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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan metode penelitian yang digunakan 

dalam penerapan Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) untuk penanganan 

korban kekerasan dalam berpacaran, yang secara spesifik menggunakan 

metode Participatory Action Research (PAR). Penjelasan yang akan 

dijabarkan meliputi paradigma penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, 

unit amatan dan unit analisis, karakteristik partisipan penelitian, teknik 

pemilihan partisipan, expert judgment, waktu dan tempat penelitian, jenis dan 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan yang 

dijalankan dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menjabarkan 

mengenai rancangan tatalaksana CBT yang akan dilakukan pada partisipan. 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

 Paradigma penelitian dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. 

Dalam paradigma ini, menurut Kindon, Pain, dan Kesby (2008), refleksi kritis 

dilakukan terhadap konteks budaya, ekonomi, sejarah, geografis, dan konteks 

lainnya yang terkait. Dalam paradigma kritis ini, pemberdayaan individu dan 

kelompok sosial yang terbelenggu dan disebabkan oleh perbedaan kelas, 

gender dan ras diupayakan oleh aktivis maupun peneliti serta stakeholder 

terkait (Kindon dkk., 2008). Menurut Kindon dkk., paradigma ini mendorong 

perubahan dalam pola berpikir masyarakat untuk keluar dari asumsi umum, 

konvensional dan tradisional, serta mengkritik cara hidup dan pola-pola lama 

yang membelenggu dan membatasi masyarakat tersebut untuk dapat maju. 

Sehingga dengan adanya pergeseran paradigma yang dialami masyarakat 

tersebut, kemajuan dan perubahan sosial dapat dialami dan tercapai (Kindon 

dkk., 2008). 

 

3.2 Jenis Penelitian 
Dalam bidang psikologi, khususnya psikologi klinis, penelitian berupa 

pemberian intervensi psikologis kepada partisipan untuk meningkatkan 

kesehatan mental individu yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut, 

merupakan penelitian yang penting untuk dilakukan. Menurut Clark-Carter 

dan Marks (2004), sebuah desain penelitian yang empiris, dalam bentuk 

pemberian intervensi psikologis kepada partisipan, perlu untuk dilakukan agar 

efektivitas intervensi dapat teruji dan terukur dengan baik. Penelitian CBT ini 

menggunakan jenis desain penelitian single-subject repeated measures. Dalam 

jenis penelitian ini, peneliti memberikan intervensi psikologis secara 

individual kepada setiap partisipan yang berpartisipasi dalam penelitian. 
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Asesmen berulang kemudian dilakukan oleh peneliti pada saat pra-intervensi 

dan pasca-intervensi (McCormick, 1995). Karena penelitian ini juga 

menggunakan metode penelitian riset aksi atau PAR, maka komponen aksi 

dalam PAR perlu untuk diikutsertakan dalam desain penelitian (Creswell, 

2016). Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

menempatkan komponen aksi PAR yang pertama (intervensi CBT) dan yang 

yang kedua (komponen relaksasi), diantara asesmen pra-intervensi dan 

asesmen pasca-intervensi penelitian ini.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah riset 

aksi atau disebut juga dengan PAR (Participatory Action Research). Menurut 

Kindon, Pain, dan Kesby (2008), PAR adalah sebuah proses dimana sebuah 

kelompok sosial melakukan studi dan pemetaan masalah yang mereka miliki 

dalam rangka untuk mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan 

serta tindakan-tindakan mereka. Dalam pelaksanaannya, PAR melibatkan 

secara aktif semua pihak-pihak yang terkait untuk mengkaji masalah dan 

fenomena yang ada dalam komunitas tersebut. Contohnya dalam penelitian ini 

melibatkan psikolog/konselor, akademisi, partisipan, dan significant others 

dari partisipan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan program 

perubahan dan transformasi untuk menuju kearah yang lebih baik. Dalam 

penelitian PAR, baik peneliti maupun partisipan mempunyai kedudukan yang 

sama atau setara. Menurut Kindon dkk., penelitian PAR ini dirancang sejak 

awal dan bertujuan untuk menolong partisipan penelitian (dalam konteks 

penelitian ini adalah perempuan korban KDP) terbebas dari permasalahan yang 

dihadapi dan dialaminya. Secara etimologi, PAR terdiri dari tiga kata yang 

berhubungan satu sama lainnya, yaitu partisipasi, aksi, dan riset (Kindon dkk, 

2016). Hal ini berarti, menurut Kindon dkk., riset yang telah dilakukan dengan 

metode partisipatif kemudian ditindakkan kedalam sebuah aksi, kemudian 

akan dilakukan refleksi untuk riset dan aksi selanjutnya. 

 

3.4 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit amatan adalah unit yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam 

rangka menjelaskan dan memberi gambaran tentang satuan yang dianalisis 

(Creswell, 2016). Sedangkan unit analisis adalah unit yang diteliti yang dapat 

berupa individu, kelompok, komunitas, atau suatu peristiwa dalam situasi 

sosial (Creswell, 2016). Unit amatan dalam penelitian ini adalah korban 

kekerasan dalam berpacaran yang berdomisili di Jawa Tengah. Sedangkan unit 

analisis dari penelitian ini adalah perilaku, pemikiran, dan perasaan yang 
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dimiliki korban KDP dan akan dikaji berdasarkan perspektif Cognitive-

Behavioral. 

 

3.5 Partisipan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, partisipan penelitian merupakan perempuan yang 

menjadi korban KDP dan berdomisili di Jawa Tengah serta bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

3.5.1 Kriteria Inklusi Partisipan 

 Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kriteria inklusi partisipan adalah 

sebagai berikut: (1) Partisipan merupakan individu yang pernah menjadi 

korban KDP dan telah memutuskan untuk berpisah dengan pacarnya. (2) 

Rentang usia partisipan adalah 18-28 tahun, karena rentang usia adalah rentang 

usia dimana seorang individu mulai memikirkan secara serius untuk masuk ke 

dalam relasi berpacaran (Santrock, 2013). (3) Partisipan memiliki gejala-gejala 

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) dalam hal KDP (gejala sedang atau 

gejala berat) yang dilihat berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan 

pengisian instrumen/kuesioner. 

 

3.5.2 Teknik Pemilihan Partisipan 

Dalam bagian ini tahapan proses pemilihan dan rekrutmen partisipan akan 

djelaskan secara rinci. Proses pencarian dan pendekatan partisipan dilakukan, 

pertama-tama, melalui pendekatan personal. Dalam teknik pendekatan ini, 

sebelum melakukan wawancara awal pra-intervensi, peneliti bersama-sama 

dengan teman-teman dekat laki-laki maupun perempuan dari calon partisipan 

dan juga melalui bersama-sama dengan peneliti dalam payung wadah 

Kekerasan dalam Pacaran (KDP) yang lainnya, mendekati dan membangun 

relasi awal yang akrab (rapport building) dengan calon partisipan. Proses 

rapport building diperlukan dalam pendekatan tahap awal dan juga dalam 

tahap-tahap selanjutnya, agar calon partisipan dapat merasa nyaman dan 

terbuka dalam menceritakan kisahnya kepada pihak peneliti. Dari proses ini, 

peneliti mendapatkan 3 calon partisipan yang bersedia untuk di wawancara dan 

dilakukan asesmen awal pra-intervensi. 

 Kedua, proses pencarian dan pendekatan partisipan juga dilakukan 

dengan cara melakukan penyebaran kuisioner singkat untuk mengidentifikasi 

individu yang mengalami KDP ke kelas-kelas mata kuliah yang diampu oleh 

dosen pembimbing dari peneliti. Dalam hal ini, peneliti bersama beberapa 

rekan peneliti dalam payung KDP yang lainnya, menyebarkan kuisioner 

singkat ke 2 kelas S1 sosiologi dan 2 kelas S1 psikologi setelah mendapatkan 

izin dari dosen pengampu mata kuliah kelas tersebut. Secara keseluruhan, ada 
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160 kuisioner yang disebar di 4 kelas tersebut dan dari total 160 mahasiswa 

yang mengisi kuisioner, ada total 97 mahasiswa yang mengisi bahwa mereka 

pernah berpacaran sebelumnya atau sedang dalam relasi berpacaran sekarang. 

Dari 97 responden diatas, peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat 30 

responden yang pernah mengalami kasus KDP dalam relasi sebelumnya. 

Kemudian, peneliti menghubungi beberapa responden yang sesuai dengan 

kriteria inklusi KDP dan aspek-aspek CBT, dan dari proses ini, peneliti 

mendapatkan 4 responden yang bersedia di wawancara lebih lanjut untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini.  

 Setelah wawancara awal dilakukan kepada semua calon partisipan, 

peneliti kemudian menetapkan 6 orang responden/calon partisipan yang sesuai 

dengan kriteria inklusi penelitian. Kemudian peneliti menjelaskan mengenai 

rencana tahapan penelitian dan intervensi psikoterapi CBT yang akan 

diberikan kepada calon partisipan, dan 4 orang responden setuju untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti kemudian memberikan informed 

consent untuk ditandatangani oleh keempat orang responden yang setuju untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Sehingga, jumlah partisipan final dalam 

penelitian ini adalah 4 orang partisipan. 

 

3.6 Expert Judgment 

Penelitian ini juga disupervisi oleh seorang psikolog klinis, yang menjadi 

tenaga ahli dan melakukan expert judgment dalam penelitian ini. 

 

Tabel 3.1 Skema Supervisi Psikolog Klinis 

Asesmen Awal  Untuk mendapatkan data 

baseline             

Supervisi awal (1)  

Pra-Intervensi dan Pre-test 

 Sesi CBT 1 

 Sesi CBT 2 

 Sesi CBT 3 

 Evaluasi Pertama 

Supervisi kedua (2)  

Sesi CBT 4 

 Sesi CBT 5 

 Sesi CBT 6 

 Pasca-Intervensi dan Post-test 

 Evaluasi Kedua 

Supervisi akhir (3)  
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Dalam penelitian ini, sesi pertemuan antara terapis dengan partisipan akan 

disupervisi oleh seorang psikolog klinis. Supervisi dilakukan sebanyak tiga 

kali, yaitu pada tahap awal sebelum dimulainya sesi pra-intervensi, pre-test dan 

tiga sesi pertemuan CBT awal dengan partisipan penelitian. Kemudian, pada 

tahap pertengahan, yaitu diantara sesi evaluasi pertama dan CBT keempat 

dengan partisipan penelitian. Supervisi akhir dilakukan setelah sesi pertemuan 

CBT yang keempat hingga keenam dan sesi pasca-intervensi dengan partisipan 

penelitian, serta evaluasi kedua selesai. Supervisi tambahan dapat dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan dari terapis dan kesediaan waktu psikolog klinis.  

 

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dimulai pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal 

September 2019. Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Salatiga dan / atau 

Kota Semarang. Pertimbangan pemilihan tempat penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Di Jawa Tengah, sesuai dengan penjelasan pada Bab I, angka kekerasan 

terhadap perempuan dan secara khusus kekerasan dalam relasi 

berpacaran terus meningkat setiap tahunnya. 

2. Penelitian ini didukung oleh Pusat Penelitian Studi Gender dan Anak 

(PPSGA) Universitas Kristen Satya Wacana yang berlokasi di Salatiga. 

PPSGA telah banyak bergerak dibidang penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak. 

 

3.8 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.8.1 Data Primer 

 Sumber data primer didapat dari korban KDP, dan juga orang-orang 

terdekat korban seperti orang tua, saudara, dan teman-teman di kampus. Target 

jumlah partisipan primer dalam penelitian ini adalah 4 partisipan perempuan 

korban KDP. 

3.8.2 Data Sekunder 

 Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literature-literatur 

mengenai kekerasan terhadap perempuan dan secara khusus, literatur 

mengenai kekerasan dalam pacaran. Data sekunder lainnya diperoleh dari data 

kajian teoritis dan hasil riset/penelitian hibah KDP tahap I dan tahap II. 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mixed 

methods ini untuk mendapatkan hasil data yang valid dan reliabel serta sesuai 

dengan tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Observasi: Melalui teknik observasi, peneliti akan mengamati perilaku 

partisipan selama proses penelitian ini berlangsung, dan terutama saat 

sebelum, selama, dan sesudah treatment atau terapi diberikan pada 

partisipan. 

2. Wawancara: Melalui teknik wawancara, peneliti akan melakukan 

pemetaan masalah KDP yang dialami partisipan dan juga berusaha 

memahami kondisi partisipan melalui tiga aspek utama CBT yaitu 

aspek kognitif, perasaan (mood), dan perilaku. Sesuai dengan tinjauan 

teori diatas (Bab II), ketiga aspek ini saling berkaitan dan memengaruhi 

satu sama lain. Namun demikian, aspek terpenting dan yang paling 

perlu digali/dikaji dalam model ini adalah aspek kognitif/pemikiran 

daripada partisipan 

3. Metode Dokumentasi: Melalui metode ini, peneliti dapat 

mengumpulkan foto-foto, rekaman, dan juga dokumen-dokumen yang 

lainnya (misalnya: data statistik KDP terbaru dari DP3A, polres 

setempat, ataupun lembaga terkait lainnya) yang dapat menunjang 

proses penelitian. 

4. Alat ukur penelitian:  

 PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). PCL-5 memiliki 20 item 

pengukuran self-report yang mengukur pengalaman traumatis 

secara psikologis (PTSD) yang dialami oleh seorang individu. 

Menurut Weathers dkk. (2013) partisipan akan mengukur 

frekuensi dari setiap gejala yang dialami dalam skala 0 sampai 

4 dan skor yang lebih tinggi mengindikasikan adanya frekuensi 

gejala PTSD yang lebih tinggi/lebih sering terjadi. Alat ukur ini 

memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang baik pada saat 

diujicobakan kepada populasi klinis dan populasi umum 

(Blevins dkk., 2015; Bovin dkk., 2016). Pada PCL-5, total skor 

31 atau lebih mengindikasikan bahwa partisipan atau klien 

memiliki kondisi PTSD dan dianjurkan untuk mengikuti terapi 

CBT atau terapi evidence-based lainnya untuk dapat 

mengurangi gejala PTSD yang dialaminya (Weathers dkk., 

2013).  
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3.9.1 Dimensi PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) 

 

Tabel 3.2 Dimensi PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) 

 

Dimensi No 

Aitem 

Isi Aitem 

 

 

Gejala intrusif yang 

berhubungan dengan 

peristiwa traumatik 

1 Memori intrusif yang mengganggu 

2 Mimpi terkait peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

3 Terjadinya flashbacks 

4 Perasaan sedih saat timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

5 Reaksi tubuh yang intens saat ada 

cues peristiwa traumatik 

 

Menghindari hal-hal 

yang mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-hal internal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

7 Menghindari hal-hal eksternal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

 

 

 

 

Perubahan pada 

kognisi dan mood 

8 Kesulitan untuk mengingat bagian-

bagian penting dari peristiwa 

traumatik 

9 Pemikiran intens yang negative 

tentang diri, orang lain, dan dunia 

10 Menyalahkan diri sendiri atau orang 

lain karena peristiwa traumatik yang 

terjadi 

11 Merasakan perasaan negatif yang 

intens dan pervasif 

12 Hilangnya minat pada aktivitas yang 

sebelumnya digemari 

13 Perasaan jauh / terpisah dari orang 

sekitar 

14 Kesulitan merasakan perasaan yang 

positif 

 

 

15 Iritabilitas atau perilaku agresif 

16 Perilaku impulsif yang dapat 

membahayakan diri 
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Meningkatnya 

arousal pada individu 

17 Hypervigilance 

18 Perilaku mudah kaget atau terkejut 

19 Kesulitan untuk berkonsentrasi 

20 Sulit tidur pada malam hari 

 

Interpretasi alat ukur PCL-5 dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan 

seluruh skor dari aitem 1 hingga aitem 20, dan diagnosis PTSD secara 

provisional atau sementara dapat diberikan dengan catatan: pertama, partisipan 

memiliki cut-off skor antara 31-33 atau lebih. Kedua, partisipan memilih skor 

2 atau lebih pada minimal satu aitem di kriterion B (gejala intrusif yang 

berhubungan dengan peristiwa traumatik), minimal satu aitem di kriterion C 

(menghindari hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatik), minimal 

dua aitem di kriterion D (perubahan pada kognisi dan mood), dan minimal dua 

aitem di kriterion E (meningkatnya arousal pada individu). Ketiga, partisipan 

harus mengalami sendiri peristiwa traumatik tersebut atau menyaksikan 

peristiwa traumatik tersebut terjadi pada diri orang lain. Dalam penelitian ini, 

kasus traumatik yang akan diintervensi adalah pengalaman perempuan 

penyintas kekerasan dalam berpacaran.  

 

3.9.2 Hasil Pengujian Alat Ukur PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) 

Selain melaporkan hasil reliabilitas dan validitas dari alat ukur yang asli, 

peneliti juga melakukan uji keterbacaan untuk melihat kesesuaian alih bahasa 

dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia termasuk kemudahan bahasa agar 

mudah dipahami oleh partisipan penelitian saat pengisian. Uji keterbacaan ini 

dilakukan kepada dosen pembimbing peneliti dan satu orang Psikolog Klinis 

yang juga merupakan konsultan ahli atau supervisor dalam penelitian ini. 

Setelah melakukan uji keterbacaan dan alih bahasa, peneliti mengujicobakan 

alat ukur PCL-5 kepada 34 mahasiswa (26 perempuan dan 8 laki-laki) dengan 

rata-rata usia 20 tahun pada jurusan Teologi di Sekolah Tinggi Agama Kristen 

Terpadu Salatiga, dan mendapatkan internal consistency Cronbach’s alpha 

sebesar .89.   

 

3.10 Tatalaksana Terapi Kognitif Perilaku 
Tatalaksana terapi CBT terdiri dari: (1) Edukasi mengenai kondisi PTSD, (2) 

Memperlengkapi partisipan dengan pengetahuan mengenai hubungan antara 

kejadian/situasi, perilaku, pikiran, dan perasaan, (3) Memperlengkapi 

partisipan atau klien dengan skills untuk mengembangkan pola pikir yang 

sehat, seimbang, dan rasional, (4) Terapis membantu partisipan atau klien 

untuk mengubah pemikiran dan keyakinan klien yang salah mengenai kejadian 

traumatik yang dialami, dan (5) Treatment/Intervensi ini akan berlangsung 
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selama 6 sesi, setiap sesi diadakan 1 minggu 1 kali dengan durasi 30 – 45 

menit. 

 

3.10.1 Rancangan Umum Pelaksanaan Intervensi 

Terapi Kognitif-Perilaku untuk menangani perempuan korban KDP yang 

mengalami trauma psikologis ini dirancang dan terdiri dari 8 (delapan) kali sesi 

pertemuan yang berisi rangkaian terapi, diawali dengan 1 pertemuan untuk 

initial interview dan 1 pertemuan sesi praintervensi, serta diakhiri dengan 1 

pertemuan sesi pasca-intervensi. Jumlah pertemuan 8 (delapan) sesi 

disesuaikan dengan jumlah sesi Terapi Kognitif-Perilaku yang dapat diberikan 

dalam 6 (enam) sampai 12 (dua belas) pertemuan (Beck, 2011). Selain itu, 

jumlah sesi tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk 

menyampaikan teknik-teknik yang akan diberikan dalam rangkaian terapi 

secara keseluruhan. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Rancangan Umum Kegiatan Pelaksanaan Intervensi CBT 

 

Pertemuan Rancangan Kegiatan 

Initial Interview Wawancara awal mengenai gambaran KDP yang 

dialami partisipan 

Sesi pra-

intervensi 

Needs Assessment; Asesmen persoalan dan kebutuhan 

Pengisian alat ukur BDI dan PCL-5 (pre-test) 

Sesi 1 Penjelasan mengenai Trauma Psikologis; Pengantar 

Koneksi Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku 

Sesi 2 Koneksi Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku; 

Pengantar Monitor Pikiran- Perasaan 

Sesi 3 Monitor Pikiran- Perasaan; Pengantar Distorsi 

Kognitif dan Pikiran Otomatis 

Sesi 4 Distorsi Kognitif dan Pikiran Otomatis; Pengantar 

Disputasi Kognitif 

Sesi 5 Lanjutan Disputasi Kognitif 

Sesi 6 Penerapan relaksasi; Psikoedukasi 

Sesi pasca-

intervensi 

Pengisian alat ukur BDI dan PCL-5 (post-test); 

Refleksi Penelitian  

 

3.10.2 Teknik CBT yang Digunakan Dalam Penelitian 

a) Model A-B-C-D-E untuk gangguan dan perubahan emosional: 

Menurut Palmer (2011), Cognitive Behavioral Therapy (CBT) menawarkan 

model sederhana untuk memahami bagaimana aspek pemikiran bisa 
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menciptakan gangguan dan perubahan emosional, dan cara untuk mengatasi 

pikiran-pikiran yang menimbulkan gangguan seperti itu : 

A = activating event, peristiwa pemicu (misalnya konflik dengan pacar yang 

menimbulkan terjadinya kekerasan verbal-emosional pada pihak perempuan) 

B = belief, keyakinan yang mendasari pandangan seseorang tentang peristiwa 

pemicu tersebut (misalnya, “Pacarku pasti tidak sayang padaku lagi, ia pasti 

akan meninggalkanku dan mencari perempuan yang lain”) 

C = emotional and behavioural consequence, konsekuensi perilaku dan emosi 

terutama ditentukan oleh kepecayaan seseorang tentng peristiwa pemicu 

tersebut (misalnya, menjadi cemas dan trauma akibat konflik dengan pacarnya 

tersebut) 

D = disputing, merestrukturisasi keyakinan di B yang menyebabkan gangguan  

(misalnya, “Tentu saja konflik ini jelas membuatku sedih, tapi tidak ada alasan 

mengapa ia pasti akan meninggalkanku. Aku percaya, dengan belajar dari 

pengalaman, bahwa kami bisa mengatasi konflik dengan lebih baik 

kedepannya. Dan aku percaya, apapun yang terjadi aku tetap masih bisa 

bahagia, menerima diriku dan pacarku juga apa adanya”) 

E = effective emotional consequence, pandangan rasional efektif dan baru yang 

diikuti perubahan emosional serta perilaku (misalnya, merasa lebih percaya 

diri, lebih tenang dalam menghadapi konflik, dan lebih bermakna dalam 

menjalani kehidupan) 

Teknik dan strategi kognitif lainnya (Palmer, 2011): 

Seorang terapis CBT menerapkan sejumlah teknik kognitif (Palmer, 2011). 

Menurut Palmer, teknik kognitif digunakan untuk membantu klien 

mengidentifikasi, mengevaluasi dan memodifikasi pikiran otomatis negatif 

dan skema negatif. Penting diingat bahwa teknik ini tidak diterapkan secara 

acak. Informasi yang dikumpukan selama kajian awal memampukan terapis 

untuk membuat formulasi kasus tentatif, sehingga memberikan informasi 

tentang pemilihan teknik. 

 

b) Pertanyaan Sokratik: 

Pertanyaan langsung, juga dikenal sebagai pertanyaan Sokratik, digunakan 

untuk membantu klien menyadari pikiran negatifnya dan memodifikasi 

keyakinan yang tidak bermanfaat. Untuk mengidentifikasi pikiran negatif, 

klien diminta memikirkan situasi dimana ia mengalami emosi negatif yang 

kuat seperti kecemasan dan kemudian bertanya kepada dirinya sendiri apa 

yang sedang berlangsung di dalam pikiran mereka pada saat itu. Setelah 

mengidentifikasi keyakinan negatif, langkah selanjutnya adalah memeriksa 

validitas keyakinan itu dengan mengunakan pertanyaan Sokratik, yaitu 

(Palmer & Dryden, 1995): 
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1. Dari manakah Anda mendapatkan cara berpikir seperti ini? 

2. Adakah bukti untuk keyakinan ini? 

3. Adakah cara alternatif untuk melihat situasi ini? 

4. Apa efek berpikir seperti ini? 

5. Apa keuntungan dan kerugian berpikir seperti ini? 

6. Apakah Anda terlalu cepat menarik kesimpulan? 

7. Apakah ini bagi anda adalah contoh membaca pikiran atau meramal? 

8. Apakah anda menganggap hal-hal yang terjadi ini berkaitan dengan 

pribadi Anda? 

c) Bentuk-bentuk pikiran otomatis. Bentuk-bentuk ini biasanya dibagi menjadi 

empat bagian : 1) situasi atau peristiwa aktivasi; 2) pikiran otomatis negatif ; 

3) konsekuensi perilaku dan emosi; dan 4) respon bantuan diri klien 

mengunakan bentuk-bentuk itu untuk merekam pikiran otomatis negatifnya, 

perasaan dan tindakan terkait dengan peristiwa yang membuatnya gelisah, dan 

respons bantuan diri selanjutnya yang dikembangkannya untuk menangani 

situasi tersebut. 

 

d) Memeriksa Bukti/Kebenaran dari Pikiran Otomatis (Examining the 

Evidence):  

Awalnya dengan bantuan Konselor, klien diminta membuat daftar bukti yang 

mendukung dan bukti yang menentang/menyanggah keyakinan negatifnya. 

Kemudian, setelah membuat daftar tersebut, klien akan diminta oleh konselor 

untuk mempertimbangkan keuntungan serta kerugian dalam mempertahankan 

keyakinan negatif tersebut. Apabila klien memutuskan untuk melepas 

keyakinan negatifnya, konselor akan meminta klien untuk mempertimbangkan 

penjelasan alternatif untuk mengganti pikiran otomatis dan keyakinan 

negatifnya tersebut serta untuk mencari penjelasan lain yang lebih rasional 

untuk mengganti keyakinan irasionalnya. Pada beberapa situasi, orang-orang 

sering menarik kesimpulan yang salah di mana penjelasaan lain yang lebih 

rasional dimungkinkan. Jika seorang klien punya keyakinan “Ketika aku 

pulang kerumah malam ini, suamiku diam saja, ia pasti marah kepadaku,” ia 

diminta mempertimbangkan penjelasan alternatif (misalnya apakah suaminya 

kesal dengannya di pagi hari); jika tidak, mungkinkah pikirannya disibukkan 

problem pekerjaan? 

 

3.11 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisa data kuantitatif dan teknik 

analisa data kualitatif. Untuk analisa data kuantitatif akan menggunakan uji 

beda hasil pre-test dan post-test dari alat ukur PCL-5, dan hasil akan 

disesuaikan dan dikategorikan dengan cut-off skor dari alat ukur tersebut. 
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Untuk analisa data kualitatif akan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif (Creswell, 2016), dimana peneliti akan menggali transkrip 

dari hasil wawancara dengan partisipan untuk mencari dan mendeskripsikan 

tema-tema yang muncul dari hasil analisis tersebut. 

 

3.11.1 Pertimbangan Etik Penelitian 

Partisipan akan diberi penjelasan yang akurat mengenai proses penelitian, 

keuntungan dan kerugian dari mengikuti penelitian ini, dan informasi nomor 

kontak peneliti. Partisipan juga akan diberi tahu bahwa partisipasinya dalam 

penelitian ini adalah secara sukarela/completely voluntary dan ia bebas untuk 

mundur dari berpartisipasi dalam penelitian ini setiap saat, tanpa ada rasa takut. 

Bila partisipan setuju untuk mengikuti penelitian ini, maka partisipan akan 

menandatangani informed consent dan memberikannya kepada peneliti. 

Dengan menyetujui dan menandatangani informed consent, maka partisipan 

setuju bahwa informasi dari hasil wawancara akan digunakan sebagai data 

penelitian dan dapat muncul dalam bentuk report/jurnal ilmiah dalam bidang 

psikologi.  
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Gambar 3.1 Diagram Fishbone Roadmap Penelitian CBT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Roadmap Aktivitas CBT dengan Metode PAR 
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