muncul, dan 

emosi yang timbul. 

Ini untuk melatih 

partisipan 

menemukan pikiran 

irasional yang 

muncul. 

 Memberikan 

pandangan bahwa 

pikiran irasional 

tersebut bisa diatasi 

dengan pemunculan 

pikiran rasional 

yang dibuat. 

 Partisipan belajar 

memunculkan 

pikiran rasional  
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 Menggali pikiran 

irasional partisipan 

berkaitan dengan 

kekerasan dalam pacaran. 

 Mengaplikasikan B dan C 

dalam REBT. B (belief), 

keyakinan yang 

mendasari pandangan 

seseorang tentang 

peristiwa yang dialami 

partisipan. 

 

Sesi 4 

 Menggunakan teknik 

afektif yaitu melalui 

kegiatan bermain peran. 

Kegiatan bermain peran 

ini digunakan untuk 

mengekspresikan 

berbagai jenis perasaan 

yang menekan (perasaan-

perasaan yang negatif) 

melalui suasana yang 

dikondisikan sedemikian 

rupa. 

Diskusi dengan 

partisipan dan belajar 

menerapkan konsep 

ABCDE untuk 

menghilangkan pikiran 

negatif. 

 Memunculkan pikiran 

rasional untuk menentang 

pikiran irasional. 

 Pengaplikasian C 

(emotional and 

behavioural 

consequence), 

konsekuensi perilaku dan 

emosi terutama 

ditentukan oleh 

kepercayaan seseorang. 

 

 Peneliti 

memposisikan 

sebagai korban 

kekerasan dan 

partisipan melihat 

dari sisi luar. 

Seolah-olah 

partisipan bisa 

memberikan 

pandangan ke 

korban, dan apa 

yang sebaiknya 

dilakukan.  

 Partisipan dari sudut 

pandang dengan 

peran lain akan 

mampu 

memunculkan 

beberapa  perasaan 

yang kira-kira bisa 

menekan perasaan 

negatif. 

 Partisipan akan 

mulai terbiasa 

memunculkan 

pikiran rasional 

secara otomatis. 
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Sesi 5 

 Berdiskusi bagaimana 

mengganti pikiran 

irasional dengan pikiran 

rasional. 

 Menerapkan pikiran 

rasional  

 Melihat pengaruh 

terhadap patisipan 

setelah menggunakan 

pikiran rasional. 

 Proses D (disputing), 

mendebat keyakinan 

irasional yang 

menyebabkan gangguan 

dengan keyakinan 

rasional. 

 Menanamkan 

pikiran rasional 

secara berulang  

 Dipantau setiap hari 

dan mengingatkan 

partisipan apakah 

sudah menanamkan 

pikiran rasional  

 Proses dispute 

pikiran irasional  

 Partisipan merasa 

ada perubahan 

terhadap perasaan 

dari negatif yang 

selama ini bercokol.  

 Perlahan, persaan 

takut terhadap laki-

laki yang akan 

berbuat jahat mulai 

berkurang. 

 Mulai melihat 

bahwa tidak semua 

laki-laki akan 

berbuat kasar dan 

pasti ada yang baik. 

 Mulai optimis untuk 

mengenal dan dekat 

dengan laki-laki. 

Sesi 6 

 Berdiskusi dengan 

partisipan tentang 

perubahan yang terjadi 

setelah proses disputing. 

 Partisipan menjadi tahu 

bagaimana cara dispute 

pikiran irasional. 

 Partisipan dapat 

menerapkan dalam 

kehidupan cara dispute 

pikiran irasional dengan 

pikiran rasional. 

 Munculnya E (effective), 

pandangan rasional 

efektif dan baru yang 

 Partisipan 

menceritakan cara 

dia mengganti 

pikiran irasional 

dengan pikiran 

rasional. 

 Partisipan juga 

dapat menerapkan 

teknik ABCD  

dalam masalah 

lainnya. 
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diikuti perubahan 

emosional  

 

Rancangan intervensi di atas dilakukan selama 6 sesi di luar 

perkenalan awal dan di akhir tentang diskusi. Pelaksanaan intervensi 

disesuaikan dengan waktu masing-masing partisipan. Setelah melakukan 

intervensi, maka dilakukan kembali tes skala IES untuk mengetahui apakah 

tingkat trauma yang mereka alami menurun atau berkurang.  

Adapun jadwal pertemuan dengan ketiga partisipan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3  Jadwal pertemuan dengan partisipan 

No Partisipan Tanggal 

Pertemuan 

Waktu Tempat Keterangan 

1 Ira 10/5/2019 

 

13.15 UKSW 

samping 

gedung A 

Perkenalan 

& 

wawancara 

  30/5/2019 13.00 FBS-UKSW 

Jl.Kartini 

Isi skala pre 

tes 

  31/5/2019 14.00 Rumah bu 

Fitri 

Masak-

masak 

(partisipan 

suka masak-

praktek). 

Agar lebih 

dekat dan 

ngobrol-

ngobrol. 

  21/6/2019 13.30 My cafe 

Salatiga 

Wawancara-

intervensi 

  28/6/2019 11.00 Rumah bu 

Fitri 

Wawancara 

mendalam. 

Intervensi. 

Penggalian 

pikiran 

irasional 



 

9 

 

  4/7/2019 12.30 Rumah bu 

Devi 

Intervensi 

  27/7/2019 18.30 Kos  Intervensi 

(menerapkan 

pikiran 

rasional) 

  6/9/2019 9.35 Kos 

partisipan 

Post tes 

dengan skala 

IES-R 

  9/9/2019 15.50 Kos Intervensi 

(hasil setelah 

dispute 

pikiran 

irasional 

dengan 

pikiran 

rasional) 

  22/10/2019 10.15 UKSW Diskusi – 

pendapat 

partisipan 

2 Ela 10/5/2019 14.15 Samping BU 

UKSW 

Perkenalan 

& 

wawancara 

  30/5/2019 9.35 Rumah bu 

Fitri 

Wawancara. 

Mengisi 

homework. 

  5/7/2019 12.00 Tempat kerja 

partisipan-

RM 

Wawancara. 

Intervensi 

  12/7/2019 14.00 D’saji-ruang 

khusus 

Intervensi, 

wawancara 

  19/8/2019 10.21 Rumah 

partisipan 

Pre tes 
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  10/9/2019 16.15 RM Andalas 

Salatiga 

Intervensi. 

Role play 

  11/9/2019 7.30 Rumah bu 

Fitri 

Post tes 

  19/10/2019 13.45 UKSW Diskusi-

argumen 

partisipan 

3 Jeni 25/5/2019 13.00 Kos teman 

partisipan 

Perkenalan. 

Wawancara. 

Pre tes 

  29/5/2019 13.30 Kos teman 

partisipan 

Wawancara. 

Pengisian 

homework 

  30/5/2019 16.30 Perpustakaan 

UKSW 

Intervensi, 

wawancara. 

  22/6/2019 18.30 RM Intervensi, 

diskusi. 

  2/7/2019 13.00 Mycafe  Intervensi, 

wawancara. 

  9/9/2019 14.00 Kos Post tes 

  18/10/2019 08.00 Kos Diskusi-

argumen 

partisipan 

 

Pada awal sebelum intervensi, ketiga partisipan diajak untuk 

melakukan sebuah perenungan dengan bantuan penulis. Hal ini untuk 

melihat sejauh mana penerimaan diri masing-masing partisipan. Dari 

penerimaan diri (self acceptance) ini, partisipan akan lebih mengetahui 

bagaimana sebetulnya kondisi dia saat ini dan masalah yang terjadi, 

berkaitan dengan kejadian kekerasan dalam pacaran yang mereka alami.  
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4.2 Partisipan satu  

4.2.1 Profil partisipan  

 

Nama   : Ira 

Jenis kelamin : Perempuan 

Usia  : 20 tahun 

Alamat  : Salatiga 

Agama  : Kristen Protestan 

Asal  : Talaut, Sulawesi Utara 

Anak ke- : kedua dari tiga bersaudara 

    (kakak perempuan, adik laki-laki) 

Status  : single 

Pendidikan  : sedang kuliah (S1) 

Lama pacaran : 1 tahun 

Ira berambut sebahu, dengan tinggi badan sekitar 150cm. Ia tergolong 

remaja yang pendiam dan tertutup.  

 

4.2.2 Gambaran Kekerasan yang dialami partisipan satu 

1. Kekerasan Verbal dan Emosional 

Kekerasan ini berupa ancaman terhadap pasangan berupa  perkataan 

maupun mimik wajah yang tidak mengenakkan. 

 
“Jika saya sedang bersama dia, dan dia marah, dia langsung berkata kasar tanpa 

berfikir apa yang dia katakan. Seperti, bodoh kamu! Dasar anjing!” 

 

 
“Mukanya merah marah sekali, padahal kadang saya tidak tahu kenapa tiba-tiba 

dia marah ke aku.”  

 

Ira terisak ketika menceritakan hal tersebut. 

2. Kekerasan fisik 

Kekerasan ini mengakibatkan pacar / pasangan terluka secara fisik akibat 

perilaku seperti memukul, menendang, menampar dan sebagainya. Adapun 

yang terjadi pada Ira adalah sebagai berikut,  

 
“Saya ditendang, dipukul, didorong, diinjak. Hanya karena saya tidak menjawab 

pertanyaannya apakah saya sedang sakit ato tidak. Saya diam karena saya sedang 

sakit. Tahu-tahu dia langsung menendang saya. Sejak itu dia mulai sering 

memukul, menendang walau tak ada sebab. Biarpun kita sedang baik-baik saja, 

dia bisa tiba-tiba memukul saya.” 
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3. Kekerasan seksual 

Kekerasan ini adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak 

seksual sedangkan pacar tidak menghendaki. 

 
“Dia pernah memaksa saya untuk melakukan hubungan intim. Dia bilang biar ada 

ikatan antara kita. Beberapa kali dia minta, dan hampir dia memperkosa saya, 

tapi saya tidak mau. Karena itu, saya putus dengan dia.” 

 

4.2.3 Identifikasi kondisi trauma partisipan/ korban kekerasan dalam 

pacaran dan pemetaan persoalan 

 

Pada awal penelitian, penulis melakukan pra penelitian yaitu perkenalan 

dan menjalin hubungan agar partisipan tidak canggung dan takut. Setelah 

itu lewat wawancara ringan, penulis mencari tahu kondisi awal psikologis 

partisipan. Adapun kondisi awal partisipan sebelum dilakukan intervensi 

adalah: 

1. Partisipan selalu merasa sedih, kecewa, cemas, takut, dan trauma. 

Sedih karena karena orang yang dia sayangi bisa berbuat kasar. 

Adapun pernyataan partisipan tentang perasaannya adalah sebagai 

berikut: 
“Saya sangat sedih mengingat kejadian itu, ketika pacar saya berbuat kasar 

kepada saya dan terkadang menjadi fikiran sampai berhari-hari.” 
 

Partisipan juga merasa kecewa. 

 
“Itu melukai perasaan saya, dan itu membuat saya kecewa terhadap dia.” 

 

“Saya takut kalau ketemu laki-laki. Saya sedih, takut, trauma. Sampai sekarang 

masih terbawa-bawa.” 

 

Partisipan Ira takut jika bertemu laki-laki. Jika laki-laki itu mencoba 

mengenal lebih dekat, Ira segera menolak. Dia takut, jika laki-laki itu akan 

sama kasar seperti mantan pacarnya dahulu.  

 

2. Ketakutan jika melihat kekerasan terjadi, seperti melihat orang 

dipukul, dibentak. 

 
“Saya takut ketika melihat papa mama adu mulut, banting barang, atau lihat 

orang lain dipukul. Rasanya saya ingin menangis dan pergi. Saya tak tahan 

melihatnya.” 
3. Rasa takut ketika bertemu laki-laki yang baru dikenal. Bayangan 
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akan kekerasan masih membayanginya. 

4. Tidur terganggu karena Ira masih teringat kejadian kekerasan yan 

Dialami 

5. Kadang Ira masih bermimpi peristiwa kekerasan yang dialami, 

seolah-olah baru terjadi. 

 

Selain itu, penulis juga melakukan asesmen sebelum / pra intervensi 

terhadap partisipan dengan menggunakan alat ukur Impact of event scale 

(IES). Skala ini untuk mengukur distres subyektif setelah individu 

mengalami peristiwa traumatis. Bisa juga dikatakan IES bertujuan untuk 

mengukur tingkat post-traumatic stress disorder (PTSD) yang dialami 

individu. IES berisi pernyataan yang harus dipilih oleh klien berdasarkan 

tingkat frekuensinya. Jadi IES merupakan skala bertipe self-report. IES 

diciptakan oleh Horowits, Wilner dan Alvarez (1979) dan sudah 

diujicobakan untuk mencari reliabilitas dan validitasnya. IES berisi 15 item 

yang mengevaluasi pengalaman subkategori dari PTSD yaitu avoidance dan 

intrusion. Reliabilitas alpha dari intrusion = 0.79 dan avoidance = 0.86. IES 

juga menunjukkan kemampuannya dalam membedakan antara kelompok 

yang mengalami trauma dengan kelompok yang tidak mengalami trauma 

(Brier,1997).  

Pada pertemuan awal dengan partisipan, peneliti melakukan perkenalan 

untuk membina hubungan saling percaya dan melakukan skrining traumatik 

dengan menggunakan instrumen Impact of Event Scale (IES). 

Pada tahap terminasi, setelah peneliti mendapatkan data-data yang sesuai 

dengan kebutuhan, peneliti melakukan terminasi dan menyampaikan rasa 

terima kasih atas kerjasama dan kesediaannya menjadi partisipan. 

Untuk penilaian terhadap trauma partisipan dinilai dengan menggunakan 

instrumen yaitu Impact of Event Scale (IES) dengan penilaian bahwa jika 

nilai Impact of Event Scale yaitu ≤ 12 trauma ringan, 13-32 trauma sedang, 

dan ≥ 33 trauma berat (PTSD).  

Tujuan asesmen dengan pemberian skala IES adalah untuk lebih memahami 

kondisi dari partisipan, sehingga dapat ditetapkan penangganan yang tepat 

sesuai dengan kondisi partisipan tersebut. Selain dengan pemberian skala, 

juga dilakukan wawancara mendalam terhadap partisipan untuk menggali 

permasalahan awal yang dialami partisipan. Adapun skala IES adalah 

sebagai berikut: 

IES Horowits, Wilner, Alvarez 

Penilaian Impact of Event Scale (IES): 

  ≤ 12   : trauma ringan,  

13-32   : trauma sedang, 
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  ≥ 33   : trauma berat (PTSD). 

Adapun hasil untuk partisipan Ira adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Hasil pengisian skala IES pre test partisipan Ira 

 

No Kondisi Anda Ket Skor 

1 Saya memikirkan peristiwa tersebut ketika saya tidak 

ingin memikirkan peristiwa tersebut. 

Sering 3 

2 Saya berusaha menghindarkan diri saya sendiri dari 

merasa sedih saat saya mengingat kembali peristiwa 

tersebut. 

Kadang- 

Kadang 

2 

3 Saya berusaha menghilangkan peristiwa tersebut dari 

ingatan saya 

Sering 3 

4 Saya mengalami susah tidur saat pikiran saya kembali 

mengingat peristiwa tersebut 

Sering 3 

5 Saya memiliki perasaan yang kuat terhadap peristiwa 

tersebut 

Kadang- 

Kadang 

2 

6 Saya bermimpi tentang peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

7 Saya berusaha tidak mengingat peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

8 Saya merasa peristiwa tersebut tidak terjadi atau tidak 

nyata 

Kadang-

kadang 

2 

9 Saya berusaha untuk tidak membicarakan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

10 Gambaran tentang peristiwa itu ada dalam pikiran 

saya 

Kadang-

kadang 

2 

11 Hal-hal lain yang ada membuat saya teringat kembali 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

12 Saya merasa terkadang memikirkan peristiwa tersebut 

walaupun saya tidak menginginkannya 

Kadang-

kadang 

2 

13 Saya berusaha untuk tidak memikirkan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

14 Hal-hal lain mengingatkan saya kembali pada 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

15 Perasaan saya tidak peduli terhadap peristiwa tersebut Tidak 0 

 SKOR TOTAL  32 

 

Dari skor skala IES di atas, terlihat partisipan Ira mengalami trauma tingkat 

sedang, karena skor Ira 32 berada dalam rentang 13-32 pada skala IES 

Horowits. Sebetulnya angka 32 nyaris mendekati tingkat trauma berat 

dalam skala IES Horowits, yaitu 33 ke atas. 
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Dari hasil wawancara ataupun skala, partisipan Ira mengalami trauma 

tingkat sedang, nyaris ke berat akibat kekerasan dalam pacaran yang 

dialami. Berdasarkan hal ini lah penulis memilih partisipan Ira untuk lanjut 

menjadi partisipan dalam penelitian ini karena sesuai dengan kriteria 

partisipan untuk intervensi REBT. 

 

Tabel 4.5 Rencana agenda PAR untuk Ira 

 

A Activating Event  

-Kejadian apa yang menyebabkan 

Ira mengalami gangguan emosi 

seperti depresi, cemas, takut, 

trauma? 

Menggali ingatan masa lalu 

berkaitan dengan kekerasan 

dalam pacaran 

B Belief 

-Keyakinan apa yang muncul pada 

diri Ira setelah mengalami peristiwa 

kekerasan dalam pacaran? 

Membawa Ira untuk bercerita 

dengan nyaman tentang 

kejadian itu dan melihat 

keyakinan yang muncul akibat 

peristiwa itu.  

C Emotional and Behavior 

Consequence 

-Konsekuensi perilaku dan emosi 

apa yang terjadi pada Ira setelah 

mengalami kekerasan dalam 

pacaran? 

 

Mengamati dan menggali 

dampak berupa perilaku dan 

emosi Ira dengan aktivitas 

tertentu. 

D Disputation (mendebat pikiran 

irasional dengan pikiran rasional) 

-Cara mendebat pikiran irasional 

dengan pikiran rasional 

Memunculkan pikiran rasional 

pada diri Ira dari diri Ira 

sendiri. Pikiran rasional itu 

yang akan digunakan untuk 

mendebat pikiran irasional 

E Effect apa yang terjadi pada Ira  

(pandangan rasional efektif dan baru 

yang diikuti perubahan emosional 

dan perilaku  

Menggali apa pandangan 

rasional baru dari diri Ira. 

F Feeling (Perasaan baru) apa yang 

muncul dalam diri Ira? 

Menggali dalam suasana yang 

nyaman agar Ira mau bercerita 

lebih jauh tentang perasaan 

baru apa yang muncul.  
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4.2.4 Implementasi REBT-PAR pada Ira 

 

Setelah mengetahui tingkat trauma partisipan, selanjutnya adalah intervensi 

/ implementasi REBT. Intervensi dilakukan sesuai rancangan.   

 

Tabel 4.6 Hasil ABCDE partisipan Ira 

 

Teknik REBT Uraian 

A (Activating Event) Pacar melakukan kekerasan fisik, verbal & 

emosional, ekonomi, seksual. 

B (Belief)  Laki-laki itu kasar, jahat, pemarah, suka pukul. 

C (Consequence) Takut untuk menjalin hubungan lagi dengan 

laki-laki 

D (Disputation) Proses mendebat pikiran irasional dengan 

menanamkan pikiran rasional. 

E (Effect) Pandangan rasional efektif yang baru yang 

diikuti perubahan emosional dan perilaku. 

 

“Tidak semua laki-laki jahat dan kasar. Dia 

(laki-laki) orang baik. Nggak bakal jahatin aku, 

jadi aku nggak perlu takut.” 

 

Dari tabel di atas terlihat tahapan dari teknik ABCDE REBT pada 

partisipan Ira. Dari pemicu karena kekerasan yang dialami, lalu muncul 

belief, keyakinan irasional dan timbul consequence trauma terhadap laki-

laki dan kekerasan. 

Untuk proses disputation sendiri dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 4.7 Hasil disputation partisipan Ira 

 
Partisi

pan 

Pikiran irasional Pikiran rasional Dampak yang dirasakan 

setelah dispute irasional 

ke rasional 

Ira Semua laki-laki kasar, 

pemarah, suka pukul, 

jahat 

Dia (laki-laki) orang baik. 

Nggak bakal jahatin aku, 

jadi aku nggak perlu takut. 

Dan tidak semua laki-laki 

jahat dan kasar.  

Rasa takut berkurang  

ketika bertemu laki-laki 

yang mencoba mendekati. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pikiran irasional yang muncul dalam 
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diri partisipan didebat dengan pikiran rasional. Proses disputation dilakukan 

selama beberapa minggu sampai dalam diri partisipan tumbuh sebuah 

keyakinan baru yang rasional. Untuk partisipan Ira butuh waktu sekitar 3 

bulan hingga dapat menanamkan pikiran rasional dalam pikirannya sendiri. 

Awalnya ia menolak keyakinan baru yang rasional, ia masih yakin bahwa 

laki-laki itu pasti jahat, kasar, suka pukul, pemarah. Lambat laun melalui 

proses tahapan intervensi, lewat komunikasi, aksi dari PAR , partisipan 

mulai bisa menerima dan meyakinkan diri dan akhirnya bisa menggantikan 

pikiran irasional dengan pikiran rasional. 

Dampak yang dirasakan Ira adalah rasa takut sudah berkurang 

ketika bertemu laki-laki yang mencoba mendekati. Dia juga mulai 

membuka diri untuk menerima laki-laki yang ingin mengenalnya lebih jauh.  

Setelah selesai melakukan intervensi, dilakukan post tes skala IES untuk 

mengetahui apakah tingkat trauma partisipan mengalami penurunan atau 

tidak. Skala ini hanya untuk menguatkan penelitian hasil intervensi REBT. 

Selain itu, hasil penelitian juga dilihat dari data hasil wawancara mendalam 

dan observasi.  

 

Tabel 4.8 Hasil pengisian skala IES post test partisipan Ira 

 

No Kondisi Anda Ket Skor 

1 Saya memikirkan peristiwa tersebut ketika saya tidak 

ingin memikirkan peristiwa tersebut. 

Jarang 

sekali 

1 

2 Saya berusaha menghindarkan diri saya sendiri dari 

merasa sedih saat saya mengingat kembali peristiwa 

tersebut. 

Kadang- 

Kadang 

2 

3 Saya berusaha menghilangkan peristiwa tersebut dari 

ingatan saya 

Sering 3 

4 Saya mengalami susah tidur saat pikiran saya kembali 

mengingat peristiwa tersebut 

Jarang 

sekali 

1 

5 Saya memiliki perasaan yang kuat terhadap peristiwa 

tersebut 

Kadang- 

Kadang 

2 

6 Saya bermimpi tentang peristiwa tersebut Jarang 

sekali 

1 

7 Saya berusaha tidak mengingat peristiwa tersebut Sering 3 

8 Saya merasa peristiwa tersebut tidak terjadi atau tidak 

nyata 

Kadang-

kadang 

2 

9 Saya berusaha untuk tidak membicarakan peristiwa 

tersebut 

Sering 3 

10 Gambaran tentang peristiwa itu ada dalam pikiran 

saya 

Jarang 

sekali 

1 
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11 Hal-hal lain yang ada membuat saya teringat kembali 

peristiwa tersebut 

Sering 3 

12 Saya merasa terkadang memikirkan peristiwa tersebut 

walaupun saya tidak menginginkannya 

Kadang-

kadang 

2 

13 Saya berusaha untuk tidak memikirkan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

14 Hal-hal lain mengingatkan saya kembali pada 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

15 Perasaan saya tidak peduli terhadap peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

 SKOR TOTAL  30 

 

Dari tabel di atas, terlihat skor skala IES partisipan Ira mengalami 

penurunan dari 32 menjadi 30. Dimana angka tersebut masuk ke dalam 

trauma tingkat sedang, yang dalam skala IES Horowits adalah dalam 

rentang 13-32. Penurunan skor hanya 2, namun hal ini sudah menunjukkan 

adanya keberhasilan dari intervensi REBT. Dari hasil penelitian dengan 

wawancara, observasi, aksi PAR, terlihat ada perubahan dan kemajuan yang 

dialami partisipan. Dari yang takut bertemu laki-laki dan bersosialisasi 

menjadi mulai terbuka dengan laki-laki dan mau berorganisasi.  

Selain itu, faktor keterbatasan waktu penelitian juga memengaruhi hasil. 

Jika penelitian dilakukan lebih lama lagi, kemungkinan hasil lebih bagus 

lagi, karena penerapan pikiran rasional untuk mendebat pikiran irasional 

memang butuh waktu. Selain itu faktor dukungan dari orang-orang terdekat 

dari partisipan juga sangat memengaruhi tingkat penurunan trauma yang 

dialami. Ira termasuk orang yang pendiam dan tertutup. Susah baginya 

untuk bisa langsung percaya dengan orang. Untuk awalnya, penulis juga 

butuh waktu untuk membina hubungan agar partisipan mau percaya dan 

mau menjadi partisipan dalam penelitian ini. 

 

4.2.5 Refleksi Ira atas REBT-PAR  

 

Refleksi partisipan korban kekerasan dalam pacaran setelah 

dilakukan intervensi REBT bermacam-macam. Setelah intervensi REBT, 

Ira merasa dia lebih semangat dalam menjalani hari-harinya. Ia lebih bisa 

membuka diri untuk bergaul dan bersosialisasi. Perasaan minder karena 

kekerasan yang dialami perlahan mulai berkurang. 

“Setelah mengikuti apa yang kakak arahkan dan kegiatan-kegiatannya, saya 

merasakan manfaatnya. Saya merasa perasaan saya lebih tenang dan takut saya 

berkurang.”  
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“Perasaan aku sekarang sudah jauh lebih enak dari kemarin-kemarin. Terus kalau 

ketemu orang baru udah ga terlalu takut. Sekarang juga udah bisa sosialisasi. Aku 

juga udah ikut organisasi fakultas, itu membuat aku  semakin terbiasa dengan 

orang-orang baru yang aku kenal.”  

Setelah beberapa minggu, partisipan mulai sedikit berani untuk 

berdiskusi dengan teman-teman remajanya. Walaupun ada kendala 

terutama mengenai perasaannya, tetapi Ira berani mencoba. Masih perlu 

pendampingan, dorongan, serta motivasi. Ira juga merasakan dengan 

berorganisasi, pikiran dia yang selama ini selalu teringat peristiwa 

kekerasan yang dialami lama-lama semakin pudar karena teralihkan dengan 

kegiatan yang lebih bermanfaat.  

“Dengan bersosialisasi dan berorganisasi, aku bisa merefleksikan 

pengalamanku kepada teman-teman remaja lain agar mereka bisa 

mengambil sikap dan berani berkata tidak terhadap kekerasan dalam 

pacaran. Walaupun saya pemalu dan tak pandai bicara, namun saya bisa 

berbagi walau sedikit. Awalnya saya malu dan takut, tapi lama-lama 

mulai terbiasa. Kendalanya, kadang saya malas untuk mengingat kejadian 

kekerasan dalam pacaran. ”  

Dari pernyataan partisipan Ira, terlihat bahwa intervensi REBT 

membuahkan hasil. Hal ini karena partisipan mampu menggantikan pikiran 

irasionalnya dengan pikiran rasional yang lebih bermanfaat 

 

4.3 Partisipan dua  

4.3.1 Profil partisipan  

 

Nama   : Ela 

Jenis kelamin : Perempuan 

Usia  : 21 tahun 

Alamat  : Salatiga 

Agama  : Islam 

Asal  : Salatiga 

Anak ke- : kedua dari tiga bersaudara 

    (kakak laki-laki, adik perempuan) 

Status  : single 

Pendidikan  : sedang kuliah (S1) 

Lama pacaran : 4 tahun 

Tubuh Ela tinggi semampai. Ela remaja yang cukup ceria walaupun agak 

pendiam. 
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4.3.2 Gambaran Kekerasan yang dialami partisipan Ela 

1. Kekerasan Verbal dan Emosional 

Kekerasan ini berupa ancaman terhadap pasangan berupa  perkataan 

maupun mimik wajah yang tidak mengenakkan. 

 
“Sempat saat ketahuan dia memiliki perempuan lain, saya dikata-katain dasar 

sampah, anjing. Saya menangis dan dada saya terasa sesak.” 

 

2. Kekerasan fisik 

Kekerasan ini mengakibatkan pacar / pasangan terluka secara fisik akibat 

perilaku seperti memukul, menendang, menampar dan sebagainya. Adapun 

yang terjadi pada Ira adalah sebagai berikut,  

 
“Ketika menurut dia saya melakukan kesalahan, atau ketika saya ngobrol dengan 

teman laki-laki, dia marah-marah, belum saya jelaskan, dia langsung mencubit 

dan memukul saya.” 

 

3. Kekerasan seksual 

Kekerasan ini adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak 

seksual sedangkan pacar tidak menghendaki. 

 
“Pacar saya memaksa saya untuk membuktikan keperawanan saya. Dia meminta 

saya untuk melakukan hubungan intim dengan dia.Saya menolak dan marah. Dia 

malah memaki kalau saya ini sampah, tidak berguna, belum tentu masih perawan 

karena saya menolak.” 

 

“Dia sering meminta saya melakukan hubungan intim sebagai bukti saya masih 

perawan. Di saat bertemu, ataupun lewat sms, chating, bbm. Dia selalu meminta.” 

 

“Dia bilang ga akan kasar lagi jika saya mau melakukan hubungan intim dengan 

dia. Tapi saya tidak mau.”  

 

1. Kekerasan Ekonomi 

Pasangan meminta untuk dicukupi kebutuhan hidupnya. Seperti 

membelikan barang, uang pacar, meminjam barang dalam waktu lama. 
 

“Dia sering meminjam uang kepada saya. Saya takut menolak karena saya takut 

akan dikasari lagi sama dia.” 
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4.3.3 Identifikasi kondisi trauma partisipan / korban kekerasan dalam 

pacaran dan pemetaan persoalan  

 

Pada awal penelitian, penulis melakukan pra penelitian yaitu perkenalan 

dan menjalin hubungan agar partisipan tidak canggung dan takut. Setelah 

itu lewat wawancara ringan, penulis mencari tahu kondisi awal psikologis 

partisipan. Adapun kondisi awal partisipan sebelum dilakukan intervensi 

adalah: 

1. Partisipan merasa cemas, kaget secara tiba-tiba jika mendengar 

suara keras, rasanya seperti sedang dipukul. Selain itu juga Ela 

merasa takut jika didekati laki-laki yang ingin mengenalnya lebih 

jauh. Sebatas kenal saja, Ela sudah takut.  Adapun pernyataan 

partisipan tentang perasaannya adalah sebagai berikut: 

 
“Saya merasa takut, deg-degan, keringat dingin, dan selalu berfikir perlakuan dia 

lebih parah lagi. Perasaan ingin membalas tapi hati tak sampai.”  

 

2. Ela takut jika didekati laki-laki yang ingin serius dengannya 

 
“Takutnya kalau dapat pacar akan begitu lagi. Kasar, lalu selingkuh dan 

ninggalin lagi.” 

3. Rasa takut yang muncul secara tiba-tiba jika mendengar suara 

keras.Perasaan Ela seperti akan dipukul. 

4. Takut dan bimbang yang berlebihan terhadap laki-laki 

5. Selalu muncul pikiran bahwa laki-laki akan berbuat kasar dan 

meninggalkan lagi. 

Pada pertemuan awal dengan partisipan, peneliti melakukan perkenalan 

untuk membina hubungan saling percaya dan melakukan skrining traumatik 

dengan menggunakan instrumen Impact of Event Scale (IES). 

Pada tahap terminasi, setelah peneliti mendapatkan data-data yang sesuai 

dengan kebutuhan, peneliti melakukan terminasi dan menyampaikan rasa 

terima kasih atas kerjasama dan kesediaannya menjadi partisipan. 

Untuk penilaian terhadap trauma partisipan dinilai dengan menggunakan 

instrumen yaitu Impact of Event Scale (IES) dengan penilaian bahwa jika 

nilai Impact of Event Scale yaitu ≤ 12 trauma ringan, 13-32 trauma sedang, 

dan ≥ 33 trauma berat (PTSD).  

Tujuan asesmen dengan pemberian skala IES adalah untuk lebih memahami 

kondisi dari partisipan, sehingga dapat ditetapkan penangganan yang tepat 

sesuai dengan kondisi partisipan tersebut. Selain dengan pemberian skala, 

juga dilakukan wawancara mendalam terhadap partisipan untuk menggali 

permasalahan awal yang dialami partisipan. Adapun skala IES adalah 
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sebagai berikut: 

IES Horowits, Wilner, Alvarez 

Penilaian Impact of Event Scale (IES): 

  ≤ 12   : trauma ringan,  

13-32   : trauma sedang, 

  ≥ 33   : trauma berat (PTSD). 

Adapun hasil untuk partisipan Ela adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 Hasil pengisian skala IES pre test partisipan Ela 

 

No Kondisi Anda Ket Skor 

1 Saya memikirkan peristiwa tersebut ketika saya tidak 

ingin memikirkan peristiwa tersebut. 

Kadang-

kadang 

2 

2 Saya berusaha menghindarkan diri saya sendiri dari 

merasa sedih saat saya mengingat kembali peristiwa 

tersebut. 

Jarang 

sekali 

1 

3 Saya berusaha menghilangkan peristiwa tersebut dari 

ingatan saya 

Sering 3 

4 Saya mengalami susah tidur saat pikiran saya kembali 

mengingat peristiwa tersebut 

Jarang 

sekali 

1 

5 Saya memiliki perasaan yang kuat terhadap peristiwa 

tersebut 

Jarang 

sekali 

1 

6 Saya bermimpi tentang peristiwa tersebut Tidak 0 

7 Saya berusaha tidak mengingat peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

8 Saya merasa peristiwa tersebut tidak terjadi atau tidak 

nyata 

Kadang-

kadang 

2 

9 Saya berusaha untuk tidak membicarakan peristiwa 

tersebut 

Jarang 

sekali 

1 

10 Gambaran tentang peristiwa itu ada dalam pikiran 

saya 

Kadang-

kadang 

2 

11 Hal-hal lain yang ada membuat saya teringat kembali 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

12 Saya merasa terkadang memikirkan peristiwa tersebut 

walaupun saya tidak menginginkannya 

Kadang-

kadang 

2 

13 Saya berusaha untuk tidak memikirkan peristiwa 

tersebut 

Sering 3 

14 Hal-hal lain mengingatkan saya kembali pada 

peristiwa tersebut 

Jarang 

sekali 

1 

15 Perasaan saya tidak peduli terhadap peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

 SKOR TOTAL  25 
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Dari skor skala IES di atas, terlihat partisipan Ela mengalami trauma 

tingkat sedang, karena skor Ela 25 berada dalam rentang 13-32 pada skala 

IES Horowits.  

Dari hasil wawancara ataupun skala, partisipan Ela mengalami trauma 

tingkat sedang. Berdasarkan hal ini lah penulis memilih partisipan Ela untuk 

lanjut menjadi partisipan dalam penelitian ini karena sesuai dengan kriteria 

partisipan untuk intervensi REBT. 

Adapun rencana agenda PAR untuk Ela adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 Rencana Agenda PAR untuk Ela 

A Activating Event  

-Kejadian apa yang menyebabkan 

Ela mengalami gangguan emosi 

seperti depresi, cemas, takut, 

trauma? 

Menggali ingatan masa lalu 

berkaitan dengan kekerasan 

dalam pacaran 

B Belief 

-Keyakinan apa yang muncul pada 

diri Ela setelah mengalami peristiwa 

kekerasan dalam pacaran? 

Membawa Ela untuk bercerita 

dengan nyaman tentang 

kejadian itu dan melihat 

keyakinan yang muncul akibat 

peristiwa itu.  

C Emotional and Behavior 

Consequence 

-Konsekuensi perilaku dan emosi 

apa yang terjadi pada Ela setelah 

mengalami kekerasan dalam 

pacaran? 

 

Mengamati dan menggali 

dampak berupa perilaku dan 

emosi Ela dengan aktivitas 

tertentu. 

D Disputation (mendebat pikiran 

irasional dengan pikiran rasional) 

-Cara mendebat pikiran irasional 

dengan pikiran rasional 

Memunculkan pikiran rasional 

pada diri Ela dari diri Ela 

sendiri. Pikiran rasional itu 

yang akan digunakan untuk 

mendebat pikiran irasional 

E Effect apa yang terjadi pada Ela  

(pandangan rasional efektif dan baru 

yang diikuti perubahan emosional 

dan perilaku  

Menggali apa pandangan 

rasional baru dari diri Ela. 

F Feeling (Perasaan baru) apa yang 

muncul dalam diri Ela? 

Menggali dalam suasana yang 

nyaman agar Ela mau bercerita 

lebih jauh tentang perasaan 

baru apa yang muncul.  
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4.3.4 Implementasi REBT-PAR pada Ela 

 

Setelah mengetahui tingkat trauma partisipan, selanjutnya adalah 

intervensi / implementasi REBT.  

Sebelum melakukan intervensi REBT, terlebih dahulu dibuat rancangan 

tujuan dan rancangan intervensi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

pelaksanaan intervensi. Adapun rancangan ini telah didiskusikan dengan 

expert, dalam hal ini psikolog ahli cognitive behavioral therapy. 

Wawancara direkam dengan alat perekam HP. Waktu wawancara 

untuk satu partisipan kurang lebih 45-50 menit. Hal ini juga didasari pada 

informasi yang digali mencakup informasi secara keseluruhan. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara hanya sebagai panduan selama 

wawancara agar terarah sesuai dengan tujuan. Pada waktu wawancara 

apabila partisipan tidak memahami  pertanyaan, maka peneliti mengulang 

pertanyaan atau menjelaskan pertanyaan secara rinci. Peneliti juga 

melakukan klarifikasi apabila menemukan jawaban yang kurang jelas 

kepada partisipan.  

Rancangan intervensi sama seperti rancangan terhadap partisipan 

pertama, dilakukan selama 6 sesi di luar perkenalan awal. Pelaksanaan 

intervensi disesuaikan dengan waktu masing-masing partisipan. Setelah 

melakukan intervensi, maka dilakukan kembali tes skala IES untuk 

mengetahui apakah tingkat trauma yang mereka alami menurun atau 

berkurang.  

Tabel 4.11 Hasil ABCDE partisipan Ela 

 

Teknik REBT Uraian 

A (Activating Event) Pacar melakukan kekerasan fisik, verbal 

emosional, seksual, ekonomi. 

B (Belief)  Cowok itu hanya baik di awal, setelah itu kasar, 

jahat, lalu akan mencampakkan dan 

meninggalkan. 

C (Consequence) Takut untuk menjalin hubungan lagi dengan 

laki-laki 

D (Disputation) Proses mendebat pikiran irasional dengan 

menanamkan pikiran rasional. 

E (Effect) Pandangan rasional efektif yang baru yang 

diikuti perubahan emosional dan perilaku. 

 

“Tidak semua laki-laki demikian jahat. Pasti 
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ada laki-laki yang beda, baik, dan setia.”  

 

Dari tabel di atas terlihat tahapan dari teknik ABCDE REBT pada 

partisipan Ela. Dari pemicu karena kekerasan yang dialami, lalu muncul 

belief, keyakinan irasional dan timbul consequence trauma terhadap laki-

laki dan kekerasan. 

 

Untuk proses disputation sendiri dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 4.12  Hasil disputation partisipan Ela 

 
Partisi

pan 

Pikiran irasional Pikiran rasional Dampak yang dirasakan 

setelah dispute irasional 

ke rasional 

Ela Cowok itu hanya baik 

di awal setelah itu 

kasar, jahat. dan akan 

mencampakkan dan 

meninggalkan 

Tidak semua laki-laki 

demikian jahat. Pasti ada 

yang beda, baik dan setia. 

Saya sudah ikhlas dengan 

kejadian sebelumnya. Saya 

juga mulai bisa membuka 

diri terhadap laki-laki 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pikiran irasional yang muncul 

dalam diri partisipan didebat dengan pikiran rasional. Proses disputation 

dilakukan selama beberapa minggu sampai dalam diri partisipan tumbuh 

sebuah keyakinan baru yang rasional. Untuk partisipan Ela butuh waktu 

sekitar 2 bulan hingga dapat menanamkan pikiran rasional dalam 

pikirannya sendiri. Awalnya ia menolak keyakinan baru yang rasional, ia 

masih yakin bahwa laki-laki itu pasti jahat, kasar, suka pukul, pemarah. 

Lambat laun melalui proses tahapan intervensi, lewat komunikasi, aksi dari 

PAR , partisipan mulai bisa menerima dan meyakinkan diri dan akhirnya 

bisa menggantikan pikiran irasional dengan pikiran rasional. 

Dampak yang dirasakan Ela adalah rasa takut sudah berkurang 

ketika bertemu laki-laki yang mencoba mendekati. Dia sudah merasa ikhlas 

dengan kejadian sebelumnya. Dia juga mulai membuka diri untuk 

menerima laki-laki yang ingin mengenalnya lebih jauh.  

Setelah selesai melakukan intervensi, dilakukan post tes skala IES untuk 

mengetahui apakah tingkat trauma partisipan mengalami penurunan atau 

tidak. Skala ini hanya untuk menguatkan penelitian hasil intervensi REBT. 

Selain itu, hasil penelitian juga dilihat dari data hasil wawancara mendalam 

dan observasi.  
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Tabel 4.13 Hasil pengisian skala IES post test partisipan Ela  

 

No Kondisi Anda Ket Skor 

1 Saya memikirkan peristiwa tersebut ketika saya tidak 

ingin memikirkan peristiwa tersebut. 

Jarang 

sekali 

1 

2 Saya berusaha menghindarkan diri saya sendiri dari 

merasa sedih saat saya mengingat kembali peristiwa 

tersebut. 

Kadang- 

Kadang 

2 

3 Saya berusaha menghilangkan peristiwa tersebut dari 

ingatan saya 

Kadang-

kadang 

2 

4 Saya mengalami susah tidur saat pikiran saya kembali 

mengingat peristiwa tersebut 

Tidak 0 

5 Saya memiliki perasaan yang kuat terhadap peristiwa 

tersebut 

Jarang 

sekali 

1 

6 Saya bermimpi tentang peristiwa tersebut Jarang 

sekali 

1 

7 Saya berusaha tidak mengingat peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

8 Saya merasa peristiwa tersebut tidak terjadi atau tidak 

nyata 

Kadang-

kadang 

2 

9 Saya berusaha untuk tidak membicarakan peristiwa 

tersebut 

Jarang 

sekali 

1 

10 Gambaran tentang peristiwa itu ada dalam pikiran 

saya 

Kadang-

kadang 

2 

11 Hal-hal lain yang ada membuat saya teringat kembali 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

12 Saya merasa terkadang memikirkan peristiwa tersebut 

walaupun saya tidak menginginkannya 

Kadang-

kadang 

2 

13 Saya berusaha untuk tidak memikirkan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

14 Hal-hal lain mengingatkan saya kembali pada 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

15 Perasaan saya tidak peduli terhadap peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

 SKOR TOTAL  24 

 

Dari tabel di atas, terlihat skor skala IES partisipan Ela mengalami 

penurunan dari 25 menjadi 24. Dimana angka tersebut masuk ke dalam 

trauma tingkat sedang, yang dalam skala IES Horowits adalah dalam 

rentang 13-32. Penurunan skor hanya 1, namun hal ini sudah menunjukkan 

adanya keberhasilan dari intervensi REBT. Dari hasil penelitian dengan 

wawancara, observasi, aksi PAR, terlihat ada perubahan dan kemajuan yang 
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dialami partisipan. Dari yang takut bertemu laki-laki menjadi mulai terbuka 

dengan laki-laki dan lebih termotivasi dalam menjalani hari-hari. 

Selain itu, faktor keterbatasan waktu penelitian juga memengaruhi hasil. 

Jika penelitian dilakukan lebih lama lagi, kemungkinan hasil lebih bagus 

lagi, karena penerapan pikiran rasional untuk mendebat pikiran irasional 

memang butuh waktu. Selain itu faktor dukungan dari orang-orang terdekat 

dari partisipan juga sangat memengaruhi tingkat penurunan trauma yang 

dialami. Ela termasuk orang yang agak pendiam, ceria, namun sedikit 

tertutup. Ela termasuk partisipan yang kooperatif dan mudah mengatur 

jadwal dengannya, kecuali ketika dia sibuk kuliah. Untuk awalnya, penulis 

juga butuh waktu untuk membina hubungan agar partisipan mau percaya 

dan mau menjadi partisipan dalam penelitian ini. 

 

4.3.5 Refleksi Korban Kekerasan dalam Pacaran / partisipan  

 

Setelah menjalani intervensi REBT, Ela mulai mau membuka diri 

untuk berteman dengan laki-laki. Awalnya sangat susah untuk percaya 

bahwa tidak semua laki-laki itu jahat dan hanya memanfaatkan.  

“Saya mulai mau berteman dengan laki-laki. Saya mulai percaya pasti 

ada laki-laki yang baik. Saya sadar laki-laki juga manusia, ada yang baik 

dan ada yang jahat.” 

“Saya mau membantu teman-teman yang mungkin sedang berada dalam 

kondisi kekerasan dalam pacaran. Saya mau sharing di acara diskusi atau  

seminar namun saya tetap butuh pendampingan karena saya takut, jika 

perasaan takut saya akan muncul tiba-tiba jika berada di depan orang 

banyak.” 

Partisipan Ela mulai bisa bercerita lebih banyak. Sikap cerianya 

semakin nampak. Ia juga sudah menyadari bahwa laki-laki juga manusia, 

ada yang baik dan jahat. Sekarang jika ada teman laki-laki yang 

mengajaknya bicara serius, Ela sudah tidak takut lagi. Namun untuk 

berbicara di depan orang banyak, ia masih butuh pendampingan agar lebih 

percaya diri. 

Dari pernyataan partisipan Ela, terlihat bahwa intervensi REBT 

membuahkan hasil. Hal ini karena partisipan mampu menggantikan pikiran 

irasionalnya dengan pikiran rasional yang lebih bermanfaat. 
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4.4 Partisipan tiga  

4.4.1 Profil partisipan  

 

Nama   : Jeni 

Jenis kelamin : Perempuan 

Usia  : 24 tahun 

Alamat  : Salatiga 

Agama  : Kristen Protestan 

Asal  : Maluku 

Anak ke- : kelima dari lima bersaudara 

Status  : single 

Pendidikan  : sedang skripsi (S1) 

Lama pacaran : 3 tahun 

 

4.4.2 Gambaran Kekerasan yang dialami Partisipan Jeni 

1. Kekerasan Verbal dan Emosional 

Kekerasan ini berupa ancaman terhadap pasangan berupa  perkataan 

maupun mimik wajah yang tidak mengenakkan. 

Makian pacar yang diterima Jeni seperti: 

 
“Perempuan setan, anjing!” 

 

“Ko itu tidak tahu berterima kasih. Kasihan ko, tidak cantik.” 

 

2.  Kekerasan Fisik 

Kekerasan ini mengakibatkan pacar / pasangan terluka secara fisik akibat 

perilaku seperti memukul, menendang, menampar dan sebagainya. Adapun 

yang terjadi pada Ira adalah sebagai berikut,  

 
“Dia memukul kepala saya, sampe saya pusing.” 

 

“Dia juga mendorong bahkan menyeret saya di jalan. Saat mencoba untuk 

melarikan diri pada saat saya bertengkar dengan dia.” 

“Dia juga menendang saya, saat saya mau melawan atau memukul dia.” 

3.Kekerasan Ekonomi 

Pasangan meminta untuk dicukupi kebutuhan hidupnya. Seperti 

membelikan barang, uang pacar, meminjam barang dalam waktu lama. 

 
“Dia kadang membayarkan spp saya dan membelikan barang. Tapi ketika dia 

marah, saat kita berantem, dia terus mengungkit, meminta saya mengembalikan 

semua uangnya.” 
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“Dia mengancam akan ke kampus dan bilang ke bagian keuangan kalo itu 

uangnya dan saya berhutang padanya.” 
 

4.4.3 Identifikasi kondisi trauma partisipan / korban kekerasan dalam 

pacaran dan pemetaan persoalan 

 

Pada awal penelitian, penulis melakukan pra penelitian yaitu perkenalan 

dan menjalin hubungan agar partisipan tidak canggung dan takut. Setelah 

itu lewat wawancara ringan, penulis mencari tahu kondisi awal psikologis 

partisipan. Adapun kondisi awal partisipan sebelum dilakukan intervensi 

adalah: 

1. Partisipan merasa sedih jika mengingat kekerasan yang dia alami. 

 
“Saya merasa sangat sedih karena terjadi kekerasan dalam hubungan saya dan 

pacar.” 

 

2. Rasa kecewa selalu muncul jika mengingat kejadian kekerasan yang 

dialami. 
“Saya kaget pacar saya bisa berlaku seperti itu. Saya kecewa. Kalau cinta kan 

seharusnya tidak begitu.” 
 

3. Takut untuk menjalin hubungan pacaran lagi 

 
“Sampai sekarang saya masih takut menjalin hubungan pacaran lagi. Saya ingin 

menenangkan pikiran dulu. Saya masih trauma.” 

 

4. Cemas dan mudah kaget jika ketika mendengar suara keras baik 

suara orang ataupun benda jatuh. 

 
“Kalau dengar suara keras masih tetap kaget dan takut. Saya ingat kejadian waktu 

saya dipukul.” 
 

Pada pertemuan awal dengan partisipan, peneliti melakukan perkenalan 

untuk membina hubungan saling percaya dan melakukan skrining traumatik 

dengan menggunakan instrumen Impact of Event Scale (IES). 

Pada tahap terminasi, setelah peneliti mendapatkan data-data yang sesuai 

dengan kebutuhan, peneliti melakukan terminasi dan menyampaikan rasa 

terima kasih atas kerjasama dan kesediaannya menjadi partisipan. 

Untuk penilaian terhadap trauma partisipan dinilai dengan menggunakan 

instrumen yaitu Impact of Event Scale (IES) dengan penilaian bahwa jika 
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nilai Impact of Event Scale yaitu ≤ 12 trauma ringan, 13-32 trauma sedang, 

dan ≥ 33 trauma berat (PTSD).  

Tujuan asesmen dengan pemberian skala IES adalah untuk lebih memahami 

kondisi dari partisipan, sehingga dapat ditetapkan penangganan yang tepat 

sesuai dengan kondisi partisipan tersebut. Selain dengan pemberian skala, 

juga dilakukan wawancara mendalam terhadap partisipan untuk menggali 

permasalahan awal yang dialami partisipan. Adapun skala IES adalah 

sebagai berikut: 

IES Horowits, Wilner, Alvarez 

Penilaian Impact of Event Scale (IES): 

  ≤ 12   : trauma ringan,  

13-32   : trauma sedang, 

  ≥ 33   : trauma berat (PTSD). 

Adapun hasil untuk partisipan Jeni adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14 Hasil pengisian skala IES pre test partisipan Jeni 

 

No Kondisi Anda Ket Skor 

1 Saya memikirkan peristiwa tersebut ketika saya tidak 

ingin memikirkan peristiwa tersebut. 

Sering 3 

2 Saya berusaha menghindarkan diri saya sendiri dari 

merasa sedih saat saya mengingat kembali peristiwa 

tersebut. 

Sering 3 

3 Saya berusaha menghilangkan peristiwa tersebut dari 

ingatan saya 

Jarang 

sekali 

1 

4 Saya mengalami susah tidur saat pikiran saya kembali 

mengingat peristiwa tersebut 

Tidak 0 

5 Saya memiliki perasaan yang kuat terhadap peristiwa 

tersebut 

Sering 3 

6 Saya bermimpi tentang peristiwa tersebut Tidak 0 

7 Saya berusaha tidak mengingat peristiwa tersebut Jarang 

sekali 

1 

8 Saya merasa peristiwa tersebut tidak terjadi atau tidak 

nyata 

Jarang 

sekali 

1 

9 Saya berusaha untuk tidak membicarakan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

10 Gambaran tentang peristiwa itu ada dalam pikiran 

saya 

Sering 3 

11 Hal-hal lain yang ada membuat saya teringat kembali 

peristiwa tersebut 

Sering 3 
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12 Saya merasa terkadang memikirkan peristiwa tersebut 

walaupun saya tidak menginginkannya 

Sering 3 

13 Saya berusaha untuk tidak memikirkan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

14 Hal-hal lain mengingatkan saya kembali pada 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

15 Perasaan saya tidak peduli terhadap peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

 SKOR TOTAL  29 

 

Dari skor skala IES di atas, terlihat partisipan Jeni mengalami 

trauma tingkat sedang, karena skor Jeni 29 berada dalam rentang 13-32 pada 

skala IES Horowits.  

Dari hasil wawancara ataupun skala, partisipan Jeni mengalami trauma 

tingkat sedang. Berdasarkan hal ini lah penulis memilih partisipan Jeni 

untuk lanjut menjadi partisipan dalam penelitian ini karena sesuai dengan 

kriteria partisipan untuk intervensi REBT. 

Adapun rencana agenda PAR untuk Jeni adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.15 Rencana Agenda PAR untuk Jeni 

 

A Activating Event  

-Kejadian apa yang menyebabkan 

Jeni mengalami gangguan emosi 

seperti depresi, cemas, takut, 

trauma? 

Menggali ingatan masa lalu 

berkaitan dengan kekerasan 

dalam pacaran 

B Belief 

-Keyakinan apa yang muncul pada 

diri Jeni setelah mengalami 

peristiwa kekerasan dalam pacaran? 

Membawa Jeni untuk bercerita 

dengan nyaman tentang 

kejadian itu dan melihat 

keyakinan yang muncul akibat 

peristiwa itu.  

C Emotional and Behavior 

Consequence 

-Konsekuensi perilaku dan emosi 

apa yang terjadi pada Jeni setelah 

mengalami kekerasan dalam 

pacaran? 

 

Mengamati dan menggali 

dampak berupa perilaku dan 

emosi Jeni dengan aktivitas 

tertentu. 

D Disputation (mendebat pikiran 

irasional dengan pikiran rasional) 

-Cara mendebat pikiran irasional 

dengan pikiran rasional 

Memunculkan pikiran rasional 

pada diri Jeni dari diri Jeni 

sendiri. Pikiran rasional itu 

yang akan digunakan untuk 

mendebat pikiran irasional 
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E Effect apa yang terjadi pada Jeni  

(pandangan rasional efektif dan baru 

yang diikuti perubahan emosional 

dan perilaku  

Menggali apa pandangan 

rasional baru dari diri Jeni. 

F Feeling (perasaan baru) apa yang 

muncul dalam diri Jeni? 

Menggali dalam suasana yang 

nyaman agar Jeni mau bercerita 

lebih jauh tentang perasaan 

baru apa yang muncul.  

 

 

4.4.4 Implementasi REBT-PAR Jeni 

 

Setelah mengetahui tingkat trauma partisipan, selanjutnya adalah 

intervensi / implementasi REBT. Sebelum melakukan intervensi REBT, 

terlebih dahulu dibuat rancangan tujuan dan rancangan intervensi. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan intervensi. Adapun rancangan 

ini telah didiskusikan dengan expert, dalam hal ini psikolog ahli cognitive 

behavioral therapy. 

Wawancara direkam dengan alat perekam HP. Waktu wawancara 

untuk satu partisipan kurang lebih 45-50 menit. Hal ini juga didasari pada 

informasi yang digali mencakup informasi secara keseluruhan. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara hanya sebagai panduan selama 

wawancara agar terarah sesuai dengan tujuan. Pada waktu wawancara 

apabila partisipan tidak memahami  pertanyaan, maka peneliti mengulang 

pertanyaan atau menjelaskan pertanyaan secara rinci. Peneliti juga 

melakukan klarifikasi apabila menemukan jawaban yang kurang jelas 

kepada partisipan.  

Rancangan intervensi sama seperti rancangan terhadap partisipan 

pertama, dilakukan selama 6 sesi di luar perkenalan awal dan terakhir, 

diskusi. Pelaksanaan intervensi disesuaikan dengan waktu masing-masing 

partisipan. Setelah melakukan intervensi, maka dilakukan kembali tes skala 

IES untuk mengetahui apakah tingkat trauma yang mereka alami menurun 

atau berkurang.  
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Tabel 4.16 Hasil ABCDE partisipan Jeni 

 

Teknik REBT Uraian 

A (Activating Event) Pacar melakukan kekerasan fisik, verbal 

emosional, ekonomi. 

B (Belief)  Semua cowok keras dan mengekang 

C (Consequence) Takut untuk menjalin hubungan lagi dengan 

laki-laki 

D (Disputation) Proses mendebat pikiran irasional dengan 

menanamkan pikiran rasional. 

E (Effect) Pandangan rasional efektif yang baru yang 

diikuti perubahan emosional dan perilaku. 

 

“Pasti ada cowok yang baik. Tidak semua laki-

laki keras dan jahat.”  

 

Dari tabel di atas terlihat tahapan dari teknik ABCDE REBT pada partisipan 

Jeni. Dari pemicu karena kekerasan yang dialami, lalu muncul belief, 

keyakinan irasional dan timbul consequence trauma terhadap laki-laki dan 

kekerasan. 

 

Untuk proses disputation sendiri dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 4.17 Hasil disputation partisipan Jeni 

 
Partisi

pan 

Pikiran irasional Pikiran rasional Dampak yang dirasakan 

setelah dispute irasional 

ke rasional 

Jeni Semua cowok keras 

dan mengekang 

Pasti ada cowok yang baik. 

Tidak semua laki-laki keras 

dan jahat. 

Mulai mau berkenalan 

dengan laki-laki lagi. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pikiran irasional yang muncul 

dalam diri partisipan didebat dengan pikiran rasional. Proses disputation 

dilakukan selama beberapa minggu sampai dalam diri partisipan tumbuh 

sebuah keyakinan baru yang rasional. Untuk partisipan Jeni butuh waktu 

sekitar 2,5 bulan hingga dapat menanamkan pikiran rasional dalam 

pikirannya sendiri. Awalnya ia menolak keyakinan baru yang rasional, ia 

masih yakin bahwa laki-laki itu pasti jahat, kasar, suka pukul, pemarah. 

Lambat laun melalui proses tahapan intervensi, lewat komunikasi, aksi dari 
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PAR, partisipan mulai bisa menerima dan meyakinkan diri dan akhirnya 

bisa menggantikan pikiran irasional dengan pikiran rasional.  

Dampak yang dirasakan Ela adalah rasa takut sudah berkurang 

ketika bertemu laki-laki yang mencoba mendekati. Dia sudah merasa ikhlas 

dengan kejadian sebelumnya. Dia juga mulai membuka diri untuk 

menerima laki-laki yang ingin mengenalnya lebih jauh.  

Setelah selesai melakukan intervensi, dilakukan post tes skala IES untuk 

mengetahui apakah tingkat trauma partisipan mengalami penurunan atau 

tidak. Skala ini hanya untuk menguatkan penelitian hasil intervensi REBT. 

Selain itu, hasil penelitian juga dilihat dari data hasil wawancara mendalam 

dan observasi.  

 

Tabel 4.18 Hasil pengisian skala IES post test partisipan Jeni 

 

No Kondisi Anda Ket Skor 

1 Saya memikirkan peristiwa tersebut ketika saya tidak 

ingin memikirkan peristiwa tersebut. 

Sering 3 

2 Saya berusaha menghindarkan diri saya sendiri dari 

merasa sedih saat saya mengingat kembali peristiwa 

tersebut. 

Sering 3 

3 Saya berusaha menghilangkan peristiwa tersebut dari 

ingatan saya 

Jarang 

sekali 

1 

4 Saya mengalami susah tidur saat pikiran saya kembali 

mengingat peristiwa tersebut 

Tidak 0 

5 Saya memiliki perasaan yang kuat terhadap peristiwa 

tersebut 

Sering 3 

6 Saya bermimpi tentang peristiwa tersebut Tidak 0 

7 Saya berusaha tidak mengingat peristiwa tersebut Jarang 

sekali 

1 

8 Saya merasa peristiwa tersebut tidak terjadi atau tidak 

nyata 

Jarang 

sekali 

1 

9 Saya berusaha untuk tidak membicarakan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

10 Gambaran tentang peristiwa itu ada dalam pikiran 

saya 

Kadang-

kadang 

2 

11 Hal-hal lain yang ada membuat saya teringat kembali 

peristiwa tersebut 

Sering 3 

12 Saya merasa terkadang memikirkan peristiwa tersebut 

walaupun saya tidak menginginkannya 

Kadang-

kadang 

2 

13 Saya berusaha untuk tidak memikirkan peristiwa 

tersebut 

Kadang-

kadang 

2 
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14 Hal-hal lain mengingatkan saya kembali pada 

peristiwa tersebut 

Kadang-

kadang 

2 

15 Perasaan saya tidak peduli terhadap peristiwa tersebut Kadang-

kadang 

2 

 SKOR TOTAL  25 

 

Dari tabel di atas, terlihat skor skala IES partisipan Jeni mengalami 

penurunan dari 29 menjadi 25. Dimana angka tersebut masuk ke dalam 

trauma tingkat sedang, yang dalam skala IES Horowits adalah dalam 

rentang 13-32. Penurunan skor mencapai 4. Hal ini sudah menunjukkan 

adanya keberhasilan dari intervensi REBT. Dari hasil penelitian dengan 

wawancara, observasi, aksi PAR, terlihat ada perubahan dan kemajuan yang 

dialami partisipan. Dari yang takut bertemu laki-laki menjadi mulai terbuka 

dengan laki-laki dan lebih semangat dalam melakukan aktifitas harian. Jeni 

juga melakukan pekerjaan sambilan, menjaga warung makan. Hal ini 

membuat Jeni semakin melupakan peristiwa kekerasan yang dialami. Selain 

itu, Jeni mempunyai kakak perempuan yang ada di Pati, yang selalu 

memberi dorongan dan motivasi. Mungkin karena hal ini juga yang 

membuat penurunan trauma Jeni lebih besar dibanding kedua partisipan 

lain. 

Selain itu, faktor keterbatasan waktu penelitian juga memengaruhi 

hasil. Jika penelitian dilakukan lebih lama lagi, kemungkinan hasil lebih 

bagus lagi, karena penerapan pikiran rasional untuk mendebat pikiran 

irasional memang butuh waktu. Selain itu faktor dukungan dari orang-orang 

terdekat dari partisipan juga sangat memengaruhi tingkat penurunan trauma 

yang dialami. Jeni termasuk orang yang ceria, suka bercerita, komunikatif, 

dan terbuka. Jeni termasuk partisipan yang kooperatif dan mudah mengatur 

jadwal dengannya, kecuali ketika dia sibuk dengan skripsi dan bimbingan. 

Untuk awalnya, penulis juga butuh waktu untuk membina hubungan agar 

partisipan mau percaya dan mau menjadi partisipan dalam penelitian ini. 

 

4.4.5 Refleksi Korban Kekerasan dalam Pacaran / partisipan  

 

Sama seperti kedua partisipan lain, Jeni juga mulai mau berteman 

dengan teman laki-laki. Dia sudah mulai membuka hati untuk berkenalan. 

Awalnya memang sangat sulit karena kejadian kekerasan masih terus 

teringat. Namun, setelah intervensi REBT, Jeni mulai berani karena 

perlahan-lahan pikiran irasional yang selama ini tertanam, mulai pudar dan 

diganti dengan pikiran rasional.  
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“Saya merasa bisa makin bersyukur dan merasakan manfaat dari apa 

yang ibu arahkan. Ketakutan saya berkurang dan saya tidak mudah kaget 

lagi.” 

“Saya tidak mau ikut campur dalam urusan pasangan yang sedang 

berantem ataupun yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Namun 

saya mau membantu dengan cara ikut berpendapat di acara seperti 

seminar atau diskusi tentang kekerasan dalam pacaran.”  

Partisipan Jeni mau ikut berperan dengan mengeluarkan pendapat 

tentang kekerasan dalam pacaran. Hal ini sudah lebih baik dan bagus karena 

ikut berkontribusi terhadap masa depan remaja lain. Walaupun sedikit, 

namun itu sudah merupakan kemajuan yang sangat berarti. 

Dari pernyataan partisipan Jeni, terlihat bahwa intervensi REBT 

membuahkan hasil. Hal ini karena partisipan mampu menggantikan pikiran 

irasionalnya dengan pikiran rasional yang lebih bermanfaat. 

 

4.5 Identifikasi kondisi trauma korban kekerasan dalam pacaran dari 

perspektif REBT ketiga partisipan 

 

Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga 

orang. Sebelum melakukan intervensi, maka peneliti mencatat kondisi 

psikis awal ketiga partisipan. Adapun kondisi awal ketiga partisipan adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.19 Kondisi awal ketiga partisipan 

No Partisipan Usia 

(th) 

Kondisi awal sebelum intervensi 

1 Ira 20  Sedih, kecewa, cemas, takut, trauma 

 Ketakutan ketika melihat kekerasan 

 Kaget dan takut jika ada bentakan, 

makian, suara keras 

 Rasa takut ketika bertemu laki-laki 

yang baru dikenal ataupun tidak. 

 Tidur terganggu karena masih teringat 

kejadian kekerasan dalam pacaran yang 

dialami 
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 Kadang masih bermimpi peristiwa 

KDP yang dialami, seolah baru terjadi 

2 Ela 21  Takut jika didekati laki-laki yang baru 

dikenal 

 Cemas, suka deg-degan secara 

berlebihan 

 Takut menjalin hubungan lagi dengan 

laki-laki  

 Rasa takut muncul tiba-tiba jika 

mendengar suara keras, perasaan 

seperti akan dipukul. 

 Takut dan bimbang yang berlebihan 

terhadap orang baru (laki-laki). 

 Selalu muncul pikiran “Pasti laki-laki 

ini akan berbuat kasar dan 

meninggalkanku.” 

3 Jeni 24  Sedih ketika mengingat peristiwa KDP 

yang dialami 

 Rasa kecewa selalu muncul ketika 

mengingat peristiwa KDP  

 Takut untuk menjalin hubungan 

pacaran lagi 

 Cemas, mudah kaget ketika mendengar 

suara keras baik dari orang ataupun 

benda jatuh. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi awal ketiga partisipan 

mengalami rasa sedih, takut, gangguan tidur, takut untuk memulai 

hubungan baru dengan laki-laki, dan ada perasaan kaget dan takut akan 

kekerasan ketika mendengar suara keras atau benda jatuh. 

Adapun hasil pre tes pemberian skala IES adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.20 Skor skala IES pada 3 partisipan pre test 

No Partisipan Usia (th) Skor skala IES Kategori trauma 

1 Ira 20 32 Sedang 

2 Ela 21 25 Sedang 

3 Jeni 24 29 Sedang 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pre tes ketiga partisipan  

menunjukkan bahwa ketiga partisipan berada dalam kategori trauma 

sedang. Skor yang paling tinggi adalah partisipan Ira. Dari wawancara, Ira 

memang terlihat paling lama terbuka dan butuh waktu lebih dibanding 

kedua partisipan lain. Sedangkan skor yang paling rendah dibandingkan 

yang lain adalah Ela. Dari kasus kekerasan yang dialami dan hasil 

wawancara mendalam, memang Ela tidak seberat Ira dan Jeni.   

 

4.6 Implementasi REBT-PAR ketiga partisipan  

Rancangan intervensi di atas dilakukan selama 6 sesi di luar 

perkenalan awal. Pelaksanaan intervensi disesuaikan dengan waktu masing-

masing partisipan. Setelah melakukan intervensi, maka dilakukan kembali 

te skala IES untuk mengetahui apakah tingkat trauma yang mereka alami 

menurun atau berkurang.  

Tabel 4.21 Skor skala IES pada 3 partisipan post test setelah 

intervensi dan proses disputation 

No Partisipan Usia (th) Skor skala IES 

(post test) 

Kategori trauma 

1 Ira 20 30 Sedang 

2 Ela 21 24 Sedang 

3 Jeni 24 25 Sedang 

 

Hasil post test menunjukkan bahwa skor trauma masing-masing partisipan 

ada perubahan menjadi lebih kecil dari skor awal.  
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Partisipan Ira: Orangnya pendiam dan lebih memendam perasaan dibanding 

menceritakan ke orang lain. Perlu waktu yang agak lama ketika menggali 

informasi dan intervensi terhadap Ira. 

Partisipan Ela: Orangnya ceria, agak pendiam, dan mudah diajak untuk 

berkomunikasi. Proses dispute lebih cepat dibanding partisipan Ira.  

Partisipan Jeni: Orangnya agak ceria dan mudah untuk bercerita. Penerapan 

pikiran rasional mudah diterima. Ada saudara (kakak angkat perempuan 

yang tinggal di Pati) yang selalu mendukung agar Jeni bangkit. Hal ini 

mempercepat proses disputation.  

Tabel 4.22 Perbandingan pre tes dan post test 

No Partisipan Usia (th) Skor 

skala 

IES pre 

test 

Skor 

skala 

IES 

post-test 

Keterangan 

1 Ira 20 32 30 Sedang 

2 Ela 21 25 24 Sedang 

3 Jeni 24 29 25 Sedang 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor skala IES ketiga 

partisipan mengalami penurunan. Untuk partisipan Ira, skala IES 

mengalami penurunan dari 32 menjadi 30. Sedangkan untuk partisipan Ela, 

skala IES mengalami penurunan dari 25 menjadi 24. Sedangkan untuk 

partisipan Jeni mengalami penurunan dari 29 menjadi 25. Tingkat 

penurunan masing-masing partisipan berbeda-beda. Dari hasil wawancara 

mendalam, untuk Jeni yang mengalami penurunan lebih banyak. Hal ini 

bisa dipengaruhi faktor bahwa dia orang yang sangat terbuka, mau bercerita, 

dan dia mempunyai dukungan dari kakaknya yang ada di Pati. Dukungan 

dari kakaknya dan keluarganya membuat Jeni lebih cepat mengatasi 

traumanya. Sedangkan Ira dan Ela termasuk orang yang pendiam dan sukar 

terbuka. Segala masalah mereka pendam sendiri. Hal ini dapat 

memengaruhi tingkat penurunan trauma yang mereka alami. 

Untuk tahapan dalam REBT, Disputation (D) adalah tahapan untuk 

mendebat pikiran irasional yang muncul dalam diri partisipan dengan 

pikiran rasional. Di bawah ini adalah tabel disputation yang berisi tentang 
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pikiran irasional yang muncul, lalu didebat dengan pikiran rasional. 

Pendebatan pikiran irasional ini dilakukan secara rutin setiap hari selama 

proses intervensi. Peneliti atas persetujuan psikolog, mengingatkan 

partisipan dan membantu proses disputation. 

Adapun hasil dari proses disputation adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.23 Hasil disputation pikiran irasional  

Partisi

pan 

Pikiran irasional Pikiran rasional Dampak yang dirasakan 

setelah dispute irasional 

ke rasional 

Ira Semua laki-laki kasar, 

pemarah, suka pukul, 

jahat 

Dia (laki-laki) orang baik. 

Nggak bakal jahatin aku, 

jadi aku nggak perlu takut. 

Dan tidak semua laki-laki 

jahat dan kasar.  

Rasa takut berkurang  

ketika bertemu laki-laki 

yang mencoba mendekati. 

Ela Cowok itu hanya baik 

di awal setelah itu 

hanya akan 

mencampakkan dan 

meninggalkan 

Tidak semua laki-laki 

demikian jahat. Pasti ada 

yang beda, baik dan setia. 

Saya sudah ikhlas dengan 

kejadian sebelumnya. Saya 

juga mulai bisa membuka 

diri terhadap laki-laki 

Jeni Semua cowok keras 

dan mengekang 

Pasti ada cowok yang baik. 

Tidak semua laki-laki keras 

dan jahat. 

Mulai mau berkenalan 

dengan laki-laki lagi. 

 

Dari tabel 4.23 dapat dilihat bahwa ketiga partisipan telah berhasil 

mendebat dan menggantikan pikiran irasional dengan pikiran rasional. 

Sesuai teori REBT Albert Ellis, pikiran rasional yang baru akan membuat 

individu mengalami perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku yang lebih 

baik. Hal itu dapat mengatasi gangguan emosi yang terjadi ketika muncul 

pikiran irasional. 

4.7 Refleksi ketiga partisipan / korban kekerasan dalam pacaran 

setelah dilakukan intervensi REBT 

Refleksi partisipan korban kekerasan dalam pacaran setelah 

dilakukan intervensi REBT bermacam-macam. Dari ketiganya terlihat, 

bahwa ketiga partisipan mengalami perubahan dari ketiga aspek, pikiran, 

perasaan, dan perilaku. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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Setelah intervensi REBT, Ira merasa dia lebih semangat dalam menjalani 

hari-harinya. Ia lebih bisa membuka diri untuk bergaul dan bersosialisasi. 

Perasaan minder karena kekerasan yang dialami perlahan mulai berkurang.  

“Dengan dilakukan apa yang kakak berikan, aku merasa lebih lega, 

lebih ringan, dan ketakutanku mulai berkurang.”   

Setelah beberapa minggu, partisipan mulai sedikit berani untuk 

berdiskusi dengan teman-teman remajanya. Walaupun ada kendala 

terutama mengenai perasaannya, tetapi Ira berani mencoba. Masih perlu 

pendampingan, dorongan, serta motivasi. Ira juga merasakan dengan 

berorganisasi, pikiran dia yang selama ini selalu teringat peristiwa 

kekerasan yang dialami lama-lama semakin pudar karena teralihkan dengan 

kegiatan yang lebih bermanfaat.  

Setelah menjalani intervensi REBT, Ela mulai mau membuka diri 

untuk berteman dengan laki-laki. Awalnya sangat susah untuk percaya 

bahwa tidak semua laki-laki itu jahat dan hanya memanfaatkan.  

Partisipan Ela mulai bisa bercerita lebih banyak. Sikap cerianya 

semakin nampak. Ia juga sudah menyadari bahwa laki-laki juga manusia, 

ada yang baik dan jahat. Sekarang jika ada teman laki-laki yang 

mengajaknya bicara serius, Ela sudah tidak takut lagi. Namun untuk 

berbicara di depan orang banyak, ia masih butuh pendampingan agar lebih 

percaya diri. 

Sama seperti kedua partisipan lain, Jeni juga mulai mau berteman 

dengan teman laki-laki. Dia sudah mulai membuka hati untuk berkenalan. 

Awalnya memang sangat sulit karena kejadian kekerasan masih terus 

teringat. Namun, setelah intervensi REBT, Jeni mulai berani karena 

perlahan-lahan pikiran irasional yang selama ini tertanam, mulai pudar dan 

diganti dengan pikiran rasional.  

Partisipan Jeni mau ikut berperan dengan mengeluarkan pendapat 

tentang kekerasan dalam pacaran. Hal ini sudah lebih baik dan bagus karena 

ikut berkontribusi terhadap masa depan remaja lain. Walaupun sedikit, 

namun itu sudah merupakan kemajuan yang sangat berarti. 
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4.8 Aksi PAR  

Aksi PAR (Participatory Action Research) yang dilakukan: 

1. Kebutuhan partisipan, seperti memasak, menggali nilai dari film 

dikaitkan dengan kejadian yang dialami, membaca buku inspiratif. 

2. Diskusi bersama tentang kekerasan dalam pacaran, perempuan, dan 

masa depan. Seperti FGD (focus group discussion) 

3. Intervensi Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), lengkap 

dengan langkah-langkah ABCDE. 

4. Role play tentang gambaran kekerasan dalam pacaran dengan 

partisipan.   

Kegiatan aksi dilakukan ada yang untuk mengeksplor problem atau masalah 

yang dihadapi partisipan / korban kekerasan dalam pacaran. Sedangkan 

intervensi adalah psikoterapi untuk mengurangi trauma yang dialami 

partisipan. 

4.8.1 Partisipan Ira 

Ira sangat suka memasak. Dengan memsak, peneliti mencoba 

mengamati reaksi Ira ketika dipertemukan dengan laki-laki. Pertama 

bertemu, terlihat Ira langsung membuat jarak dan menjauh. Namun setelah 

refleksi 1, lalu diadakan memasak lagi pada , reaksi Ira tidak sekaget seperti 

pelaksanaan 1. Pada pelaksanaan berikutnya, melalui observasi dapat 

diamati reaksi Ira lama-lama biasa terhadap laki-laki. 

Tabel 4.24 Pelaksanaan Aksi PAR  terhadap partisipan Ira 

Perencanaan 1 Memasak menu yang biasa dimasak Ira  

Tujuan: Melihat reaksi Ira ketika bertemu laki-laki, 

mempererat hubungan dengan Ira agar Ira lebih terbuka. 

Sambil memasak, sambil bercerita. Tanpa disadari 

partisipan akan bercerita banyak tanpa merasa seperti 

diinterogasi. 

Pelaksanaan 1 Memasak bubur tinotuan. Saling bercerita di sela-sela 

pembuatan makanan. Ada 2 teman laki-laki penulis atas 

persetujuan Ira. 

Pengamatan 1 Terlihat Ira menghindar berdekatan dengan teman laki-

laki. Wajahnya tegang dan tidak terlalu merespon. Ia fokus 
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memasak. Ketika diajak bercerita, Ira terbawa suasana dan 

ikut mengobrol. 

Releksi 1 Ira masih takut terhadap laki-laki. Perlu penyesuaian dan 

dibiasakan bergaul dengan orang lain. Dari refleksi ini, 

menjadi acuan perbaikan siklus 2. 

 Siklus 2  

Perencanaan 2 Memasak menu makanan lain. Partisipan, penulis, dan  

ketiga teman lain ikut berbelanja di pasar. Memasak 

dilakukan di rumah penulis. 

Pelaksanaan 2 Berbelanja, memasak, saling bercerita untuk menggali 

informasi partisipan lebih dalam  

Pengamatan 2 Partisipan terlihat lebih relaks. Wajahnya tidak lagi 

tegang. Ia sudah mulai membaur, walau kadang masih 

kelihatan agak takut. Setelah pengamatan, dilakukan 

evaluasi kembali untuk menentukan apa yang dilakukan 

pada siklus selanjutnya. 

Refleksi 2 Ira mulai berani membaur dan bercerita dengan teman 

laki-laki. Sikapnya mulai bersahaja. 

Siklus 2 setelah direfleksikan akan dibandingkan dengan 

hasil  
observasi pada siklus I. Pada akhir siklus 2  telah dilakukan 

refleksi  untuk mengkaji apa yang perlu dilakukan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan siklus 3 

 Siklus 3 

Perencanaan 3 Melakukan role play dan diskusi untuk mengetahui 

bagaimana pandangan dan pendapat partisipan.  

Pelaksanaan 3 Dalam role play, partisipan berperan menjadi orang luar 

yang melihat seseorang (diperankan penulis) sebagai 

korban kekerasan dalam pacaran. Ira memberikan 

masukan dan pandangannya mengenai kejadian kekerasan 

dalam pacaran. Ketika role play Ira mengatakan 

pendapatnya,  

“Menurut aku pacaran itu sewajarnya aja. Dan kalo pun 

ada masalah walaupun sebesar apapun sebaiknya 

dibicarakan dengan baik-baik, karena nggak semua 

masalah dapat selesai dengan kekerasan.” 
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Pengamatan 3 Ira terlihat lebih terbuka  dan lebih bisa bergaul dengan 

beberapa teman. Ia terlihat senang dan menikmati 

kebersamaan. 

Refleksi 3  Ira lebih percaya diri dan lebih bersemangat 

 

 

4.8.2 Partisipan Ela 

Ela sangat suka menonton. Ketika diajak menonton kisah suatu 

hubungan yang diwarnai kekerasan, ia dapat mengeluarkan pendapatnya 

secara lancar. Dengan melihat kejadian di luar sana, Ela menjadi lebih 

menyadari bahwa pandangannya terhadap semua laki-laki jahat adalah hal 

yang tidak benar. Ia juga sangat menikmati ketika dilakukan role play. 

Ketika role play, Ela bisa mengeluarkan banyak pendapat. Ketika pada 

posisi korban, Ela juga mengungkapkan perasaannya secara penuh. Ia bisa 

mencurahkan apa yang dia rasakan. 

Tabel 4.24 Pelaksanaan Aksi PAR  terhadap partisipan Ela 

Perencanaan 1 Menonton film tentang motivasi dan film tentang 

kekerasan dalam pacaran. Ada beberapa teman yang ikut 

menonton, ada wanita dan juga laki-laki. 

Tujuan: Mengetahui respon dan tanggapan Ela tentang 

film tersebut.  

Pelaksanaan 1 Menonton film motivasi tentang harus bangkit dari 

keterpurukan hidup, seperti kejadian kekerasan. Selain itu 

juga menonton film tentang kekerasan dalam pacaran. 

Pengamatan 1 Ela terlihat agak malu-malu ketika berkomentar. Namun 

dari pendapatnya nampak bahwa menurut Ela, ia tidak 

setuju ada  kekerasan dalam pacaran, yang hanya akan 

melukai korban. Ia juga terlihat menghindari teman laki-

laki yang ikut menonton.  

Releksi 1 Ela mulai bisa mengeluarkan pendapatnya. Ia masih 

terlihat agak takut bergabung dengan teman laki-laki.  

 Siklus 2  

Perencanaan 2 Menonton film motivasi dan film tentang kekerasan dalam 

pacaran. Dilanjutkan dengan diskusi semua yang hadir. 
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Pelaksanaan 2 Menonton film motivasi dan film tentang kekerasan dalam 

pacaran dengan beberapa teman laki dan perempuan. 

Pengamatan 2 Partisipan terlihat lebih relaks. Sudah mulai mau berbaur 

dan ngobrol. Setelah pengamatan, dilakukan evaluasi 

kembali untuk menentukan apa yang dilakukan pada siklus 

selanjutnya. 

Refleksi 2 Ela terlihat lebih berani mengeluarkan pendapatnya. Ia 

juga mulai mau mengobrol dengan teman laki-laki. 

Sikapnya mulai bersahaja. 

Siklus 2 setelah direfleksikan akan dibandingkan dengan 

hasil  
observasi pada siklus I. Pada akhir siklus 2  telah dilakukan 

refleksi  untuk mengkaji apa yang perlu dilakukan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan siklus 3 

 Siklus 3 

Perencanaan 3 Melakukan role play dan diskusi untuk mengetahui 

bagaimana pandangan dan pendapat partisipan.  

Pelaksanaan 3 Dalam role play, partisipan berperan menjadi orang luar 

yang melihat seseorang (diperankan penulis) sebagai 

korban kekerasan dalam pacaran. Ela memberikan 

masukan dan pandangannya mengenai kejadian kekerasan 

dalam pacaran. Ketika role play Ela mengatakan 

pendapatnya,  

“Menurut saya pacaran seharusnya secara sehat, 

contohnya kita harus tahu karakter masing-masing 

pasangan. Terus, pacaran yang sehat seperti kalo ada 

apa-apa ngomong, jangan malu untuk mengungkapkan 

uneg-uneg, jangan mau ditindas. Kita harus berani 

melawan, jangan takut karena kan kita memang sebagai 

wanita punya hak untuk dilindungi dan memiliki sikap 

tegas terhadap pasangan juga.”    

“Yang terutama minta mereka suruh sadar bahwa masa 

depan kan kalo diterusin akan berpengaruh, apalagi kan 

kalo udah nikah kan malah ga baik buat diterusin terus ya. 

Dikasih saran sama masukan aja, kalo diterima ya 

alhamdulillah, kalo ga ya balik ke orangnyalagi. Mau ga 

gitu demi kebaikan. Kan kita juga dibesarkan oleh orang 
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tua kita, masak ya kita mau diperlakukan seenaknya begitu 

sih, menurut saya.”  

Pengamatan 3 Ela lancar berpendapat dan memberikan pandangan. Ela 

terlihat lebih terbuka  dan lebih bisa bergaul dengan 

beberapa teman. Ia terlihat mulai senang dan menikmati 

kebersamaan. 

Refleksi 3  Ela lebih percaya diri, berani,  dan lebih bersemangat 

 

 

4.8.3 Partisipan Jeni 

Jeni sangat suka memasak seperti Ira. Aksi ketika memasak 

membuat Jeni lebih ekspresif mengeluarkan pendapatnya. Pelaksanaan 

memasak dilakukan selama 4 kali. Setelah pelaksanaan 1, dilanjutkan 

dengan refleksi lalu dari refleksi 1, lalu evaluasi dilanjutkan dengan 

pelaksanaan 2, dan seterusnya. Hal ini dilakukan sampai partisipan betul-

betul mendapatkan hal baru untuk membuka pikirannya untuk 

menumbuhkan pikiran rasional. Hal itu akan bermanfaat untuk membantu 

pemulihan trauma akibat kekerasan dalam pacaran.  

Tabel 4.23 Pelaksanaan Aksi PAR  terhadap partisipan Jeni 

Perencanaan 1 Memasak menu usulan Jeni 

Tujuan: Menjalin keakraban, melihat reaksi Ira ketika 

bertemu laki-laki, mempererat hubungan dengan Jeni 

agar Jeni lebih terbuka. Sambil memasak, sambil 

bercerita. Tanpa disadari partisipan akan bercerita 

banyak tanpa merasa seperti diinterogasi. 

Pelaksanaan 1 Membuat kue. Saling bercerita di sela-sela pembuatan 

makanan. Ada 2 teman laki-laki penulis atas persetujuan 

Jeni. 

Pengamatan 1 Awalnya, terlihat Jeni terlihat menghindar berdekatan 

dengan teman laki-laki. Jeni termasuk orang yang ceria, 

lama-lama ia mau ngobrol. Ia lebih cepat membaur 

dibandingkan Ela dan Ira.  

Releksi 1 Jeni masih kelihatan agak menghindar dari laki-laki. Perlu 

penyesuaian dan dibiasakan bergaul dengan orang lain. 

Dari refleksi ini, menjadi acuan perbaikan siklus 2. 
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 Siklus 2  

Perencanaan 2 Memasak menu makanan lain. Partisipan, penulis, dan  

ketiga teman lain ikut berbelanja di pasar. Tempat 

memasak di rumah penulis. 

Pelaksanaan 2 Berbelanja, memasak, saling bercerita untuk menggali 

informasi partisipan lebih dalam dan saling sharing.  

Pengamatan 2 Jeni terlihat lebih relaks. Ia sudah mulai membaur, walau 

kadang masih kelihatan agak takut. Setelah pengamatan, 

dilakukan evaluasi kembali untuk menentukan apa yang 

dilakukan pada siklus selanjutnya. 

Refleksi 2 Jeni mulai berani membaur dan bercerita dengan teman 

laki-laki. Ia mau berpendapat dan ngobrol bersama. 

Siklus 2 setelah direfleksikan akan dibandingkan dengan 

hasil  
observasi pada siklus I. Pada akhir siklus 2  telah dilakukan 

refleksi  untuk mengkaji apa yang perlu dilakukan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan siklus 3 

 Siklus 3 

Perencanaan 3 Melakukan role play dan diskusi untuk mengetahui 

bagaimana pandangan dan pendapat partisipan. Partisipan 

harus bisa lepas dari kungkungan perasaan akibat 

kekerasan dalam pacaran yang dialami. 

Pelaksanaan 3 Dalam role play, Jeni berperan menjadi orang luar yang 

melihat seseorang (diperankan penulis) sebagai korban 

kekerasan dalam pacaran. Jeni memberikan masukan dan 

pandangannya mengenai kejadian kekerasan dalam 

pacaran. Ketika role play Jeni mengatakan pendapatnya,  

“Dua-duanya, orang yang berpacaran, harusnya saling 

mengerti, memahami. Mereka harus bisa menurunkan 

egonya jika sedang emosi. 

Pengamatan 3 Jeni terlihat lebih terbuka  dan lebih bisa bergaul dengan 

beberapa teman. Ia terlihat senang dan menikmati 

kebersamaan. Dari mimik wajahnya terlihat lebih ceria. 

Refleksi 3  Jeni terlihat lebih percaya diri dan lebih bersemangat.  
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Aksi PAR yang dilakukan membuat ketiga partisipan semakin 

menemukan dirinya. Mereka bisa lebih beraktualisasi dan lepas dari 

kungkungan trauma akibat peristiwa kekerasan dalam pacaran yang 

dialami. Di sini dapat dilihat bahwa PAR bukan sekedar metode penelitian, 

tapi berorientasi pada aksi untuk perubahan partisipan yang diteliti.  

Melalui perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang 

berulang-ulang dan berkesinambungan, maka terbukti dan terlihat dari hasil 

penelitian dengan  PAR, bahwa ketiga partisipan menuju arah perubahan 

yang lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja dalam hal ini adalah perubahan 

yang positif. 

Dari tabel dinamika psikologis di bawah ini, terlihat bahwa ketiga 

partisipan yaitu Ira, Ela, dan Jeni mengalami persaan sedih, kecewa, takut, 

trauma, takut menjalin hubungan serius dengan laki-laki, cemas, sering 

mimpi buruk, sering kaget jika mendengar suara keras seolah ada yang 

berbuat kasar. Menurut Ira, perasaan-perasaan yang muncul itu adalah 

akibat peristiwa kekerasan yang dialaminya. Menurut penulis, semua 

perasaan yang muncul itu adalah dampak dari kekerasan dalam pacaran 

yang dialami Ira. Seperti dikemukakan Dewi (2018) dalam penelitiannya, 

diperoleh hasil bahwa dampak kekerasan dalam pacaran berupa depresi, 

menurunnya self esteem, kecemasan, dan rasa takut.  

Ela dan Jeni juga mengalami hal yang sama. Perasaan sedih, cemas, 

kecewa akibat kekerasan dalam pacaran juga muncul. Mereka menganggap 

bahwa perasaan itu wajar timbul akibat kekerasan. Menurut penulis, 

perasaan itu bisa mengganggu emosi mereka dan jika berlangsung dalam 

waktu lama, akan menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan dalam 

menjalani aktifitas sehari-hari. Perasaan rendah diri, tak pantas akan 

menggerus psikologis mereka.  

Oleh karena itu, intervensi REBT akan membantu mereka 

memulihkan perasaan mereka. Dari hasil intervensi dapat dilihat bahwa Ira, 

Ela, dan Jeni dapat mendebat pikiran irasional yang muncul diganti dengan 

pikiran rasional. Dari perbandingan hasil pre tes dan post tes. Hasil post tes 

mereka menurun dibandingkan skor pre tes. Hal ini menunjukkan 

menurunnya gejala-gejala trauma yang ada di skala IES seperti yang telah 

dijelaskan di atas. Dari hasil wawancara ketiganya, mereka juga 

menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri, rasa takut, cemas, 

sedih berangsur berkurang. Mereka merasa lebih semangat dalam menjalani 

kehidupan. Ira, Ela, dan Jeni mulai berani untuk bergaul, bersosialisasi, dan 

bahkan ikut berorganisasi.  
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Faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi, seperti dukungan dari 

teman Ira, Ela, maupun Jeni. Selain itu dukungan dari orang tua, saudara 

juga sangat berarti bagi mereka untuk keluar dari keterpurukan perasaan 

akibat kekerasan dalam pacaran yang mereka alami. Dari pandangan REBT, 

perubahan rational / berpikir, perasaan / emotive, dan behavior merupakan 

tujuan dari psikoterapi ini. Perubahan bagaimana memandang dan 

memaknai yang positif akan bermanfaat untuk partisipan dalam 

kehidupannya.  
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Tabel 4.25 Dinamika Psikologis dari 3 kasus (3 partisipan) 

Kasus  Kekerasan dalam 

Pacaran yang 

dialami 

Kondisi Psikologis 

Awal 

Intervensi  Kondisi Psikologis Pasca 

Intervensi 

Partisipan 1-Ira Verbal emosional, 

fisik, seksual 

Sedih, kecewa, cemas, 

takut, trauma, tidur 

terganggu, sering 

kaget, masih terbawa 

mimpi  

REBT dengan 

model ABC-DE 

Rasa takut, cemas, gangguan 

tidur berkurang, lebih percaya 

diri, mau bersosialisasi, 

berorganisasi. 

Partisipan 2-Ela  Verbal emosional, 

fisik, ekonomi, 

seksual 

Cemas, takut, sering 

kaget, takut menjalin 

hubungan kembali. 

REBT dengan 

model ABC-DE 

Rasa takut, cemas berkurang, 

lebih ceria. 

Partisipan 3-Jeni Verbal emosional, 

fisik, ekonomi 

Sedih, kecewa, takut, 

cemas, mudah kaget 

REBT dengan 

model ABC-DE 

Rasa sedih, kecewa, takut, 

cemas berkurang, lebih percaya 

diri 
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Tabel 4.26 Rangkuman Kasus Ketiga Partisipan 

Partisipan Kekerasan dalam 

Pacaran (KDP) 

Identifikasi kondisi 

trauma 

Implementasi 

REBT (ABCDE) 
Refleksi setelah Intervensi 

REBT 

Partisipan 1 – Ira 

Perempuan, 20 tahun, 

tinggal di Salatiga, 

Kristen Protestan, asal 

dari Talaut, Sulawesi 

Utara, anak kedua dari 

tiga bersaudara (kakak 

perempuan, adik laki-

laki), single, sedang 

kuliah (S1), lama 

pacaran 1 tahun 

 

- Kekerasan verbal 

dan emosional 

- Kekerasan fisik 

- Kekerasan seksual 

 Sedih, kecewa, 

cemas, takut, 

trauma 

 Ketakutan ketika 

melihat kekerasan 

 Kaget dan takut 

jika ada bentakan, 

makian, suara 

keras 

 Rasa takut ketika 

bertemu laki-laki 

yang baru dikenal 

ataupun tidak. 

 

A: Pacar melakukan 

kekerasan fisik, 

verbal & emosional, 

ekonomi, seksual. 

B: Laki-laki itu 

kasar, jahat, 

pemarah, suka 

pukul. 

C: Takut untuk 

menjalin hubungan 

lagi dengan laki-laki 

D: Proses mendebat 

pikiran irasional 

dengan menanamkan 

pikiran rasional. 

E: Pandangan 

rasional efektif yang 

baru yang diikuti 

perubahan emosional 

dan perilaku. 

“Perasaan aku sekarang sudah jauh 

lebih enak dari kemarin-kemarin. 

Terus kalau ketemu orang baru udah 

ga terlalu takut. Sekarang juga udah 

bisa sosialisasi. Aku juga udah ikut 

organisasi fakultas, itu membuat aku  

semakin terbiasa dengan orang-orang 

baru yang aku kenal.”  

 

“Dengan bersosialisasi dan 

berorganisasi, aku bisa 

merefleksikan pengalamanku 

kepada teman-teman remaja lain 

agar mereka bisa mengambil 

sikap dan berani berkata tidak 

terhadap kekerasan dalam 

pacaran. Walaupun saya pemalu 

dan tak pandai bicara, namun 

saya bisa berbagi walau sedikit. 

Awalnya saya malu dan takut, tapi 

lama-lama mulai terbiasa. 
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“Tidak semua laki-

laki jahat dan kasar. 

Dia (laki-laki) orang 

baik. Nggak bakal 

jahatin aku, jadi aku 

nggak perlu takut.” 

Kendalanya, kadang saya malas 

untuk mengingat kejadian 

kekerasan dalam pacaran. ”  

 

Partisipan 2- Ela 

Perempuan,21 tahun, 

tinggal di Salatiga, 

Islam, asal dari 

Salatiga, anak kedua 

dari tiga bersaudara 

(kakak laki-laki, adik 

perempuan), single, 

sedang kuliah (S1), 

lama pacaran 4 

tahun 

 

 

-Kekerasaan Verbal 

dan Emosional  

-Kekerasan Fisik 

-Kekerasan Seksual 

-Kekerasan Ekonomi 

 Takut jika 

didekati laki-laki 

yang baru dikenal 

 Cemas, suka deg-

degan secara 

berlebihan 

 Takut menjalin 

hubungan lagi 

dengan laki-laki  

 Rasa takut 

muncul tiba-tiba 

jika mendengar 

suara keras, 

perasaan seperti 

akan dipukul. 

 Takut dan 

bimbang yang 

A: Pacar melakukan 

kekerasan fisik, 

verbal emosional, 

seksual, ekonomi. 

B: Cowok itu hanya 

baik di awal, setelah 

itu kasar, jahat, lalu 

akan mencampakkan 

dan meninggalkan. 

C: Takut untuk 

menjalin hubungan 

lagi dengan laki-laki 

D: Proses mendebat 

pikiran irasional 

dengan menanamkan 

pikiran rasional. 

“Saya mulai mau berteman dengan 

laki-laki. Saya mulai percaya pasti 

ada laki-laki yang baik. Saya sadar 

laki-laki juga manusia, ada yang baik 

dan ada yang jahat.” 

“Saya mau membantu teman-teman 

yang mungkin sedang berada dalam 

kondisi kekerasan dalam pacaran. 

Saya mau sharing di acara diskusi 

atau  seminar namun saya tetap 

butuh pendampingan karena saya 

takut, jika perasaan takut saya akan 

muncul tiba-tiba jika berada di depan 

orang banyak.” 
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berlebihan 

terhadap orang 

baru (laki-laki). 

 Selalu muncul 

pikiran “Pasti 

laki-laki ini akan 

berbuat kasar dan 

meninggalkanku.” 

E: Pandangan 

rasional efektif yang 

baru yang diikuti 

perubahan emosional 

dan perilaku. 

“Tidak semua laki-

laki demikian jahat. 

Pasti ada laki-laki 

yang beda, baik, dan 

setia.” 

Partisipan 3 – Jeni 

Perempuan, 24 tahun, 

tinggal di Salatiga, 

agama Kristen 

Protestan, asal dari 

Maluku, anak kelima 

dari lima bersaudara, 

single, sedang skripsi 

(S1), lama pacaran 3 

tahun. 

 

 

-Kekerasan Verbal 

dan Emosional 

-Kekerasan Fisik 

-Kekerasan Ekonomi 

 Sedih ketika 

mengingat 

peristiwa KDP 

yang dialami 

 Rasa kecewa 

selalu muncul 

ketika mengingat 

peristiwa KDP  

 Takut untuk 

menjalin 

hubungan pacaran 

lagi 

 Cemas, mudah 

kaget ketika 

A: Pacar melakukan 

kekerasan fisik, 

verbal emosional, 

ekonomi. 

B: Semua cowok 

keras dan 

mengekang 

C: Takut untuk 

menjalin hubungan 

lagi dengan laki-laki 

D: Proses mendebat 

pikiran irasional 

dengan menanamkan 

pikiran rasional. 

“Saya tidak mau ikut campur dalam 

urusan pasangan yang sedang 

berantem ataupun yang mengalami 

kekerasan dalam pacaran. Namun 

saya mau membantu dengan cara 

ikut berpendapat di acara seperti 

seminar atau diskusi tentang 

kekerasan dalam pacaran.”  
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mendengar suara 

keras baik dari 

orang ataupun 

benda jatuh. 

E: Pandangan 

rasional efektif yang 

baru yang diikuti 

perubahan emosional 

dan perilaku. 

“Pasti ada cowok 

yang baik. Tidak 

semua laki-laki 

keras dan jahat.” 
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Tabel 4.27  Kasus Ketiga Partisipan 

Partisipan Perbedaan Kasus Persamaan Kasus 

Partisipan 1 – Ira Proses disputation paling lama diantara 3 partisipan. 

Perubahan aspek rational, emotive. Perubahan aspek 

behavior masih butuh waktu lama, walaupun sudah 

nampak sedikit. Partisipan orang yang tertutup dan 

pendiam. 

Mengalami trauma, takut, mudah 

kaget 

Partisipan 2 – Ela Proses disputation agak lama.Perubahan pada aspek 

rational dan emotive. Perubahan behavior sudah 

nampak ada perkembangan 

Mengalami trauma, takut, mudah 

kaget  

Partisipan 3 - Jeni Proses disputation paling cepat, ada dukungan dari 

saudara partisipan tinggal tidak jauh dari salatiga. 

Perubahan aspek rational, emotive. Perubahan aspek 

behavior butuh waktu . 

Mengalami trauma, takut, mudah 

kaget 
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4.9 Hasil Penelitian ditinjau dari Sudut Pandang menurut Teori 

Ekologi Bronfenbrenner 

 

Dalam penelitian mengenai kekerasan, teori ekologi ini banyak 

diaplikasikan.  Dilihat dari mikrosistem, Ira sering melihat orang tuanya 

bertengkar. Hal ini membuat Ira ketakutan juga ketika mendapat tindakan 

kekerasan. Lingkungan keluarga dan keberfungsian relasi dalam keluarga 

sangat berpengaruh dalam sistem ini. Sikap keras ayah Ira, kurangnya 

support ke Ira membuat dia mendapatkan kekerasan dalam pacaran. Orang 

tua dari pacar Ira juga sering bertengkar dan itu memengaruhi perilaku pacar 

Ira melakukan kekerasan terhadap Ira. 

Seperti pada penelitian 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.  

Dilihat dari eksosistem, paparan terhadap kekerasan di dalam  

komunitas memengaruhi insiden kekerasan dalam pacaran. Teman-teman 

Ira juga lumayan banyak yang suka mabok dan berbuat kasar. Sedangkan 

dilihat dari makrosistem, berita-berita kekerasan di media termasuk 

kekerasan dalam pacaran memengaruhi persepsi remaja termasuk Ira dan 

pacar Ira  tentang kekerasan bisa terjadi dalam pacaran. Sesuatu yang 

seharusnya tidak terjadi menjadi suatu hal yang biasa.  

Sedangkan untuk Ela, orang tuanya juga sering bertengkar dan adu 

mulut. Dilihat mikrosistem,  dari sikap keras ayah Ela, kurangnya support 

ke Ela membuat dia mendapatkan kekerasan dalam pacaran. Orang tua dari 

pacar Ela juga sering bertengkar dan itu memengaruhi perilaku pacar Ela 

melakukan kekerasan terhadap Ela. Ayah pacar Ela sering memukul pacar 

Ela dan melihat ibunya sering dipukul ayahnya. Untuk Jeni, ayahnya tidak 

terlalu keras, namun ibunya sering memukul dia.  

Dari eksosistem, teman-teman Ela yang suka berbuat kasar tidak 

sebanyak teman-teman Ira. Tapi tetap saja hal itu dapat memengaruhi. 

Untuk Jeni, teman-teman di lingkungan ataupun komunitas dia banyak yang 

melakukan kekerasan. Hal tersebut dapat terpapar pada komunitas dan 

memengaruhi perilaku kekerasan dalam pacaran.  
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