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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam penelitian, review teori diperlukan sebelum melakukan penelitian agar 

peneliti dapat memiliki sebuah kerangka acuan ketika memulai proses 

penelitian di lapangan. Dalam bagian ini, peneliti akan memberikan review 

terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama-tama 

peneliti akan membahas mengenai konsep berpacaran, kekerasan terhadap 

perempuan dalam konteks berpacaran, faktor-faktor yang memengaruhi 

kekerasan dalam berpacaran, dan riset-riset terdahulu mengenai penerapan 

psikoterapi dalam mengatasi intimate partner violence dan dating violence. 

Kemudian peneliti akan membahas mengenai pembahasan mengenai 

penerapan CBT dalam konteks psikopatologi, secara khusus dalam konteks 

Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD serta pembahasan mengenai teknik-

teknik umum dalam CBT. 

 

2.1 Konsep Berpacaran 

 Menurut DeGenova dan Rice (2005), pacaran didefinisikan sebagai 

sebuah relasi/hubungan yang dimana dua individu (perempuan dan laki-laki) 

bertemu dan melakukan serangkaian kegiatan aktivitas yang ditujukan agar 

kedua individu tersebut dapat saling mengenal lebih dekat satu sama lain. 

Sedangkan menurut Benokraitis (1996), pacaran adalah sebuah proses dimana 

seorang individu laki-laki bertemu dengan individu perempuan dalam konteks 

sosial dan pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan cocok 

tidaknya kedua individu tersebut untuk melanjutkan relasi/hubungan ke tahap 

berikutnya yang lebih tinggi yaitu pernikahan. Sehingga, berdasarkan kedua 

definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pacaran adalah sebuah 

relasi/hubungan keterikatan antara dua orang individu (perempuan dan laki-

laki), dimana relasi ini diawali dengan proses ketertarikan antara satu sama lain 

dan tujuan dari relasi ini adalah agar kedua individu tersebut dapat lebih 

mengenal satu sama lain. 

 Dalam proses saling mengenal satu sama lain tersebut, menurut 

Karsner (2001), diperlukan empat aspek berikut ini agar proses berpacaran 

tersebut dapat terjalin dengan baik, positif, dan langgeng. Aspek yang pertama 

ialah trust/rasa saling percaya satu sama lain. Trust adalah aspek fundamental 

yang mendasari terjalinnya sebuah hubungan berpacaran yang baik dan sehat. 

Dengan adanya rasa saling percaya satu sama lain maka akan terjalin sebuah 

komunikasi yang baik pula antara kedua individu dalam relasi berpacaran. 

Menurut Karsner, komunikasi yang baik juga merupakan aspek kedua yang 
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penting untuk dibina dalam relasi berpacaran. Sedangkan, aspek yang ketiga 

yang membedakan relasi berpacaran dengan relasi persahabatan/pertemanan 

antara dua individu adalah aspek intimacy. Karsner mendefinisikan aspek 

intimacy sebagai sebuah usaha atau upaya yang dilakukan kedua individu 

dalam relasi berpacaran untuk menjaga agar keintiman dan romansa dalam 

hubungan yang mereka miliki tetap terjaga baik dan hidup. Menurut Sternberg 

(1996), aspek intimacy bukan hanya didefinisikan sebagai sebatas kedekatan 

fisik saja, tetapi juga kedekatan dalam hal emosional, relasional, dan memiliki 

rasa kepemilikan terhadap pasangan. Aspek terakhir dalam relasi berpacaran 

adalah aspek komitmen. Menurut Karsner, selama dalam relasi berpacaran, 

diperlukan komitmen antara kedua individu dalam relasi tersebut untuk tidak 

memiliki relasi pacaran lain dengan perempuan atau laki-laki yang lain dan 

tetap berkomitmen untuk menjalin relasi berpacaran hanya dengan 

pasanganya/pacarnya saja.  

 Murray (2013) menyatakan bahwa terdapat lima fase/ ahapan dalam 

relasi atau hubungan berpacaran atau dating relationship. Fase yang pertama 

adalah involvement atau keterlibatan. Menurut Murray, dalam fase 

involvement, seorang remaja atau dewasa muda mulai terlibat dalam relasi dan 

komunikasi dengan lawan jenisnya, dan mereka mulai menentukan pada usia 

berapa mereka ingin memulai berpacaran. Fase yang kedua adalah partner 

selection atau fase pemilihan pasangan/pacar. Dalam fase ini, menurut Murray, 

seorang remaja atau dewasa muda menentukan dan memilih siapa yang 

menjadi pasangan / pacar mereka, secara spesifik mereka menentukan apakah 

usia pacar mereka harus sama, lebih muda, atau lebih tua, berasal dari suku 

manakah pacar mereka, dan berasal dari golongan status sosioekonomi yang 

sama atau berbedakah pacar mereka. Fase ketiga adalah fase contentment, 

dimana pada fase ini pasangan remaja atau dewasa muda yang sedang dalam 

relasi berpacaran mulai menentukan keberagaman dari aktivitas yang mereka 

akan lakukan secara bersama-sama dan hal-hal apa saja yang akan mereka 

hindari ketika sedang bersama. Fase yang selanjutnya adalah fase quality atau 

fase kualitas. Pada fase ini, menurut Murray, sebuah hubungan atau relasi 

berpacaran mulai menghasilkan sebuah pengalaman yang menguntungkan/ 

beneficial bagi kedua orang dalam relasi tersebut. Keuntungan ini dapat berupa 

keintiman, afeksi (kasih sayang), dan nurturance. Fase yang terakhir adalah 

fase cognitive dan emotional processes.  Pada fase ini, menurut Murray, akan 

mulai tampak proses kognitif dan emosional dari kedua belah pihak, dimana 

proses ini dapat saling menguntungkan dan membangun satu sama lain atau 

saling merugikan, dimana salah satu atau kedua belah pihak saling 

memberikan respons emosional yang maladaptif dan dapat merusak hubungan. 
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Sehingga, walaupun proses berpacaran dapat menjadi sebuah proses berelasi 

yang positf dan menyenangkan, hal-hal sebaliknya juga dapat terjadi dan dapat 

berpotensi menimbulkan konflik dalam relasi yang berujung pada kekerasan 

yang terjadi dalam masa berpacaran. 

2.2 Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Konteks Berpacaran 

2.2.1 Pengertian Kekerasan dalam Berpacaran 

Peneliti di The University of Michigan Sexual Assault Prevention and 

Awareness Center (dalam Murray, 2013) mendefinisikan dating violence atau 

kekerasan dalam berpacaran sebagai tindakan yang disengaja atau intensional, 

dan dilakukan dengan cara menggunakan taktik untuk melukai dan memaksa 

secara fisik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuatan dan kontrol 

terhadap pasangan dating-nya (atau pacarnya). Lebih lanjut, menurut 

penelitian di atas, dikatakan bahwa perilaku ini tidak dilakukan atas paksaan 

orang lain, tetapi si pelaku yang memutuskan untuk melakukan perilaku ini 

secara sadar, dan perilaku ini bertujuan agar sang korban tetap bergantung atau 

terikat dengan si pelaku. Dapat disimpulkan bahwa dating violence adalah 

sebuah ancaman atau tindakan untuk melakukan kekerasan kepada salah satu 

pihak dalam hubungan berpacaran atau dating relationships, yang dimana 

kekerasan ini ditujukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan 

atas pasangannya. Perilaku ini bisa dalam bentuk kekerasan secara emosional, 

psikis, fisik, seksual, finansial atau kombinasi dari kelimanya. Menurut 

Murray (2013), kekerasan ini bisa terjadi selama dalam masa berpacaran 

ataupun menjelang proses berakhirnya masa berpacaran. 

2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Pacaran 

Murray (2013) mengemukakan ada tiga bentuk kekerasan dalam masa pacaran 

yang dikategorikan sebagai berikut: 

a) Kekerasan Verbal dan Emosional  

Kekerasan verbal dan emosional didefinisikan sebagai sebuah bentuk ancaman 

yang dilakukan pasangan (pelaku) terhadap pacarnya (korban) melalui 

perkataan ataupun gesture/mimik wajah. Menurut Murray (2013), kekerasan 

ini terdiri dari:  

1.   Name calling  

Name calling yang diutarakan kepada pasangan merupakan sebuah bentuk 

pemberian label yang negatif kepada pacar oleh pasangannya (si pelaku). 

Contoh panggilan ini adalah seperti mengatakan pacarnya seorang yang 
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gendut, jelek, pemalas, bodoh, tidak ada seorangpun yang menginginkannya, 

dan tidak berguna. 

2.  Intimidating looks  

Sang pacar menunjukkan wajah yang kecewa tanpa menyatakan alasan yang 

jelas mengapa ia marah dan kecewa dengan pacarnya tersebut, sehingga sang 

pasangan hanya dapat mengetahui apakah pacarnya marah atau tidak hanya 

dilihat dari dan berdasarkan pada ekspresi wajahnya dan gesture-nya saja, 

tanpa mendapatkan penjelasan dari sang pacar.  

3.   Use of pagers and cell phones  

Seorang pacar memberikan sebuah ponsel kepada pasangannya, namun 

tujuannya adalah supaya ia dapat mengingatkan atau agar tetap bisa 

menghubungi pacarnya secara terus menerus. Alat komunikasi berupa ponsel 

ini memampukan pacarnya untuk memeriksa kondisi pasangannya sesering 

mungkin. Namun dapat juga terjadi sebaliknya, dimana sang pacar tidak 

memberikan ponsel kepada pasangannya sama sekali.  Dalam kedua kasus ini, 

baik dalam kasus yang memberikan ponsel maupun yang tidak memberikan 

ponsel tersebut, sang pacar akan marah ketika ada orang lain selain dirinya 

menghubungi pasangannya. Individu ini harus mengetahui siapa yang 

menghubungi pasangannya dan mengapa orang tersebut menghubungi 

pasangannya.  

4.  Making a boy/girl wait by the phone  

Seorang pacar berjanji pada pasangannya akan meneleponnya pada jam 

tertentu, akan tetapi sang pacar tidak menelepon juga. Pacar yang dijanjikan 

akan ditelepon, terus menerus menunggu telepon dari pasangannya, dan ia 

membawa teleponnya kemana saja di dalam rumah, misalnya pada saat makan 

malam bersama keluarga. Hal ini terjadi berulang kali, sehingga membuat si 

pacar tidak dapat menerima telepon dari temannya, tidak berinteraksi dengan 

keluarganya karena terus menerus harus menunggu telepon dari si pacar. 

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

Korban kekerasan dalam berpacaran juga cenderung tidak memiliki waktu 

untuk melakukan aktivitas dengan teman-temannya atau untuk mengurus 

keperluan dirinya sendiri (self-care) karena mereka harus selalu menghabiskan 

waktu bersama dengan pasangannya. 
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6.   Making a girl`s/boy`s feel insecure  

Seringkali orang yang melakukan dating violence atau kekerasan dalam masa 

berpacaran sering mengkritik pasangannya, dan orang tersebut menyatakan 

bahwa semua hal itu dilakukan karena mereka menyayangi pasangannya / 

pacarnya dan menginginkan yang terbaik untuk pacarnya. Padahal, hal ini 

membuat pacar mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman / insecure. Ketika 

pacar mereka terus menerus menerima kritikan, mereka akan merasa bahwa 

segala sesuatu yang ada pada diri mereka adalah buruk adanya, dan tidak ada 

peluang atau kesempatan untuk meninggalkan pasangannya tersebut. 

7.   Blaming  

Kekerasan blaming ini dilakukan dengan cara melimpahkan seluruh 

permasalahan si pelaku kepada pasangannya. Semua kesalahan yang terjadi 

adalah karena perbuatan pasangannya, bahkan mereka sering mencurigai 

pasangan mereka atas perbuatan yang belum tentu disaksikannya dan 

dilakukan oleh pasangan mereka, seperti misalnya menuduhnya melakukan 

tindakan perselingkuhan.  

8.   Manipulation/making himself look pathetic  

Kekerasan ini biasanya terwujud dalam bentuk manipulasi perkataan atau 

pernyataan. Misalnya tentang sesuatu hal yang terkesan konyol, sebagai 

contoh: sang pelaku berkata bahwa pacarnyalah orang yang satu-satunya 

mengerti dirinya, dan mengatakan kepada pacarnya bahwa dia akan bunuh diri 

jika mereka berpisah dan tidak bersama lagi. 

9.   Making threats  

Biasanya pelaku akan mengatakan kepada pasangannya jika kamu melakukan 

ini, maka saya akan melakukan sesuatu padamu. Threat / ancaman mereka 

bukan hanya berdampak pada pacar mereka, tetapi kepada orangtua, dan peer 

group pacar mereka.  

10.  Interrogating  

Pasangan yang memiliki sifat pencemburu, posesif, suka mengatur 

(controlling), akan cenderung menginterogasi pacarnya, dan selalu bertanya 

dimana pacarnya berada sekarang, siapa yang bersama mereka, berapa orang 

laki-laki atau wanita yang bersama mereka, atau mengapa mereka tidak 

membalas pesan mereka lewat cell phone. 
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11.  Humiliating her/him in public  

Mengatakan sesuatu mengenai hal-hal atau masalah pribadi pacarnya kepada 

pacarnya di depan teman-temannya / di depan umum. Atau si pelaku dapat juga 

mempermalukan pacarnya di depan teman-temannya.  

12. Breaking treasured items  

Si pelaku tidak memperdulikan perasaan pacarnya atau barang-barang 

kepunyaan pacarnya, jika sang pacar menangis apabila melihat barang 

berharga miliknya dirusak oleh si pelaku, ia akan menganggap hal itu sebagai 

sebuah kebodohan. 

b) Kekerasan Seksual  

Kekerasan secara seksual adalah sebuah pemaksaan untuk melakukan kegiatan 

ataupun kontak seksual dimana pacar/pasangan si pelaku tidak menghendaki 

untuk melakukannya (Murray, 2013). Menurut penelitian sebelumnya, laki-

laki lebih sering melakukan tipe kekerasan seksual ini jika dibandingkan 

wanita (Murray, 2013). Menurut Murray (2013), kekerasan seksual dapat 

meliputi perbuatan pemerkosaan (melakukan hubungan seks tanpa seizin 

pasangannya atau tanpa sepengetahuan pasangannya), sentuhan yang tidak 

diinginkan oleh pasangannya, dan ciuman yang tidak diinginkan oleh 

pasangannya. 

c) Kekerasan Fisik  

Kekerasan secara fisik adalah perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan 

pacar atau pasangan terluka secara fisik, misalnya seperti memukul, 

menampar, menendang dan sebagainya (Murray, 2013). Wanita juga dapat 

melakukan kekerasan tipe ini dengan pasangannya akan tetapi konsekuensi 

fisik yang dihasilkan tidak sebesar dan begitu berbahaya seperti yang 

dilakukan pria terhadap wanita. (Murray, 2013). 

2.2.3 Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Pacaran 

Dalam relasi berpacaran, perempuan seringkali menjadi korban 

kekerasan dalam relasi berpacaran tersebut. Millett (2000) berpendapat bahwa 

akar dari permasalahan kaum perempuan dalam relasi berpacaran ini adalah 

sistem gender yang sangat patriarkis. Menurut Millett, seksualitas merupakan 

alat politis dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang dimana hal ini 

menjadikan laki-laki memiliki kekuasaan dalam pembentukan nilai-nilai, 

emosi serta logika yang mengontrol kehidupan keluarga, akademi, dan 

religi/beragama. Hal ini berakibat pada rasa inferioritas yang muncul dalam 
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diri perempuan terhadap dominasi yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Di 

dalam relasi patriarki ini, laki-laki adalah pihak yang dianggap lebih kuat dan 

mereka harus belajar untuk mengendalikan dan mengontrol perempuan 

sehingga sebagai konsekuensinya, perempuan dilihat dan dianggap sebagai 

objek oleh pihak laki-laki (Millett, 2000). 

2.2.4 Lingkaran Kekerasan dalam Perspektif Psikologi 

Kekerasan yang seringkali terjadi dalam relasi berpacaran antara dua 

individu membentuk suatu pola tarik menarik dan terhubung erat seperti 

sebuah lingkaran yang terjadi antara pelaku dan korban kekerasan. Walker 

(1979) mengemukakan sebuah lingkaran kekerasan yang terjadi antara pelaku 

dan korban kekerasan dalam relasi berpacaran yang disebut sebagai “battering 

cycle”. Lingkaran ini, menurut Walker, dijelaskan melalui tiga fase/tahapan 

yang bergantung pada frekuensi dan intensitas timbulnya kekerasan, yaitu: 1) 

Tension-building phase; 2) Explosion of acute battering phase; 3) Contrition 

phase. Pada fase pertama, sang pelaku membentuk tension dan melakukan 

berbagai bentuk kekerasan yang pernah ia lakukan seperti perlakuan posesif, 

pelecehan secara verbal, intimidasi, kritikan dan pengekangan kebebasan 

(freedom). Pada tahapan ini, korban secara otomatis akan melakukan 

pembelaan diri secara defensif dan menahan perasaan amarah atas perlakuan 

si pelaku. Pada situasi ini, si pelaku akan menjadi sangat waspada akan 

kemungkinan berbagai bentuk pertentangan dan perlawanan yang ditunjukkan 

dan dilakukan oleh korban. Oleh karena pelaku secara terus-menerus 

memproyeksikan kemarahannya kepada orang lain, pelaku tidak dapat 

menyadari, melihat, dan memahami kondisi kritis yang sesungguhnya berada 

di dalam dirinya. Fase pembentukan ketegangan/tension ini cenderung akan 

terus-menerus berlanjut hingga terjadinya tindakan kekerasan fisik terjadi 

terhadap korban.   

Zimbardo (1979) menyatakan bahwa perilaku kekerasan ini hanya 

dapat diberhentikan/diterminasi oleh si pelaku, bukan oleh korban. Hal ini 

disebabkan karena sistem tubuh pada pelaku itu sendiri memberikan reward 

atau penguatan di setiap tindakan kekerasan yang dilakukan olehnya. Dengan 

kata lain, repetisi perilaku kekerasan dalam berpacaran seperti serangan, 

pukulan, hinaan, atau kritikan mendapatkan penguatan. Sumber penguatan 

tersebut ialah umpan balik/feedback dari reaksi tubuh si pelaku itu sendiri 

berupa pelepasan tegangan/tension melalui setiap bentuk kekerasan yang 

dilakukan olehnya. Pada fase kedua, yakni munculnya tindakan kekerasan, 

pelaku terus menunjukkan berbagai bentuk agresi seperti memukul, 

menendang, mendorong hingga pelaku sampai pada titik kelelahan dan 



  

16 

 

kehabisan energi. Pelepasan energi yang besar membuat ketegangan dalam diri 

pelaku semakin rendah. Pelepasan tegangan/tension ini merupakan situasi 

melegakan yang dirasakan oleh pelaku. Rasa lega yang dialami oleh si pelaku 

selepas melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya membuat si 

pelaku menjadi semakin teradiksi atau kecanduan dengan perasaan lega 

tersebut, sehingga perilaku kekerasan terus diulang lagi oleh si pelaku. 

Fase atau tahapan yang terakhir dari “battering cycle” ini adalah 

contrition phase, yaitu sebuah fase yang menempatkan sang pelaku dalam 

perasaan sedih dan menyesal karena merasa bersalah akibat pelepasan 

tegangan melalui perilaku kekerasan terhadap korban yang telah ia lakukan. 

Pada tahapan ini, si pelaku akan mendekati korban dan membujuk agar korban 

dapat kembali, bertahan dalam relasi berpacaran, dan memaafkan si pelaku. 

Pelaku cenderung akan mengumbar janji tentang perbaikan diri dan mengajak 

orang-orang terdekatnya untuk turut membujuk korban agar dapat kembali 

kepada dirinya. Pelaku juga berjanji mengikuti konseling, berhenti meminum 

alkohol, berhenti berselingkuh, dan melakukan apapun yang diinginkan 

korban. Dalam usahanya, pelaku juga dapat membawakan bunga, hadiah, kartu 

permintaan maaf, atau apapun juga yang membuatnya dapat dimaafkan oleh 

korban. Pada dasarnya, pelaku berusaha mengambil celah di dalam rasa 

bersalah yang dimiliki korban dengan meyakinkan korban bahwa ia 

merupakan satu-satunya perempuan yang dapat menyelamatkan dirinya (si 

pelaku) dan cinta yang ada dapat menaklukan setiap perilaku buruk yang ada 

dalam diri si pelaku. Pada kondisi yang lebih ekstrem, pelaku dapat 

mengancam akan melakukan tindakan bunuh diri jika korban tidak menerima 

dirinya lagi. Hasilnya, korban biasanya akan terbujuk oleh rasa tanggung 

jawab untuk menolong sang pelaku dan berharap akan ada peluang positif serta 

akan adanya harapan yang lebih baik lagi bisa terjadi dari hubungan tersebut. 

2.2.5 Dampak Kekerasan dalam Berpacaran 

 Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten melaporkan bahwa 

IPV dan juga DV yang mencakup kekerasan fisik, seksual, verbal dan 

emosional terhadap pasangan, telah menjadi sebuah masalah kesehatan yang 

serius (Black dkk., 2011). Dalam penelitian terdahulu mengenai prevalensi 

kejadian IPV dan DV di kampus-kampus di Amerika, mengindikasikan bahwa 

sekitar 10 persen hingga 50 persen dari mahasiswa dan mahasiswi di Amerika 

mengalami salah satu bentuk IPV/DV dari pasangannya (Kaukinen, 2014), dan 

apabila kekerasan psikologis dalam bentuk kekerasan verbal dan emosional 

dimasukkan dalam perhitungan tersebut, maka ada lebih dari 80 persen 

mahasiswa dan mahasiswi usia dewasa awal yang pernah mengalami IPV 

dan/atau DV. 
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 Dampak dari IPV dan DV selain cedera/physical injury, terdapat juga 

dampak-dampak psikologis seperti meningkatnya gejala Post-Traumatic 

Stress Disorder (PTSD), gejala depresi, dan gejala psikosomatis yang 

berhubungan dengan gejala psikologis pada korban (Iverson dkk., 2011; Hines 

& Douglas., 2009; Prospero & Kim, 2009). Sementara itu, korban perempuan 

biasanya melaporkan tingkat ketakutan, trauma psikologis, dan depresi yang 

lebih tinggi/berat dibanding dengan korban laki-laki (Swan, Gambone, 

Caldwell, Sullivan, & Snow, 2008). Swan dkk. (2008) juga melaporkan bahwa 

perempuan biasanya mengalami konsekuensi physical injury yang lebih berat 

sebagai akibat dari perlakuan IPV dan/atau DV yang dialaminya. Dampak 

lainnya adalah tingginya tingkat problem kesehatan fisik seperti penyakit 

menular seksual, hipertensi, diabetes dan penyakit kronis lainnya yang dialami 

perempuan korban IPV dan DV (Breiding dkk., 2014; Dolezal, McCollum, & 

Callahan, 2009; Li dkk., 2014; Mittal dkk., 2013). Perempuan korban IPV dan 

DV juga mengalami masalah-masalah seperti gangguan pola makan, substance 

abuse disorder (Danielson, Moffitt, Caspi & Silva, 1998), dan juga gangguan 

pada pola tidur/sleep disturbances (Breiding dkk., 2014; Hathaway dkk., 

2000). 

 

2.2.6 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kekerasan dalam Berpacaran 

 Ada beberapa faktor yang memengaruhi insiden Kekerasan dalam 

Berpacaran (KDP) atau Dating Violence (DV). Faktor yang pertama adalah 

faktor historis atau riwayat pengalaman KDP/DV sebelumnya. Menurut 

Dardis, Edwards, Kelley, dan Gidycz (2017), individu laki-laki yang pernah 

mengalami atau melakukan insiden KDP sebelumnya cenderung memiliki 

persepsi dan pandangan bahwa insiden tersebut sebagai sebuah tindakan yang 

less abusive. Sedangkan, menurut Dardis dkk., riwayat pengalaman KDP 

sebelumnya secara umum tidaklah berelasi secara bermakna dengan persepsi 

bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan abusive pada individu 

perempuan. Konsisten dengan penelitian Dardis dkk. (2017), penelitian-

penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa, secara umum, laki-laki lebih 

menerima dan menganggap tindakan KDP/DV sebagai tindakan yang less 

abusive dibandingkan dengan perempuan (Bryant & Spencer, 2003; Nabors 

dkk., 2006). 

 Faktor berikutnya ialah jenis kelamin dari pelaku atau korban. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa apabila pelaku dalam kasus 

KDP/DV adalah laki-laki dan korbannya adalah seorang perempuan, maka 

insiden KDP tersebut akan dipersepsikan sebagai lebih berat, ilegal, 

berbahaya, dan perlu diintervensi segera, jika dibandingkan dengan insiden 

yang dimana pelakunya adalah seorang perempuan dan korbannya adalah 
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seorang laki-laki (Carlson & Worden, 2005; Hamby & Jackson, 2010; Price 

dkk., 1999; Sorenson & Thomas, 2009). Faktor yang ketiga adalah jenis 

kekerasan yang dialami oleh korban. Menurut Dardis dkk. (2017), jenis 

kekerasan yang dialami korban memengaruhi persepsi seberapa severe/berat 

kejadian KDP/DV yang terjadi dan dialami. Dalam penelitiannya, Dardis dkk. 

(2017) mendapatkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan terhadap pasangan 

perempuan oleh seorang laki-laki dinilai oleh responden sebagai jenis 

kekerasan yang paling berat jika dibandingkan dengan kekerasan seksual dan 

psikologis (kekerasan verbal dan emosional). Dardis dkk. (2017) melaporkan 

bahwa, setelah kekerasan fisik, kekerasan seksual memperoleh peringkat 

kedua dan diikuti oleh kekerasan psikologis di tempat terakhir. Walau 

demikian, peneliti lain seperti Capezza dan Arriaga (2008) serta Sorenson dan 

Thomas (2009) melaporkan bahwa kekerasan fisik dan seksual memiliki level 

severity yang sama beratnya, diikuti kekerasan psikologis di posisi berikutnya. 

Menurut Sullivan, McPartland, Armeli, Jaquier, dan Tennen (2012), kekerasan 

psikologis dalam konteks IPV/DV seringkali dianggap lebih ringan oleh 

praktisi maupun pembuat kebijakan/pemerintah jika dibandingkan dengan dua 

jenis kekerasan yang lainnya, karena persepsi mengenai abuse severity 

seringkali dilandaskan pada cedera atau luka-luka serius yang terlihat secara 

jelas dan dialami oleh korban IPV/DV. Namun, penelitian-penelitan lainnya 

menunjukkan bahwa kekerasan psikologis seperti kekerasan verbal dan 

emosional yang dialami oleh korban perempuan dapat memiliki dampak yang 

sama beratnya dengan kekerasan fisik dan seksual (Iverson dkk., 2011; Resick, 

Monson, & Chard, 2016; Trabold dkk., 2018). Walau demikian, belum 

diketahui efek dari kekerasan fisik dan non-fisik (seperti kekerasan psikologis) 

secara parsial, karena biasanya kekerasan fisik dan non-fisik terhadap 

pasangan perempuan oleh pelaku terjadi secara bersamaan/simultaneous 

(Renner & Whitney, 2012). 

 

2.2.7 Faktor-Faktor Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) 

dalam Konteks Teori Psiko-Ekologi Bronfenbrenner 

 

Teori Psiko-Ekologi (Bronfenbrenner, 1977) mempelajari tentang 

perkembangan manusia secara progresif di sepanjang masa kehidupannya 

(over the lifespan) dan juga mempelajari mengenai hubungan mutual (timbal 

balik) antara manusia dan lingkungannya di sepanjang masa kehidupan. 

Sehingga, menurut Bronfenbrenner hubungan antara pertumbuhan organisme 

manusia dan lingkungan dimana dia tinggal dapat dilihat dan dikaji, dimana 

proses ini dipengaruhi oleh hubungan yang diperoleh dari dalam dan diantara 
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kondisi-kondisi langsung dan tak langsung, seperti konteks sosial yang lebih 

besar, formal maupun informal, dimana lingkungan ini berada dan tertanam. 

Lingkungan ekologi adalah sebuah struktur-struktur rangkaian yang terdiri dari 

hal-hal dibawah ini (Bronfenbrenner, 1977), berikut adalah penjelasan setiap 

layer dari teori psiko-ekologi beserta penjabaran KDP dalam framework teori 

psiko-ekologi Bronfenbrenner: 

1. Mikrosistem adalah hubungan antara seseorang/individu dengan 

lingkungannya secara  langsung (misalnya rumah, sekolah, dan tempat 

bekerja). Kondisi yang dimaksud adalah seperti tempat dengan gambaran fisik 

khusus yang dimana partisipan terlibat dalam aktivitas tertentu dalam peran 

tertentu (misalnya sebagai anak perempuan, orangtua, guru, atau karyawan) 

untuk periode waktu tertentu. Faktor-faktor seperti tempat, waktu, gambaran 

fisik, aktivitas, partisipan dan aturan konstitusi juga adalah elemen-elemen dari 

mikrosistem. 

Dalam mikrosistem, ada beberapa faktor dalam sistem ini yang dapat memberi 

dampak terhadap kekerasan dalam berpacaran (KDP). Menurut Foshee dkk. 

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

dua faktor yang penting dalam mikrosistem. Sehingga, faktor-faktor seperti 

tingginya tingkat konflik dalam keluarga, perceraian orang tua, hubungan 

orang tua-anak yang tidak harmonis, dan kurangnya support dan monitoring 

dari orang tua terhadap anak berhubungan dengan meningkatnya risiko 

timbulnya KDP pada anak setelah anak beranjak remaja atau dewasa muda 

(Foshee dkk., 2011; Vagi dkk., 2013). Menurut Vagi dkk. (2013), terpaparnya 

anak pada kekerasan di lingkungan keluarga dalam bentuk mengalami 

kekerasan secara langsung dari orang tua dan/atau menyaksikan secara 

langsung terjadinya kekerasan terhadap istri oleh suami, dapat meningkatkan 

risiko anak untuk melakukan KDP atau menjadi korban KDP ke depannya. 

Lingkungan peer group juga dapat memengaruhi terjadinya KDP, terutama 

dalam mikrosistem. Menurut Foshee, Reyes, dan Ennett (2010), keterlibatan 

dalam peer group yang berperilaku antisosial, memiliki peer group yang juga 

melakukan KDP, atau berada dalam peer group yang melakukan tindakan 

kekerasan dalam bentuk apapun, berkorelasi dengan meningkatnya risiko 

individu tersebut menjadi pelaku KDP 

2. Mesosistem terdiri dari interrelasi-interrelasi antara beberapa mikrosistem. 

Dengan demikian, seorang anak berumur 12 tahun, mesosistemnya meliputi 

interaksi-interaksi diantara keluarga, sekolah dan kelompok sebaya untuk 

beberapa anak-anak, juga termasuk gereja, tempat perkemahan atau tempat 

bekerja walaupun yang terakhir ini kurang umum di dalam konteks dunia Barat 
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dibanding dengan masyarakat-masyarakat di tempat lain. Secara ringkas 

dikatakan, mesosistem adalah sistem daripada mikrosistem-mikrosistem.  

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

ini (seperti interaksi lingkungan keluarga yang buruk dengan lingkungan peer 

group yang buruk) dapat memengaruhi perilaku individu dan menyebabkan 

individu tersebut terbiasa untuk berkonflik dalam hal berelasi dengan orang 

lain, memiliki sifat agresif, memiliki communication skill yang buruk, dan 

kurang memiliki skill yang baik dalam hal resolusi konflik. Faktor-faktor ini 

dapat menjadi faktor risiko yang menyebabkan timbulnya konflik dalam relasi, 

termasuk juga dalam relasi berpacaran (Vagi dkk., 2013). Konflik dalam relasi 

berpacaran dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam relasi 

berpacaran tersebut (Vagi dkk., 2013). 

3. Eksosistem adalah perluasan dari mesosistem yang menerima struktur sosial 

spesifik yang lain, baik formal maupun informal, dimana mereka tidak 

memengaruhi perkembangan seseorang secara langsung dimana seseorang 

tersebut berada, sehingga pengaruh, pembatasan  atau apa yang ditentukan 

terjadi disana. Struktur-struktur ini termasuk institusi-institusi luas dalam 

masyarakat, baik struktur yang bebas maupun yang berkembang secara 

spontan, yang mana mereka beroperasi pada level lokal yang jelas. Diantara 

struktur-struktur ini, mereka mencakup dunia kerja, tetangga, media, agen-

agen pemerintahan (lokal, negara bagian dan nasional), distribusi barang-

barang dan pelayanan-pelayanan, fasilitas komunikasi dan transportasi dan 

jaringan-jaringan sosial informal.  

Pada sistem ini, ada beberapa faktor dalam level komunitas yang berhubungan 

dengan KDP. Penelitian terdahulu menemukan bahwa paparan terhadap 

kekerasan di dalam komunitas, misalnya di lingkungan tempat tinggal atau 

tempat kerja, berasosiasi dengan meningkatnya insiden KDP di komunitas 

tersebut (Foshee dkk., 2011; Vagi dkk., 2013). Faktor-faktor lain pada 

eksosistem yang juga berhubungan dengan KDP adalah support dan 

monitoring komunitas terhadap populasi remaja dan dewasa muda di 

komunitas tersebut (Foshee dkkl., 2011; Jain, Buka, Subramanian, & Molnar, 

2010). Insiden KDP di komunitas dapat meningkat apabila support dan 

monitoring komunitas terhadap populasi remaja dan dewasa muda rendah 

(Foshee dkk., 2011; Jain dkk., 2010).  

4. Makrosistem adalah merujuk pada pola institusional yang umum dari kultur 

atau subkultur seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan, sistem 

legal dan sistem politik yang dimana mikrosistem, mesosistem dan eksosistem 

terletak. Makrosistem mengandung dan meneliti tidak hanya istilah-istilah 
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struktural tetapi juga membawa informasi dan ideologi, keduanya secara 

eksplisit dan implisit, yang membantu memberikan arti dan motivasi kepada 

agen-agen khusus, jaringan-jaringan sosial, yang menjalankan peran, aktivitas-

aktivitas dan interrelasi mereka.  

Dalam makrosistem, menurut Connolly dkk. (2010), paparan terhadap gambar 

dan berita mengenai kekerasan di media massa dapat memengaruhi persepsi 

individu terhadap KDP. Connolly dkk. menyatakan bahwa norma sosial-

budaya mengenai peran gender dan hubungannya terhadap kekerasan secara 

umum juga dapat memengaruhi persepsi seseorang mengenai KDP. Norma 

sosial-budaya seperti sikap yang toleran terhadap kekerasan yang dilakukan 

oleh laki-laki, dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden KDP (Connolly 

dkk., 2010). Connolly dkk. (2010) juga berpendapat bahwa perilaku kekerasan 

dan agresivitas terhadap orang lain yang ditampilkan di media massa dapat 

menjadi model negatif bagi individu remaja dan dewasa muda dalam hal 

berperilaku. Menurut mereka, hal ini berpotensi untuk meningkatkan 

penerimaan terhadap norma-norma perilaku kekerasan dan dapat 

meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam relasi berpacaran. 

5. Kronosistem adalah sistem terluar dari model psiko-ekologi Bronfenbrenner 

(1994). Menurut Bronfenbrenner, pada dasarnya, kronosistem berkaitan 

dengan kronos atau waktu dan seringkali dihubungkan dengan usia 

kronologis/chronological age. Namun, sejak awal tahu 1970an, peneliti-

peneliti semisal Baltes dan Schaie (1973) dan Elder dkk. (1993) mulai 

membedakan antara usia kronologis dengan dengan waktu sebagai sebuah 

properti yang melingkupi environment/lingkungan dan membentuk sejarah 

hidup manusia. Menurut Bronfenbrenner, sebuah kronosistem meliputi tidak 

hanya perubahan karakteristik daripada seorang individu tetapi juga mencakup 

perubahan lingkungan tempat dimana individu itu berada seiring dengan 

berjalannya waktu (Contoh: perubahan dalam struktur/susunan keluarga, status 

sosio-ekonomik, pekerjaan, tempat tinggal, dan rutinitas dalam keseharian 

seseorang).   
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Gambar 2.1 Model Psiko-Ekologi Bronfenbrenner 
 

 

2.3 Riset-Riset Terdahulu Mengenai Penerapan Psikoterapi dalam 

Mengatasi Kekerasan Terhadap Pasangan Perempuan (Intimate Partner 

Violence) dan Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) 

 

Penelitian-penelitian terdahulu telah mencobakan beberapa jenis 

psikoterapi untuk menolong perempuan korban IPV dan DV. Untuk menolong 

mengatasi gejala PTSD pada korban, kebanyakan terapi yang telah 

dikembangkan biasanya memasukkan komponen eksposur, intervensi kognitif, 

atau kombinasi dari eksposur dan terapi kognitif (Resick dkk., 2008). Menurut 

Resick dkk. (2008), pendekatan ini telah mengakumulasikan banyak bukti 

pendukung empiris mengenai efikasinya untuk treatment PTSD. Walau 

demikian, hasil dari pendekatan ini masih menyisakan room for improvement, 

dengan kira-kira 20 persen hingga 50 persen partisipan yang telah 

menyelesaikan terapi, tetapi tetap masih memenuhi kriteria diagnosa PTSD 

pada saat post-treatment (Resick dkk., 2008; Schnurr dkk., 2007). Foa dkk. 

(2005) juga melakukan penelitian untuk mengatasi PTSD dengan 

membandingkan prolonged exposure (PE) dan PE yang dikombinasikan 

dengan restruktutisasi kognitif. Hasil penelitian Foa dkk. (2005) menunjukkan 

bahwa tidak ditemukan improvement/perbaikan berarti dari kombinasi PE 
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dengan restrukturisasi kognitif, jika dibandingkan dengan grup partisipan yang 

menerima PE saja. Penelitian lainnya oleh Cort dkk. (2014) dan Zlotnick dkk. 

(2011) dengan mengunakan Interpersonal Psychotherapy (IPT) untuk 

menolong mereduksi gejala PTSD pada perempuan korban IPV dan DV 

menunjukkan hasil awal yang menjanjikan. Walau demikian, hasil terapi masih 

menunjukkan adanya mixed results. Cort dkk. (2014) mendapat hasil 

perbaikan dan remediasi dari gejala PTSD setelah 3 bulan pada partisipan 

penelitian. Sedangkan dalam penelitian Zlotnick dkk. (2011), tidak ditemukan 

perbedaan signifikan dalam penurunan gejala PTSD pada grup yang 

mendapatkan intervensi IPT jika dibandingkan dengan grup kontrol. 

Pendekatan lainnya yang digunakan untuk menolong perempuan korban IPV 

dan DV adalah advocacy-focused intervention. Terapi berbasis advokasi ini 

berfokus pada safety planning, referrals pada komunitas terkait, dan dukungan 

sosial-emosional terhadap peristiwa abuse/violence (Trabold dkk., 2018). 

Namun, dalam penelitian Kaslow dkk. (2010) dan Stevens dkk. (2015), 

advocacy-focused intervention yang diberikan kepada grup terapi tidak 

mendapatkan hasil penurunan gejala PTSD yang signifikan jika dibandingkan 

dengan grup kontrol. 

Sedangkan untuk kasus pengalaman depresi pada perempuan korban 

IPV/DV, penelitian terdahulu dengan menggunakan intervensi berbasis 

advokasi mendapatkan hasil perbaikan dalam gejala depresi dalam jangka 

waktu short-term (Trabold dkk., 2018). Namun dalam review sistematisnya, 

Trabold dkk. (2018) mendapatkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, 

efek dari intervensi ini menurun secara bertahap hingga mencapai pada 

tahapan dimana tidak ada perbedaan penurunan gejala depresi secara bermakna 

antara grup yang menerima intervensi dengan grup kontrol, baik secara klinis 

maupun secara statistik. Dalam penelitian yang lain, Michalopoulou dkk. 

(2015) menggunakan intervensi manajemen stres terhadap perempuan korban 

IPV untuk menurunkan gejala depresi pada para korban tersebut. Intervensi 

yang dibuat dalam format konseling individu ini memberikan hasil penurunan 

gejala depresi pada partisipan korban IPV, namun reduksi yang dihasilkan 

tidak memberikan hasil yang signifikan secara statistik dengan effect size yang 

dilaporkan sebesar .2. Intervensi yang lainnya menggunakan motivational 

interviewing dan Interpersonal Psychotherapy (IPT), secara umum tidak 

memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan gejala depresi pada 

perempuan korban IPV/DV (Trabold dkk., 2018; Saftlas dkk., 2014; Zlotnick 

dkk., 2011).  

Oleh sebab itu, atas dasar pertimbangan diatas, CBT dipilih peneliti 

sebagai psikoterapi atau intervensi yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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Selain merupakan sebuah psikoterapi yang secara ekstensif telah banyak 

diteliti efikasinya, CBT juga terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gejala 

psikopatologi termasuk PTSD (Beck, 2011). Dalam sub-bagian 2.3 akan 

dibahas mengenai penelitian-penelitian terkini mengenai CBT yang diterapkan 

untuk mengatasi permasalahan IPV dan juga DV. 

2.4 Cognitive Behavioral Therapy 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) pertama kali dikembangkan 

oleh Aaron Beck. Beck (1964) menggagas sebuah terapi terstruktur, 

berorientasi pada masa kini, short-term, menyelesaikan problem secara 

langsung dengan cara memodifikasi pemikiran yang disfungsional atau tidak 

membantu menjadi pemikiran yang fungsional dan rasional. CBT telah dipakai 

secara luas untuk mengatasi berbagai gangguan dan permasalahan psikologis 

(Barlow, 2008). CBT merupakan gabungan dua paradigma dalam pengertian 

gangguan dan permasalahan psikologis yaitu cognitive dan behavioral. Terapi 

cognitive pertama kali diperkenalkan oleh Beck (1963, 1964) yang 

mengajukan bahwa kognisi memegang peranan penting pada fungsi 

psikososial dan fungsi emosi tiap individu. Menurut teori kognitif, kelainan-

kelainan psikologis timbul bukan dari peristiwa-peristiwa tetapi dari 

pengertian-pengertian dan penilaian/penaksiran yang diberikan orang tersebut 

terhadap peristiwa-peristiwa kehidupannya. Makna yang diberikan seseorang 

kepada sebuah peristiwa atau pengalaman sangatlah bergantung kepada 

keyakinan inti (core beliefs) yang dibentuk orang tersebut mengenai diri 

mereka sendiri, orang lain dan dunia pada umumnya. Core beliefs ini diyakini 

timbul sebagai akibat dari faktor-faktor biologis, perkembangan mental dan 

faktor pengalaman (Barlow, 2008). Penerapan terapi kognitif meliputi terapi 

terstruktur, aktif, direktif dan dibatasi oleh waktu (Beck, Rush, Shaw & Emery, 

1979). Tujuan terapi kognitif adalah menolong klien untuk mengidentifikasi 

dan menguji realita pemikiran-pemikiran yang tidak menolong dan membantu 

mereka mengembangkan dan memiliki pemikiran yang lebih sehat (Bennet-

Levy dkk., 2004). 

Behavior therapy diprakarsai oleh Skinner (1938, 1971), yang 

menekankan bahwa manusia dapat berperilaku adaptif atau maladaptif melalui 

sebuah proses pembelajaran dan proses penguatan yang terjadwal (schedules 

of reinforcement; Austad, 2009). Jadi lebih luas lagi, menurut teori behavioral, 

kelainan-kelainan psikologis adalah akibat dari proses pembelajaran dan setiap 

orang mempelajarinya melalui mekanisme-mekanisme yang berbeda-beda. 

Sebagai contoh, takut akan laba-laba dapat semakin di reinforce/diperkuat dan 

dipertahankan apabila orang tersebut terus menerus menghindari laba-laba. 
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Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini individu tersebut perlu 

memutuskan siklus ini untuk mengurangi ketakutan yang berhubungan dengan 

laba-laba. Akan tetapi, agak sulit bagi klien yang takut akan laba-laba ini untuk 

berubah, tanpa terlebih dahulu mengatasi kognisi/pemikirannya tentang 

ketakutannya (Barlow, 2008). Oleh karena itu, terapi perilaku untuk terapi 

gangguan mood sangat sering digunakan bersama-sama dengan terapi kognitif 

(Mazzucchelli, 2010). 

Pengalaman-pengalaman pada konteks terapi kognitif sering sekali 

digunakan untuk menolong klien menilai keyakinan tentang sebuah situasi di 

luar dirinya (Mazzucchelli, 2010). Sebagai contoh, seorang klien yang depresi 

berkata ‘Saya gagal dalam segala hal sehingga tidak ada gunanya berusaha’. 

Salah satu jalan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan 

teknik-teknik terapi kognitif perilaku, seperti melakukan eksperimen perilaku 

sebagai tugas/aktivitas yang diujicobakan di luar sesi terapi. Contohnya adalah 

berusaha untuk keluar dari siklus avoidance / menghindarkan diri dari sebuah 

problem dengan cara melakukan aktivasi perilaku. Walau demikian, elemen 

kognitif dan perilaku dalam terapi ini bukanlah elemen yang independen dan 

tidak berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, menolong dan mendorong klien 

untuk melakukan aktivasi perilaku untuk mengeluarkan dirinya dari siklus 

avoidance dapat juga digunakan untuk mengubah/menantang kognisi awalnya 

yang menyatakan bahwa kegagalan adalah hal yang pasti terjadi dan oleh sebab 

itu tidak ada manfaatnya untuk melakukan sebuah tugas/pekerjaan tersebut. 

Dengan demikian, teori yang mendasari CBT adalah penggabungan dari teori 

kognitif dan teori perilaku. Namun, adalah penting untuk menggarisbawahi 

bahwa terapi kognitif, terapi perilaku, dan terapi kognitif perilaku pada 

awalnya adalah merupakan tiga jenis terapi yang berbeda, tetapi riset-riset 

terbaru menganggap ketiganya sebagai bagian dari sebuah spektrum yang 

sama dan lebih besar yaitu, cognitive-behavioural psychotherapies (kelompok 

psikoterapi kognitif perilaku) (Cormier & Nurius, 2003). Pada bagian 

selanjutnya akan dijelaskan teknik-teknik CBT secara umum.    

Cognitive Behavioral Therapy secara ringkas adalah sebuah intervensi 

terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dengan berfokus 

pada menantang dan mengubah pemikiran yang terdistorsi (unhelpful 

thinking), dan mengembangkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

coping strategies dalam menghadapi persoalan yang ada pada saat ini (Beck, 

2011). 
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2.5 Teknik-Teknik Dasar CBT 

Ada berbagai macam prinsip dan teknik klinis yang termasuk dalam 

praktek CBT. Dua prinsip utama dalam CBT adalah kolaborasi dan guided 

empiricism/empirisme yang terpandu (Young, Rygh, Weinberger, & Beck, 

2008). Kolaborasi dalam konteks CBT adalah sebuah proses bekerja samanya 

terapis dengan klien untuk membahas masalah yang paling utama bagi klien 

dan juga untuk mengembangkan target pencapaian terapi pada setiap sesinya. 

Empirisme yang terpandu meliputi bekerja sama dengan klien dengan 

pendekatan saintifik dalam hal kognisi dan perilaku, dimana terapis melakukan 

proses investigasi problem, membentuk hipotesis mengenai problem yang 

dihadapi klien, dan mendorong klien untuk berpikir dan berperilaku dengan 

cara yang berbeda untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Proses 

kolaborasi dan empirisme yang terpandu ini digunakan untuk membantu klien 

untuk mengembangkan sebuah formulasi dan pemahaman mengenai 

bagaimana problem dari klien itu bertahan dan terus berputar dalam sebuah 

siklus yang negatif. Pengembangan dari formulasi masalah klien adalah bagian 

yang integral/utama dari sebuah intervensi CBT karena formulasi membantu 

untuk memandu pengidentifikasian kognisi dan perilaku yang perlu ditangani 

dalam terapi (Beck dkk., 1979). 

Beberapa teknik yang digunakan dalam penerapan CBT salah satunya 

adalah psikoedukasi. Psikoedukasi adalah sebuah proses dimana terapis 

memberi pemahaman kepada klien mengenai penyebab dari masalahnya dan 

bagaimana masalah tersebut bertahan dalam sebuah siklus (Craske & Barlow, 

2008). Lebih lanjut, psikoedukasi digunakan untuk menolong klien untuk 

membedakan antara pikiran dan perasaan, membedakan jenis-jenis pikiran 

(pikiran otomatis dan core beliefs), dan bagaimana caranya untuk melakukan 

aktivitas monitor diri/self-monitoring (Cormier & Nurius, 2003). Sebelum 

psikoedukasi, biasanya terapis akan melakukan cognitive 

restructuring/penstrukturan-ulang kognitif, yang melibatkan 

pengidentifikasian dari pola pikir yang maladaptif/tidak sehat dan 

menggunakan disputasi kognitif untuk mengubahnya (Cormier & Nurius, 

2003). Proses disputasi kognitif ini dapat membantu klien untuk 

mengembangkan pola pikir yang akurat dan berdasarkan pada realitas dan 

kebenaran.    

Ada juga beberapa teknik perilaku yang digunakan dalam sesi terapi CBT, 

seperti exposure/eksposur, relaksasi, teknik pemecahan masalah/problem-

solving, dan aktivasi perilaku (Cormier & Nurius, 2003). Ada beberapa tipe 

aktivitas exposure seperti desensitisasi sistematis, eksposur bertahap (graded 
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exposure), interoceptive exposure dan imaginal exposure (Barlow, 2008). 

Akan tetapi, umumnya setiap metode-metode ini mempunyai prinsip pokok 

yang sama. Tujuan dari eksposur ini adalah untuk menolong klien memutuskan 

siklus avoidance dan habituasi terhadap stimuli. Dengan keterlibatan dalam 

eksposur, mata rantai antara trigger/pemicu (sebagai contoh: interaksi sosial 

dengan yang lain) dengan emosi yang tidak menyenangkan (kecemasan) akan 

menurun sebagai akibat dari eksposur tersebut. 

Relaksasi adalah teknik penting lainnya dan sering digunakan dalam 

pengobatan generalised anxiety disorder (Barlow, 2008). Relaksasi digunakan 

untuk menolong pengontrolan gejala-gejala somatik dari kecemasan, dimana 

jika sering digunakan akan dapat mengurangi kecemasan secara umum. 

Teknik pemecahan masalah (Problem solving) adalah suatu proses yang 

digunakan untuk menolong klien mengembangkan solusi alternatif terhadap 

masalah-masalah dalam kehidupannya dan memberi kekuatan dalam 

pengambilan keputusan baru bagi diri mereka sendiri (Cormier & Nurius, 

2003).  

Aktivasi perilaku dapat digunakan untuk pengobatan depresi dan 

melibatkan pembuatan jadwal kegiatan / aktivitas harian dari klien dan dapat 

digunakan untuk memberhentikan penghindaran / avoidance dari aktivitas 

yang menyenangkan (Page & Stritzke, 2006). Walaupun teknik ini merupakan 

dasar dari teknik CBT, elemen penting lainnya dalam praktek CBT termasuk 

therapeutic alliance dan proses interpersonal (interpersonal processes). 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik seperti, 

psikoedukasi mengenai depresi dan PTSD, restrukturisasi kognitif, dan teknik 

pemecahan masalah atau problem solving therapy. Peneliti memilih untuk 

menggunakan beberapa teknik di atas karena, yang pertama yaitu perlunya 

mengedukasi partisipan mengenai kondisi yang dialami sebagai akibat dari 

situasi kekerasan dalam berpacaran, sehingga dengan psikoedukasi partisipan 

dapat memahami situasi yang dialaminya. Setelah partisipan memahami 

situasi dan permasalahan dalam dirinya, hal kedua yang dilakukan adalah 

mencari dan mengidentifikasi pemikiran otomatis negatif dalam diri dan 

pemikiran ini akan digantikan dengan pemikiran yang baru, rasional dan positif 

melalui penerapan teknik restrukturisasi kognitif. Setelah mengidentifikasi 

pemikiran negatif dalam diri dan mengubahnya, partisipan akan diberikan 

teknik problem solving therapy atau pemecahan masalah. Setelah memberikan 

teknik-teknik di atas, hasil yang ingin dicapai adalah terjadinya penurunan 

dalam gejala depresi dan PTSD pada partisipan penelitian.  
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Dalam CBT diperlukan dua faktor pendukung yang memengaruhi 

kelancaran dan keberhasilan sebuah rangkaian terapi CBT, faktor pendukung 

tersebut adalah: 

2.5.1 Therapeutic/Working Alliance 

Therapeutic alliance (disebut juga working relationship atau working 

alliance) bukanlah konsep orisinil dari teori CBT, akan tetapi merupakan 

elemen yang efektif dalam praktek CBT (Beck dkk., 1979). Namun banyak 

pertentangan akan apa yang terbaik untuk menetapkan definisi dari aliansi 

terapeutik ini. Menurut Gaston (1990) definisi aliansi terapeutik adalah derajat 

dimana klien dan terapis sepakat pada suatu pencapaian, kolaborasi pada satu 

tugas yang bertujuan pada perubahan terapi, dan dapat berkembang pada relasi 

yang positif. Sekalipun demikian, definisi yang umum diterima adalah bahwa 

relasi antara klien dan terapis ditandai dengan kehangatan, asli (autentik) dan 

bersifat positif (Cormier & Nurius, 2003). Relasi antara klien dan terapis 

adalah hal yang sangat penting pada konteks praktek CBT karena inilah faktor 

utama untuk menentukan keberhasilan terapi. Telah ditemukan dalam banyak 

literatur bahwa semakin baik hubungan / aliansi ini maka semakin baiklah 

keberhasilan terapi (Wampold, 2001). Terapi gabungan juga mempunyai 

dampak positif pada proses interpersonal sewaktu melakukan psikoterapi 

(Teyber, 2006). 

2.5.2 Proses Interpersonal Dalam Terapi (Interpersonal Processes in 

Therapy) 

Ada beberapa variasi proses interpersonal yang tidak langsung 

berhubungan dengan teori CBT tetapi berpengaruh pada interaksi klien-terapis 

dalam hal praktek psikoterapi. Di sini termasuk strategi-strategi 

pemindahan/transferensi (transference), konter pengimbang (counter 

transference) dan interpersonal coping (Teyber & McClure, 2011). 

Transferensi adalah proses dimana klien mendistorsi persepsi terapisnya 

(seperti juga orang lain dalam kehidupannya) sebagai jalan merefleksikan 

pengalaman masa kecilnya dengan pengasuhnya (biasanya orang tuanya; 

Freud, 1925-1926/1961). Ketika transferensi negatif lebih tinggi, akan terjadi 

aliansi/hubungan terapeutik yang buruk dan akan menghasilkan 

pengobatan/treatment yang buruk pula (Marmarosh, Gelso, Markin & Majors, 

2009). Counter transference memiliki mekanisme yang sama dengan 

transferensi tetapi hal ini terjadi dari sudut pandang sang terapis. Proses 

interpersonal coping daripada klien juga adalah sebuah masalah dalam praktek 

CBT yang harus ditangani oleh terapis. Individu seringkali mengembangkan 

strategi interpersonal coping yang kaku dan tidak fleksibel untuk mengatasi 
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masalah-masalah pola kelekatan yang tidak terpenuhi saat masa kecil (Teyber 

& McClure, 2011). Strategi interpersonal coping ini juga dapat timbul saat 

klien berinteraksi dan membangun relasi dengan terapis dan oleh sebab itu 

harus ditangani dalam sesi psikoterapi (Teyber, 2006). Terapis CBT harus 

sadar dan memperhatikan dengan baik masalah ini dan membantu klien untuk 

mengatasinya melalui penerapan strategi dan teknik kognitif dan behavioral. 

2.6 Penerapan CBT dalam Mengatasi Post-Traumatic Stress Disorder 

Gejala-gejala tipikal dari Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

adalah rekoleksi yang terulang dan mengganggu dan atau bermimpi tentang 

peristiwa traumatik, suatu perasaan subjektif mengenang kembali akan 

peristiwa traumatik, kesusahan/penderitaan yang intens sebagai respons 

internal dan atau respons eksternal yang ada hubungannya dengan peristiwa 

traumatik (APA, 2013). Gejala-gejala perilaku umum termasuk pemikiran-

pemikiran penghindaran yang persisten, perasaan-perasaan, aktivitas dan atau 

percakapan yang berkaitan dengan trauma, ketidakmampuan untuk mengingat 

kembali aspek-aspek dari trauma dan emosi yang dipendam. Gejala-gejala 

yang lebih lanjut adalah susah tidur, ledakan-ledakan emosi, sulit 

berkonsentrasi dan terlalu waspada. Telah diteliti bahwa insidens PTSD yang 

menyimpang dari kelompok-kelompok populasi yang berbeda. Sebagai 

contoh, PTSD ditemukan terjadi pada 7,8% dari populasi umum (Kessler, 

1994) dimana untuk korban veteran Vietnam tingkat PTSD diperkirakan antara 

15-30% dan tingkat PTSD sebagai respon terhadap bencana alam dilaporkan 

lebih tinggi yaitu sekitar 44% (Keane & Barlow, 2006). Karena sejumlah besar 

orang yang menderita PTSD, intervensi CBT kepada klien disesuaikan dengan 

gejala yang berkembang (Resick, Monson, & Rizvi, 2008). 

Keuntungan CBT pada PTSD telah diteliti dalam banyak studi. Bisson 

dkk. (2007) melakukan meta-analisis dengan menginklusi studi yang 

menggunakan RCT. Ada 38 studi termasuk dalam analisis, yang mencakup 

beberapa pengaturan pengobatan dan intervensi yang berbeda-beda. Hasilnya 

didapatkan bahwa CBT adalah salah satu dari beberapa pengobatan yang 

efektif untuk PTSD dan lebih superior dibandingkan terapi untuk manajemen 

stres dan terapi suportif. 

Keefektifan dari CBT untuk PTSD telah diteliti pada perempuan yang 

mengalami kekerasan (IPV). Foa dkk. (2005) secara random mengelompokkan 

171 partisipan untuk menerima terapi eksposur panjang (long-term exposure), 

terapi eksposur panjang ditambah restrukturisasi kognitif menggunakan teknik 

CBT atau dialokasikan pada kelompok daftar tunggu (grup kontrol). Pada studi 

ini ditemukan bahwa kedua pengobatan / terapi lebih  superior dibandingkan 
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kelompok daftar tunggu, sehingga disarankan pendekatan dengan CBT sebagai 

pengobatan PTSD adalah efektif. Secara keseluruhan dari penelitian di atas 

disimpulkan bahwa CBT adalah bentuk terapi yang bermanfaat dan efektif 

untuk PTSD.      

2.7 Riset-Riset Terkini Mengenai Penerapan CBT dalam Mengatasi 

Kekerasan Terhadap Pasangan Perempuan (Intimate Partner Violence) 

dan Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) 

Riset-riset sebelumnya mengenai CBT dalam konteks kekerasan terhadap 

pasangan perempuan telah banyak dilakukan. Menurut Trabold dkk. (2018), 

intervensi CBT mempunyai potensi yang besar dalam menurunkan tingkat 

kekerasan dalam IPV jika dibandingkan dengan intervensi klinis yang lainnya. 

Dengan menggunakan sampel perempuan yang mengalami IPV dan 

menggunakan NAPZA, sebuah intervensi CBT yang dilakukan terbukti dapat 

menurunkan tingkat kekerasan secara fisik dan seksual sebesar 50% jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mengalami penurunan 

sebesar 13% (Gilbert dkk., 2006). Masih dalam penelitian yang sama, 

penurunan dalam kekerasan verbal atau psikologis terjadi sebesar 32% dan 

hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya 

mengalami penurunan sebesar 20%. Riset dari Iverson dkk. (2011), yang juga 

menggunakan terapi kognitif perilaku, melaporkan bahwa terdapat penurunan 

kekerasan sebesar 40% yang dialami oleh partisipan yang telah mengikuti sesi 

terapi sebanyak minimal 5-8 sesi. 

 Dalam konteks depresi, intervensi CBT juga menunjukan hasil yang 

signifikan dalam menurunkan gejala depresi pada korban IPV. Intervensi ini 

dilakukan dalam 8-12 sesi dan setiap sesi berlangsng selama 1-1.5 jam dalam 

durasinya (Iverson dkk., 2011; Johnson dkk., 2011). Dalam dua studi tersebut, 

gejala depresi menurun secara signifikan pada follow-up satu minggu, tiga 

bulan, dan enam bulan setelah terapi jika dibandingkan dengan pre-test. CBT 

juga dapat diterapkan secara berkelompok dan terapi kelompok ini juga 

menunjukkan penurunan depresi yang signifikan pada korban yang mengalami 

kekerasan baik secara fisik maupun psikologis (Crespo & Arinero, 2010). 

Menurut Iverson dkk. (2011), semakin parah tingkat IPV yang dialami oleh 

seorang perempuan maka akan semakin berat depresi yang dialaminya. 

Sedangkan perempuan yang mengalami tingkat IPV yang lebih ringan dapat 

mengalami remisi dari depresi lebih cepat jika dibandingkan dengan 

perempuan yang mengalami tingkat IPV yang lebih berat (Iverson dkk., 2011).  

 Intervensi klinis yang lainnya dilakukan oleh Reed dan Enright (2006). 

Intervensi ini juga didasarkan pada Model Cognitive-Behavioral. Dalam riset 
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ini, mereka menggunakan forgiveness therapy dan mereka menemukan bahwa 

terdapat penurunan gejala depresi yang signifikan pada saat post-therapy. 

Dalam terapi ini, partisipan berusaha memaknai kembali pengalaman IPV 

yang dialaminya dengan cara mengubah persepsinya mengenai pengalaman 

tersebut dan mengampuni pasangan mereka yang telah melakukan kekerasan. 

Intervensi forgiveness therapy ini diberikan kepada perempuan yang sudah 

tidak menjalin hubungan dengan pasangannya selama minimal dua tahun.  

 Dalam konteks Psychological Well-Being (PWB), studi dari Johnson 

dkk. (2011), menunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara signifikan dalam 

PWB pada perempuan yang mengalami IPV setelah pemberian terapi kognitif 

perilaku. Secara umum, peningkatan terjadi pada aspek-aspek PWB seperti; 

self-esteem, self-efficacy, empowerment, dan social adjustment. Dapat 

disimpulkan bahwa, secara umum, intervensi yang berdasarkan pada model 

kognitif perilaku ini/intervensi CBT ini dapat menurunkan gejala 

psikopatologi pada perempuan korban IPV dan KDP karena (1) Intervensi ini 

mempunyai elemen pemecahan masalah atau problems solving element, dan 

(2) Intervensi ini memfasilitasi perubahan pemikiran-pemikiran yang 

terdistorsi pada perempuan yang mengalami IPV dan KDP. Pemikiran yang 

terdistorsi ini, berdasarkan model Cognitive-Behavioral diatas, adalah 

merupakan sumber masalah utama dalam permasalahan psikologis seorang 

individu.  

2.8 Distorsi Kognitif dalam Terapi Kognitif Perilaku/CBT  

Dalam Terapi Kognitif Perilaku/CBT, distorsi kognitif adalah pola-

pola pemikiran maladaptif pada klien yang menyebabkan klien sulit mengubah 

perspektif atau sudut pandangnya dalam menghadapi masalahnya (Burns, 

1999). Pola-pola pemikiran yang maladaptif ini juga dapat menjadi penyebab 

timbulnya psikopatologi seperti gangguan PTSD (Burns. 1999). Daftar 10 

distorsi kognitif berikut ini diringkas dari The Feeling Good Handbook (Burns, 

1999).  

a. Pemikiran “Segalanya atau Tidak Sama Sekali”  

Hal ini menunjuk pada kecenderungan seorang individu untuk mengevaluasi 

kualitas-kualitas pribadinya dalam kategori ‘hitam atau putih’ secara ekstrim. 

Sebagai contoh seorang mahasiswa yang biasa memperoleh nilai A, dan pada 

suatu ujian memperoleh nilai B, lalu menyimpulkan, “Sekarang saya adalah 

seorang yang gagal total”. Contoh lainnya adalah seorang politikus 

mengatakan: “Karena saya telah kalah bersaing untuk menjadi gubernur, maka 

saya adalah seorang yang nol besar”. Pemikiran seperti ini, “Bila saya tidak 
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begini maka saya bukan apa-apa sama sekali”, merupakan dasar dari pemikiran 

perfeksionisme. Ini menyebabkan individu tersebut takut terhadap kesalahan 

atau ketidaksempurnaan apa pun, karena selanjutnya ia akan memandang diri 

Anda sebagai seorang yang kalah total, dan ia akan merasa tidak berdaya serta 

tidak berharga. 

b. Terlalu Menggeneralisasi (Over Generalisasi). 

Seorang pedagang yang sedang depresi melihat adanya tahi burung di jendela 

mobilnya dan lalu ia berpikir “Nah, inilah nasib saya. Burung-burung selalu 

saja mengotori jendela saya!”. Ini sebuah contoh sempurna dari over 

generalisasi. Ketika saya tanyakan padanya tentang pengalaman ini, ia lalu 

mengakui bahwa selama dua puluh tahun perjalanan kelilingnya, ia tidak bisa 

mengingat saat lain ia juga menemukan kotoran burung di jendela mobilnya. 

c. Filter Mental.  

Seorang individu mengambil sesuatu hal kecil yang negatif dalam situasi 

tertentu, terus memikirkannya, dan dengan demikian individu tersebut lalu 

mempersepsikan seluruh situasi sebagai negatif pula. Jika seorang individu 

sedang depresi, maka ia seolah-olah sedang mengunakan sepasang kaca mata 

berlensa khusus yang dapat menjaring segala sesuatu yang positif. Satu-

satunya hal yang ia biarkan memasuki kesadarannya adalah hal-hal yang 

bersifat negatif. Karena ia sendiri tidak menyadari “proses penyaringan” ini, 

maka ia kemudian menyimpulkan bahwa segala sesuatunya selalu negatif. 

d. Mendiskulifikasikan yang Positif  

Suatu ilusi mental yang bahkan lebih spektakuler lagi adalah sebuah 

kecenderungan yang menetap pada diri orang-orang yang depresi, untuk 

mengubah pengalaman-pengalaman yang netral, atau bahkan yang positif 

sekalipun menjadi negatif. Orang tersebut tidak hanya sekedar mengabaikan 

pengalaman-pengalaman yang positif, tetapi malahan dengan lihainya dan 

cepatnya mengubah semua itu menjadi kebalikannya.  

e. Loncatan Pada Kesimpulan.  

Dengan sewenang-wenang seorang individu meloncat ke suatu kesimpulan 

negatif yang tidak didukung oleh fakta dari situasi yang ada. Dua contoh dari 

jenis distorsi kognitif ini adalah “membaca pikiran” dan ‘kesalahan peramal”. 

Membaca pikiran: Seorang individu berasumsi bahwa orang lain sedang 

memandang rendah dirinya, dan ia sedemikian yakin akan hal ini sehingga 

sama sekali tidak berminat ataupun berniat untuk mengecek kebenarannya. 
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Misalnya saja orang tersebut sedang memberikan suatu ceramah yang bagus, 

dan ia melihat ada seorang pria di deretan bangku depan terkantuk-kantuk. Ia 

hampir semalaman tidak tidur, namun tentu saja si penceramah tidak 

mengetahui ini. Mungkin penceramah tersebut akan berpikir, “Pendengar ini 

menganggap saya membosankan”. 

Kesalahan peramal: Seseorang membayangkan bahwa sesuatu yang buruk 

akan terjadi, dan ia menganggap ramalan ini sebagai suatu fakta walaupun 

sama sekali tidak realistis. Seorang petugas perpustakaan berulang kali berkata 

dalam hatinya ketika ia sedang mengalami kecemasan, “Saya akan jatuh 

pingsan atau jadi gila”. Ramalan ini tidak realistis karena ia tidak pernah satu 

kalipun pingsan (ataupun menjadi gila) selama hidupnya. Ia juga tidak 

memiliki sebuah gejala serius yang mengindikasikan bahwa ia akan menjadi 

tidak waras. 

f. Pembesaran dan Pengecilan  

Pemikiran salah lainnya yang mungkin menyebabkan seorang individu 

mengalami depresi disebut “pembesaran” dan “pengecilan”, namun saya 

(Burns) lebih senang menyebutnya sebagai “permaian teropong” sebab disini 

seorang individu memperbesar atau memperkecil berbagai hal di luar proporsi 

yang seharusnya. Pembesaran ini biasanya terjadi bila ia melihat kesalahan, 

ketakutan, atau ketidaksempurnaannya sendiri serta melebih-lebihkan artinya 

bagi dirinya sendiri. 

g. Penalaran Emosional  

Seorang individu menggunakan emosi / perasaannya sendiri sebagai bukti dan 

validasi untuk kebenaran suatu hal. Logika yang digunakan olehnya adalah: 

“Saya merasa sebagai seorang yang tidak berguna, maka saya adalah seorang 

yang tidak berguna.” Penalaran seperti ini menyesatkan sebab perasaan yang 

ia miliki menjadi cermin pemikiran serta keyakinan yang ia punyai. Jika 

pemikiran itu terganggu atau kacau seperti yang sering terjadi maka emosi 

yang ia miliki pun tidak akan mempunyai keabsahan. 

h. Pernyataan “Harus”  

Seorang individu mencoba memotivasi diri sendiri dengan mengatakan, “Saya 

harus melakukan ini” atau, “Saya harus melakukan itu”. Pernyataan-

pernyataan ini menyebabkan individu tersebut merasa tertekan dan kesal. Ia 

akhirnya malah merasa apatis dan tidak termotivasi. Albert Ellis (dalam Burns, 

1999) menyebut ini sebagai “Musturbation” (must: harus Ing.). Saya (Burns) 

sendiri menyebutnya sebagai pendekatan “harus-harus” terhadap kehidupan. 
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i. Memberi Cap dan Salah Memberi Cap  

Memberi cap pribadi berarti menciptakan sebuah gambaran diri yang negatif, 

yang didasarkan pada kesalahan berpikir yang dimiliki seorang individu. Ini 

merupakan suatu bentuk ekstrim dari over-generalisasi. Falsafah di balik 

kekacauan atau distorsi kognitif ini adalah “ukuran dari seseorang adalah 

kesalahan-kesalahan yang dibuatnya” Ada kemungkinan anda pun terlibat 

pada cara berpikir yang salah ini setiap kali Anda menguraikan kesalahan Anda 

dengan kalimat yang diawali dengan “saya adalah seorang ....” 

j. Personalisasi  

Distorsi ini merupakan sumber dari rasa bersalah. Seorang individu akan 

merasa bertanggung jawab atas sebuah peristiwa negatif yang terjadi. Padahal 

tidak ada dasar untuk itu. Dengan sewenang-wenang ia akan menyimpulkan 

bahwa apa yang terjadi adalah kesalahannya atau mencerminkan 

ketidakcakapan dan kegagalannya bahkan ketika ia tidak bertanggung jawab 

untuk hal itu atau ketika kejadian tersebut sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan dirinya. 

 

 

Gambar 2.2 Proses Hubungan Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku 

Dalam CBT 
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2.9  Relaksasi 

Keterampilan relaksasi adalah sebuah keterampilan penting yang telah 

diajarkan selama ribuan tahun di berbagai kultur, budaya, dan negara baik di 

dunia Timur maupun di dunia Barat (Kabat-Zinn, 1990). Penelitian-penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa keterampilan relaksasi, efektif dalam 

menurunkan resiko relapse pada depresi (Teasdale dkk., 2000); menurunkan 

gejala kecemasan (Kabat-Zinn dkk., 1992); meningkatkan toleransi terhadap 

situasi yang menyebabkan distress; membuat individu menjadi lebih rileks; 

dan meningkatkan keterampilan untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit 

(Baer, 2003).  

Salah satu gejala yang umum terjadi pada saat individu sedang 

mengalami masalah/menghadapi sebuah stressor adalah rumination. Gejala 

rumination ini adalah sebuah jenis gejala yang dapat menimbulkan dan 

memicu gejala psikopatologi seperti depresi dan PTSD (Leahy, 2010; Resick, 

Monson & Chard, 2016). Walaupun, secara umum, teknik/keterampilan 

relaksasi dapat membuat individu menjadi lebih tenang, teknik ini juga 

terkadang menghasilkan efek paradoks dimana individu atau klien merasakan 

hal yang sebaliknya (Barlow, 2002; Clark, 1989). Oleh sebab itu, Beck (2011) 

menyarankan agar individu atau klien yang sedang menerapkan teknik 

relaksasi ini, menerapkannya sebagai sebuah bentuk pendekatan eksperimen 

perilaku yang kemudian dapat dievaluasi efikasinya. Pada penelitian ini, 

peneliti mengunakan audio terapi pencerahan pikiran dari buku pemulihan jiwa 

edisi satu karya Dedy Susanto (2013) untuk komponen relaksasi dari intervensi 

yang akan diberikan pada partisipan. 
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Gambar 2.3 Kerangka Teoritis Penelitian KDP 
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