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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, peneliti menjabarkan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan kepada empat orang partisipan dalam penelitian ini dan membahas 

hasil penelitian beserta dengan dinamika psikologisnya dengan mengaitkannya 

juga dengan teori-teori dan jurnal penelitian terdahulu. Bagian hasil penelitian 

terdiri dari gambaran bentuk KDP yang dialami partisipan, gambaran trauma 

psikologis yang dialami partisipan, penerapan intervensi CBT, dan refleksi 

terhadap intervensi CBT untuk masing-masing partisipan. 

4.1 Partisipan Pertama 

Inisial Partisipan  : ET 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 20 tahun 

Alamat    : Salatiga 

Agama    : Kristen Protestan 

Suku bangsa/Asal daerah : Sulawesi Utara 

Pendidikan saat ini  : S1  

Keluhan saat ini : Mengalami kekerasan dalam pacaran dari 

mantan pacarnya, dan mengalami gejala-

gejala trauma psikologis. ET juga agak takut 

dan berhati-hati jika ada laki-laki yang 

mencoba berkenalan dan mendekatinya 

karena ET mengalami trauma kekerasan dari 

mantan pacarnya. ET pernah mengalami 

kekerasan fisik dari pacarnya. 

Lama Pacaran Terakhir      : 4 tahun 

4.1.1 Gambaran Mengenai Bentuk KDP yang Dialami Partisipan 

ET menjalani hubungan berpacaran dengan kekasihnya selama empat tahun 

dan mengalami perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya ketika ia 

masih di daerah asalnya. Pada saat kekerasan itu terjadi, ET merasa sangat 

sedih sekali, ia berpikir mengapa seorang laki-laki dapat berlaku begitu kasar 

kepada seorang perempuan. Bila ia sedang mendapatkan perilaku kasar, ia 
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menjadi sangat sedih dan kesedihan tersebut terbawa dipikirannya sampai 

berhari hari. Menurut ET, apabila seorang laki-laki melakukan hal yang kasar 

kepada perempuan dalam konteks berpacaran, maka hal tersebut akan melukai 

perasaan perempuan atau ET, dan pada saat itu ET merasa sangat kecewa 

kepada laki-laki tersebut. Menurut ET jika pacarnya yang dulu bertindak kasar 

kepada ET tapi perilaku tersebut masih dalam taraf yang wajar, maka ET 

berpikir untuk dapat menegur baik-baik pacarnya dan memaafkan tindakan 

tersebut apabila pacarnya berubah. Tetapi ET juga merasa, jika kekerasan yang 

dilakukan sudah melebihi batas kewajaran, maka sikap yang harus dilakukan 

adalah memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut dari pada bertahan 

dengan laki-laki yang memiliki sifat yang kasar atau keras seperti itu. 

 Ada beberapa jenis kekerasan yang dialami ET dari mantan pacarnya. 

Yang pertama adalah kekerasan verbal atau emosional. Contohnya sewaktu dia 

bersama pacarnya terkadang terjadi konflik yang berakhir dengan kata-kata 

kasar yang dilakukan oleh pacar ET tersebut. Menurut ET, mantan pacarnya 

tersebut sering berkata kasar tanpa berpikir apa yang ia katakan, kata-kata 

kasar tersebut seperti caci maki dan menyebutkan nama-nama hewan. Lebih 

lanjut, ET juga mengalami kekerasan dalam hal fisik. Kekerasan fisik yang ia 

alami seperti ditendang dan dipukul. Pada waktu dipukul, ET dalam keadaan 

sakit tetapi tidak memberi tahu mantan pacarnya tersebut. Pada saat orang lain 

memberi tahu dia bahwa ET sedang sakit, setelah pulang sekolah pacarnya 

tersebut bertanya dengan nada marah apakah ET sakit atau tidak. Karena ET 

takut untuk menjawab, ET memilih diam dan karena diam terus serta tidak 

menjawab pacarnya tersebut langsung menendangnya. Sejak saat itu, mantan 

pacar ET tersebut mulai melakukan kekerasan fisik kepada ET walau 

terkadang ET tidak mengerti sebabnya mengapa atau ada konflik masalah apa. 

Yang terakhir adalah kekerasan seksual. Mantan pacar ET pernah memaksanya 

untuk melakukan hubungan intim, ia berkata dan beralasan bahwa hubungan 

tersebut akan membuat mereka lebih dekat. Tapi ET tidak mau dan lebih 

memilih berpisah, pada saat itu juga memang bertepatan dengan ET masuk 

kuliah di Salatiga. Jadi ET memilih putus, dan ET juga beranggapan bahwa hal 

seperti hubungan intim itu memang sebenarnya tidak diharuskan dalam fase 

berpacaran. 

4.1.2 Gambaran Trauma Psikologis yang Dialami Partisipan 

Gambaran trauma psikologis pada partisipan ET dijelaskan melalui hasil 

asesmen alat ukur PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). 

Hasil asesmen pra-intervensi partisipan ET dengan alat ukur PCL-5 

menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 Skor Pra-Intervensi PCL-5 Partisipan 1 (ET) 

Dimensi No 

Aitem 

Isi Aitem Skor Persentase 

Skor 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

dengan 

peristiwa 

traumatik 

1 Memori intrusif 

yang mengganggu 

3  

 

 

 

 

 

11 dari 20 

(55%) 

2 Mimpi terkait 

peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

1 

3 Terjadinya 

flashbacks 

2 

4 Perasaan sedih saat 

timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

3 

5 Reaksi tubuh yang 

intens saat ada cues 

peristiwa traumatik 

2 

 

Menghindari 

hal-hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-

hal internal yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

4  

 

 

7 dari 8 

(87%) 

7 Menghindari hal-

hal eksternal yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

3 

 

 

 

 

Perubahan 

pada kognisi 

dan mood 

8 Kesulitan untuk 

mengingat bagian-

bagian penting dari 

peristiwa traumatik 

0 

15 dari 28 

(53%) 

9 Pemikiran intens 

yang negatif 

tentang diri, orang 

lain, dan dunia 

4 

10 Menyalahkan diri 

sendiri atau orang 

lain karena 

peristiwa traumatik 

yang terjadi 

3 
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11 Merasakan 

perasaan negatif 

yang intens dan 

pervasif 

4 

12 Hilangnya minat 

pada aktivitas yang 

sebelumnya 

digemari 

3 

13 Perasaan jauh / 

terpisah dari orang 

sekitar 

1 

14 Kesulitan 

merasakan 

perasaan yang 

positif 

0 

 

 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau 

perilaku agresif 

4 

18 dari 24 

(75%) 

16 Perilaku impulsif 

yang dapat 

membahayakan diri 

0 

17 Hypervigilance 4 

18 Perilaku mudah 

kaget atau terkejut 

3 

19 Kesulitan untuk 

berkonsentrasi 

3 

20 Sulit tidur pada 

malam hari 

4 

Total   51 51 dari 80 

(63%) 

 

 Dari tabel diatas, diketahui bahwa ET mengalami PTSD dalam hal 

kekerasan dalam berpacaran dengan skor pra-intervensi 51 (>31), 

mengindikasikan bahwa ET memenuhi syarat mengalami PTSD. Gejala PTSD 

dalam diri ET yang paling menonjol adalah pada dimensi ‘menghindari hal-

hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatik’ dengan persentase 87% (skor 

7) dari skor total tertinggi yang dapat diperoleh pada dimensi tersebut (skor 8). 

Gejala dalam dimensi ini muncul dalam bentuk menghindari hal-hal internal 

dan juga eksternal yang berhubungan dengan peristiwa traumatik KDP. 
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 Sementara itu, pada dimensi ‘meningkatnya arousal pada individu’, 

didapati bahwa ET memiliki persentase skor 75% (skor 18) dari skor total 

tertinggi yang dapat diperoleh pada dimensi tersebut (skor 24). Gejala pada 

dimensi ini tampak dalam bentuk iritabilitas atau perilaku agresif, perilaku 

mudah kaget atau terkejut, kesulitan untuk berkonsentrasi, dan kesulitan tidur 

pada malam hari. Lebih lanjut, pada dimensi ‘gejala intrusif yang berhubungan 

dengan peristiwa traumatik’ ET mendapatkan persentase skor sebesar 55% 

(skor 11) dari skor tertinggi yang dapat diperoleh pada dimensi tersebut (skor 

20). Gejala intrusif yang terlihat pada dimensi ini adalah masih adanya memori 

dan mimpi yang mengganggu terkait dengan peristiwa traumatik KDP, 

terjadinya flashbacks dan juga perasaan sedih serta reaksi tubuh yang intens 

saat ada cues peristiwa traumatik KDP. 

 Dimensi terakhir adalah ‘perubahan pada kognisi dan mood’ dengan 

persentase skor sebesar 53% (skor 15) dari skor total tertinggi yang dapat 

diperoleh pada dimensi tersebut (skor 28). Gejala yang paling menonjol pada 

dimensi ini adalah hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya digemari, 

merasakan perasaan negatif yang intens dan pervasif, memiliki pemikiran 

negatif tentang diri sendiri, orang lain, dunia serta menyalahkan diri sendiri 

atau orang lain atas peristiwa KDP yang terjadi. 

Dari pengisian alat ukur dan hasil observasi serta wawancara, diketahui bahwa 

gejala yang menonjol pada diri ET adalah meningkatnya sikap negatif terhadap 

diri sendiri seperti perasaan sedih, perasaan dihukum oleh sesuatu atau 

seseorang, ketidakpuasan atau rasa bosan terhadap apa saja, dan memiliki 

kritik terhadap diri sendiri. ET juga memiliki ide atau pemikiran untuk bunuh 

diri, tetapi berdasarkan asesmen awal ia tidak akan melaksanakan pemikiran 

tersebut. Sedangkan untuk gejala PTSD yang dialami oleh ET, terlihat masih 

ada memori intrusif yang mengganggu, berusaha menghindari hal-hal internal 

ataupun eksternal yang berhubungan dengan peristiwa traumatik KDP. Secara 

pemikiran ET juga memiliki pemikiran intens yang negatif mengenai dirinya 

sendiri, sesama, dan dunia pada umumnya. Berdasarkan hasil asesmen awal, 

ET juga mengalami kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang 

sebelumnya ia gemari. ET juga memiliki iritabilitas, kesulitan berkonsentrasi, 

dan perilaku mudah kaget atau terkejut. 

 ET dapat disimpulkan terindikasi mengalami PTSD dalam hal 

kekerasan dalam berpacaran. Gejala PTSD yang terlihat dalam diri ET, secara 

umum terkait dengan kondisi kekerasan dalam berpacaran yang dialaminya. 

Peneliti melihat bahwa banyak terdapat pemikiran negatif dan sikap yang 

negatif terhadap diri sendiri dalam diri ET. 
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4.1.3 Penerapan CBT (PAR Tahap 1) 

Sebelum memasuki pada bagian penjabaran dari setiap sesi pertemuan dengan 

partisipan, berikut adalah tabel realisasi jadwal pertemuan dengan partisipan 

pertama. 

Tabel 4.2 Realisasi Pertemuan dengan Partisipan 1 (ET) 

Sesi Realisasi Jadwal 

Initial Interview Jumat, 17 Mei 2019 

Pra-intervensi Kamis, 30 Mei 2019 

1 Jumat, 31 Mei 2019 

2 Kamis, 6 Juni 2019 

3 Jumat, 21 Juni 2019 

4 Kamis, 27 Juni 2019 

5 Kamis, 4 Juli 2019 

6 Kamis, 11 Juli 2019 

Pasca-intervensi Rabu, 17 Juli 2019 

 

Berikut ini penjabaran pelaksanaan intervensi CBT kepada partisipan 1 (ET): 

Sesi 1 

Isi sesi   : Penjelasan Mengenai Trauma Psikologis; Pengantar Koneksi 

Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku 

Waktu  : Jumat, 31 Mei 2019 

Tempat : Kantin Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW 

Keterangan : Pada saat itu kantin fakultas dalam keadaan sepi dan tenang. 

Pertemuan dimulai  sekitar pukul 4 sore, pada saat jam 

perkuliahan sudah usai.  

Observasi : ET mengenakan pakaian santai, jaket dan celana jeans. 

Karena ini merupakan pertemuan ketiga antara ET dengan 

peneliti, ET masih tampak formal dan agak sedikit canggung. 

Secara umum, ET tampak agak murung, tetapi ia tetap dapat 

menjalankan sesi dengan konsentrasi yang cukup baik. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Setelah dilakukan rapport building pada awal sesi, pada sesi pertama ini, 

peneliti menjelaskan mengenai dasar-dasar dari Cognitive-Behavioral Therapy 
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(CBT). Walaupun masih tampak canggung, ET dengan saksama menyimak 

penjelasan dari peneliti. Peneliti menjelaskan aspek-aspek utama dari terapi 

ini, bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku seorang individu saling terkait satu 

sama lain. Peneliti memberikan contoh melalui ilustrasi gambar 2.2 (dapat 

dilihat pada bagian tinjauan teori tesis), bahwa interpretasi seorang individu 

akan kejadian yang dialaminya yang menyebabkan individu tersebut 

merasakan suatu perasaan tertentu dan sebagai akibatnya menghasilkan 

perilaku tertentu. Lebih lanjut, peneliti membahas bahwa CBT akan membantu 

ET untuk mengubah pola pemikirannya dan membantu ET untuk memikirkan 

mengenai apa yang ia pikirkan sendiri (dengan kata lain, untuk mengevaluasi 

pemikirannya sendiri). Peneliti juga menjabarkan mengenai prinsip CBT yaitu 

sebuah terapi yang terstruktur, berfokus pada masa sekarang, dan juga bersifat 

kolaboratif. ET kemudian menanyakan mengenai apa yang dimaksudkan 

dengan sifat kolaboratif dari intervensi CBT ini, peneliti menjelaskan bahwa 

peran ET sebagai partisipan dalam penelitian ini sangatlah penting. Terapi ini 

akan berjalan dengan baik apabila dalam prosesnya, ET mau berperan secara 

aktif dalam intervensi/terapi bersama dengan peneliti. Sehingga dengan peran 

aktif dan kolaborasi dari ET selama proses penelitian, nantinya ET akan 

merasakan manfaat (efek terapeutik) dari mempraktekkan keterampilan-

keterampilan yang akan diajarkan dalam CBT.    

 Kemudian, setelah memberikan materi pengantar intervensi CBT, 

peneliti melanjutkan dengan menjelaskan mengenai Post-Traumatic Stress 

Disorder (PTSD)/trauma psikologis. Peneliti menjelaskan mengenai gejala-

gejala PTSD kepada ET. Peneliti menjabarkan bahwa secara umum, terdapat 

gejala motivasi, gejala emosional/perasaan, gejala perilaku, gejala fisik, dan 

juga gejala kognitif. ET menyimak dengan cukup baik penjelasan setiap gejala 

tersebut dari peneliti. Dengan mengacu pada panduan DSM-5, peneliti 

mengambil contoh gejala-gejala PTSD, seperti berulangnya kembali memori, 

mimpi, dan pengalaman flashback dari memori peristiwa traumatik pada diri 

ET.  

 Dari pertemuan pertama ini, peneliti menilai dan melihat bahwa ET 

sudah cukup memahami dasar-dasar CBT dan apa itu PTSD. Pada akhir sesi, 

ET mulai merasa familiar dan nyaman dengan peneliti namun agar relasi 

semakin terjalin lebih baik, peneliti partisipan ET bersepakat untuk bertemu 

lagi untuk melakukan kegiatan ‘masak bareng’ di tempat salah satu rekan 

penelitian hibah payung KDP. Karena dalam initial interview, ET menjelaskan 

bahwa memasak adalah salah satu hobi yang dimiliki olehnya. Bagi peneliti, 

kegiatan mengambil data, wawancara, dan intervensi dalam konteks ‘masak 

bareng’ adalah juga termasuk salah satu elemen aksi PAR yang penting. 
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Sesi 2 

Isi sesi : Koneksi Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku; Pengantar 

Monitor Pikiran- Perasaan 

Waktu            : Kamis, 6 Juni 2019 

Tempat : Rumah dari salah satu anggota tim penelitian hibah payung 

KDP 

Keterangan : ET mengenakan kaos hitam kasual dan topi. Acara masak 

memasak akan berlangsung di siang hari. 

Observasi : ET mengenakan kaos hitam kasual dan juga topi. Ini 

merupakan pertemuan keempat antara ET dengan peneliti, ET 

mulai terlihat santai dan nyaman untuk bercakap-cakap dengan 

peneliti. Secara umum, ET tampak tidak semurung pertemuan 

sebelumnya. ET dapat menjalankan sesi pertemuan dengan 

konsentrasi yang baik. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Pada sesi kedua, partisipan ET dan juga peneliti beserta rekan-rekan 

sepenelitian memasak bersama-sama bubur Manado. Suasana acara ‘masak 

bareng’ hari itu sangat cair dan santai. ET terlihat semakin nyaman dan terbuka 

untuk berbincang-bincang dengan peneliti beserta rekan-rekan penelitian yang 

lainnya. Semua berperan aktif dalam kegiatan memasak ini, ada yang 

membersihkan sayur, memotong sayur, labu, dan bahan-bahan lainnya. Ada 

yang memasak buburnya terlebih dahulu juga sebelum dicampur dengan sayur, 

labu dan kentang. Ada yang meracik sambal, dan lain sebagainya. 

 Setelah acara ‘masak bareng’ dan makan bareng usai (yang termasuk 

juga dalam komponen aksi PAR), peneliti menyempatkan diri untuk 

menyampaikan materi intervensi sesi kedua yang berkaitan dengan monitoring 

pikiran dan perasaan. Kali ini, peneliti menjelaskan bahwa ada hubungan 

keterkaitan yang erat antara peristiwa pemicu (activating events), munculnya 

pemikiran otomatis (beliefs), dan juga kemunculan emosi atau perilaku tertentu 

(consequences). Model ini adalah merupakan bagian dari model A-B-C-D-E 

yang biasa dijelaskan oleh seorang terapis CBT kepada kliennya. Pada 

pertemuan ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan hubungan antara A, B, dan 

C. Peneliti kemudian memberi contoh dari pengalaman peneliti sendiri 

mengenai keterkaitan antara A, B, dengan C. Contohnya, saat peneliti 

mendapatkan nilai baik dalam mata kuliah tertentu (misalnya nilai A), peneliti 
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merasa puas dan bangga dengan dirinya sendiri dan pencapaian tersebut. Hal 

ini terjadi karena peneliti mempunyai pemikiran bahwa usaha dan upaya keras 

yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia, dan terbayar lunas dengan baik. Pada 

contoh ini, mendapatkan nilai bagus adalah A (activating events), pemikiran 

mengenai upaya keras yang tidak sia-sia dan terbayar dengan baik adalah B 

(beliefs), dan perasaan bangga dan puas adalah konsekuensi emosional yang 

didapatkan oleh peneliti (consequences). Sedangkan contoh sebaliknya dapat 

pula terjadi. Peneliti menggambarkan saat ia dimarahi dan dikritik oleh 

gurunya sewaktu SMA dulu karena tidak disiplin dan sering membolos 

(activating events), peneliti kemudian merasa marah dan tidak senang kepada 

guru tersebut (consequences), karena peneliti merasa tidak dimengerti dan 

tidak dihargai oleh gurunya.  Peneliti berpikir bahwa sebenarnya ia merasakan 

penat, capek dan tertekan dengan ujian-ujian di sekolah, dan sekolah (pada saat 

itu) membuat dia stres (beliefs), namun alih-alih mendapatkan simpati dan 

pengertian dari gurunya, ia malah mendapatkan kritik tajam yang keras.    

 Peneliti menjelaskan bahwa ada kejadian-kejadian negatif, positif, dan 

juga netral yang dapat menjadi pemicu peristiwa timbulnya suatu emosi dalam 

diri setiap individu. Dan semua itu dilandaskan pada interpretasi pemikiran 

daripada si individu tersebut. Dengan pernyataan ini, peneliti kembali 

mempertegas pentingnya peran kognisi / pikiran manusia dalam intervensi 

CBT secara khususnya dan dalam kehidupan sehari-hari secara umumnya. 

Kemudian ET bertanya pada peneliti, mengapa seringkali pada saat peristiwa 

pemicu muncul, konsekuensi perasaan dan perilaku amat cepat untuk timbul 

dan dirasakan, sementara pemikiran (beliefs) yang muncul secara otomatis 

jarang terdeteksi olehnya. Berdasarkan teori CBT dan juga supervisi serta 

konsultasi awal yang telah dilakukan bersama dosen pembimbing dan juga 

psikolog klinis, peneliti kemudian menjelaskan bahwa B atau beliefs seringkali 

terlewatkan karena individu tidak menyadari pola relasi antara A, B, dengan 

C. Peneliti melanjutkan penjelasan bahwa B (beliefs) seringkali terjadi secara 

spontan, sehingga sering disebut sebagai pikiran otomatis. Lebih lanjut, 

peneliti menjelaskan bahwa interpretasi mengenai kejadian / peristiwa pemicu 

terletak di bagian B ini dan akan dapat lebih mudah diakses serta dideteksi 

apabila ET menyadari pola A-B-C yang terjadi dalam dirinya sendiri.  

 Peneliti kemudian memberikan lembar pekerjaan rumah Thought-

Recording Log kepada ET. Lembar pekerjaan ini dimaksudkan agar ET lebih 

menyadari mengenai relasi antara A, B, dan C yang terjadi dalam 

pemikirannya. Partisipan ET setuju untuk mengerjakan lembaran ini di rumah, 

lembaran ini kemudian akan dibawa dan dibahas dalam pertemuan sesi 

selanjutnya. 
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Tugas untuk Sesi 3: 

1. ET diminta untuk melakukan monitoring pikiran-perasaan dengan 

mengisi lembaran Thought-Recording Log. Tugas ini adalah tugas 

rumah (homework) yang akan dilakukan diantara sesi 2 dan sesi 3 

Sesi 3 

 

Isi sesi : Monitor Pikiran-Perasaan; Pengantar Distorsi Kognitif dan 

Pikiran Otomatis 

Waktu            : Jumat, 21 Juni 2019 

Tempat : Rumah dari salah satu anggota tim penelitian hibah payung 

KDP 

Keterangan : Saat itu kondisi rumah dalam keadaan tenang, sehingga 

kondusif untuk dilangsungkan sesi intervensi CBT. Sesi 

dilangsungkan di ruang tamu pada siang hari. 

Observasi : Saat dilangsungkannya sesi ini, ET sudah terlihat nyaman dan 

lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan peneliti. Walau 

tampak masih agak sedih, ET dapat menjalankan sesi 

pertemuan ketiga dengan konsentrasi yang baik. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Sesi ketiga ini berjarak 2 minggu dengan sesi sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

ET sedang sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya. Peneliti tidak ingin 

mengganggu kesibukan perkuliahan ET dan ingin agar ET tetap fokus pada 

kuliahnya terlebih dahulu sebagai prioritas. ET baru bisa bertemu lagi dengan 

peneliti pada tanggal 21 Juni 2019. 

 Sesi 3 dibuka dengan pembahasan tugas rumah dari sesi sebelumnya, 

yaitu pembahasan tugas monitoring pikiran-perasaan melalui lembaran 

Thought-Recording Log. Dalam lembaran tersebut, ET memberikan contoh 

peristiwa umum dimana ia diajak makan. Perasaan (consequences) yang 

timbul adalah ET merasa senang saat itu. ET juga memberikan contoh 

peristiwa kejadian dimana ia dibohongi. Pada saat itu ET merasakan perasaan 

marah, karena pemikiran yang timbul dalam benaknya ialah mengapa saat itu 

kamu (teman ET) tidak berkata jujur walaupun itu sesuatu yang tidak 

menyenangkan hati. Kemudian, sesuai dengan petunjuk dari peneliti pada 

pertemuan sebelumnya, ET menuliskan mengenai peristiwa pemicu yang 

berhubungan dengan kejadian KDP yang dialaminya. ET menulis bahwa ia 
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pernah dipukul (keterangan: oleh mantan pacarnya) tanpa suatu penyebab yang 

jelas. Pada saat itu ET merasa marah dan terkejut karena ia berpikir mengapa 

(mantan) pacarnya melakukan hal itu, dan apakah sebab pokok 

permasalahannya yang jelas sehingga ia dipukul. ET juga menuliskan bahwa 

ia pernah melihat temannya perempuan mengalami kekerasan fisik yang 

dilakukan oleh pacar perempuan tersebut. Pada saat itu ET merasakan emosi 

marah, sedih, dan ingin sekali untuk melindungi temannya itu. Pemikiran 

otomatis yang timbul dalam diri ET ialah “mengapa pacarnya begitu jahat 

memperlakukan pasangannya seperti itu?” dan secara umum ET juga 

berpikiran “mengapa laki-laki begitu jahat dalam memperlakukan pacarnya 

perempuan?”. Selain itu, ET juga merasa ingin menangis, takut, sedih, dan 

sakit hati saat ada konflik dan dimarahi (oleh mantan pacarnya) dengan suara 

nada tinggi. Dalam benaknya, ET berpikir bahwa mungkin ia telah melakukan 

sebuah kesalahan yang tidak ia sadari. Hal ini yang membuatnya mengalami 

perasaan dan perilaku yang sejalan dengan pemikirannya tersebut. 

 Peneliti kemudian bersimpati dan berempati dengan pengalaman yang 

dialami ET tersebut. Peneliti kemudian menjelaskan bahwa dalam bagian B 

(beliefs) dalam model A-B-C, terdapat dua jenis pemikiran secara umum, yaitu 

pemikiran rasional dan pemikiran yang tidak rasional. Peneliti menjelaskan 

bahwa pemikiran-pemikiran yang timbul dalam benak ET diatas adalah 

pemikiran dan respon yang rasional / wajar, dan pada umumnya, setiap 

individu akan mengalami dan merasakan hal yang sama saat mengalami 

masalah-masalah diatas. Namun, peneliti melanjutkan bahwa ada jenis 

pemikiran tertentu yang terdistorsi dan bersifat irasional. Peneliti kemudian 

memberikan daftar pemikiran irasional / distorsi kognitif yang didasarkan pada 

model kognitif kepada ET. Peneliti menjelaskan satu persatu mengenai jenis-

jenis pemikiran terdistorsi yang ada dalam daftar tersebut. Peneliti juga 

memberikan contoh ilustrasi dari masing-masing distorsi kognitif. Ada 

sepuluh jenis distorsi kognitif yang dibahas peneliti pada sesi ketiga ini, 

beberapa diantaranya ialah: melompat pada kesimpulan, over-generalisasi, 

penalaran emosional, personalisasi, filter mental yang negatif, pemikiran 

segalanya atau tidak sama sekali (all-or-nothing thinking), dan labeling. 

Setelah penjabaran dan penjelasan, ET mengakui bahwa pengetahuan yang ia 

dapatkan mengenai distorsi kognitif adalah pengetahuan yang menarik dan ia 

tak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. ET mengaku bahwa ia semakin 

menyadari pola pemikirannya sendiri, dan ia juga menyadari pentingnya 

berpikir mengenai dan mengevaluasi pola pemikirannya sendiri. Sebelum 

mengakhiri sesi, peneliti menjelaskan bahwa pemikiran rasional dan irasional 

ini dapat terjadi secara otomatis, sehingga biasa disebut sebagai pemikiran 
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otomatis. Pemikiran otomatis yang bersifat negatif seharusnya diganti dengan 

pemikiran rasional yang baru, sehingga dapat mengubah suasana kondisi 

perasaan dan perilaku. 

Tugas untuk Sesi 4: 

1. ET diminta untuk membaca ulang, mempelajari, dan memahami daftar 

pemikiran terdistorsi yang diberikan peneliti kepadanya 

2. ET diminta tetap untuk melakukan monitoring pikiran-perasaan 

terhadap dirinya sendiri agar semakin menyadari relasi antara situasi / 

kejadian dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Namun, untuk kali ini, 

ET tidak perlu membuat catatan formal di sebuah lembaran seperti 

dalam sesi sebelumnya. 

Sesi 4 

Isi sesi : Distorsi Kognitif dan Pikiran Otomatis; Pengantar Disputasi 

Kognitif 

Waktu            : Kamis, 27 Juni 2019 

Tempat : Rumah dari salah satu anggota tim penelitian hibah payung 

KDP 

Keterangan : Rumah anggota tim peneliti saat itu dalam keadaan sepi dan 

tenang, sehingga kondusif untuk dilakukan sesi intervensi 

psikoterapi CBT. Sesi kali ini dilangsungkan di meja makan di 

dapur rumah.  

Observasi : Saat itu ET tiba pada saat jam makan siang. ET baru saja 

selesai kuliah di kampus, ia terlihat lebih tenang dan tidak 

terlalu murung pada hari tersebut. ET dapat menjalani sesi 

pertemuan 4 dengan konsentrasi yang baik dan cukup atentif.  

Gambaran Hasil Sesi: 

Sesi ini dimulai dengan mengulang sedikit mengenai daftar pemikiran 

terdistorsi / pemikiran irasional. Peneliti kemudian mencoba mengaplikasikan 

daftar tersebut ke dalam lembaran Thought-Recording Log yang sudah 

dikerjakan oleh ET. ET kemudian dapat melihat dan menyadari bahwa ada 

beberapa pemikiran yang dimiliki olehnya yang merupakan pemikiran 

terdistorsi / irasional. Salah satu contoh pemikiran tersebut adalah pemikiran 

mengenai semua laki-laki mungkin sama yaitu kasar, pemarah, suka memukul, 

dan jahat. Peneliti menjelaskan bahwa dalam pemikiran tersebut, ET 

melakukan over-generalisasi yaitu kesalahan berpikir yang menggeneralisasi 
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satu kejadian negatif dan mengaplikasikannya ke seluruh kejadian yang mirip 

atau sama, walaupun kejadian yang lainnya tersebut awalnya bersifat netral 

atau positif. ET juga membuat suatu filter mental negatif dalam pemikiran 

tersebut. Peneliti menjelaskan bahwa ET mem-filter semua hal-hal baik dari 

laki-laki pada umumnya, dan hanya mem-filter masuk semua hal yang bersifat 

negatif berdasarkan pengalaman ET seperti sifat kasar, pemarah, dan jahat dari 

laki-laki. Peneliti menjelaskan bahwa tidak semua laki-laki akan bersikap 

jahat, kasar, serta membahayakan sesamanya. Peneliti kemudian memberikan 

beberapa contoh sederhana mengenai laki-laki yang memilki sifat-sifat baik 

dan terpuji untuk mengubah pemahaman dan sudut pandang ET mengenai laki-

laki. Peneliti menjelaskan kepada ET bahwa adalah lebih baik jika ET 

mengubah sudut pandangannya dengan berpikir dan berkata bahwa “Tidak 

semua laki-laki bersifat jahat serta kasar, ada laki-laki yang punya sifat baik 

juga. Saya akan berteman dengan dan melihat contoh laki-laki yang punya 

sifat baik”. Berdasarkan observasi peneliti, pemikiran baru ini membuat ET 

lebih tenang, lebih lega, dan merasa lebih baik dari sebelumnya. 

 Setelah itu, peneliti melanjutkan dengan pengantar disputasi kognitif. 

Peneliti menjelaskan bahwa perubahan sudut pandang yang baru saja 

dilakukan termasuk dalam disputasi kognitif. Lebih lanjut, peneliti 

menerangkan bahwa dalam model kognitif A-B-C, ada bagian D dan E juga. 

Sehingga model lengkapnya disebut dengan model A-B-C-D-E. Dalam model 

ini D disebut juga disputasi kognitif atau cognitive disputation dan E sebagai 

emosi / perasaan baru atau new emotional consequences yang timbul setelah 

melakukan proses disputasi kognitif. Peneliti menjelaskan lebih lanjut kepada 

ET, bahwa D (disputasi kognitif) diperlukan untuk menggantikan pemikiran 

otomatis yang ada di bagian B (beliefs). Sedangkan peneliti menjealaskan, 

berdasarkan teori CBT, disputasi kognitif yang dilakukan akan menimbulkan 

perasaan atau emosi baru di bagian E mengantikan emosi lama di bagian C.  

ET terlihat cukup atentif dan memahami dengan baik penjelasan dari peneliti. 

Kemudian peneliti bersama dengan ET berkolaborasi untuk melakukan 

disputasi kognitif dengan cara menggantikan pemikiran-pemikiran otomatis 

dengan pemikiran-pemikiran baru yang rasional dan positif. 

 ET kemudian, dengan bantuan peneliti, mencoba untuk mengantikan 

pemikiran lamanya yang bersifat otomatis dan yang telah ia tulis di lembaran 

monitoring pikiran-perasaan (lembaran Thought-Recording Log). Beberapa 

pemikiran yang berkait dengan KDP ataupun juga konflik dalam berpacaran 

didiskusikan oleh peneliti bersama dengan ET. Setelah diskusi selesai, peneliti 

menyimpulkan hal-hal yang sudah dibahas dan dipelajari dalam sesi ini, lalu 
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peneliti kemudian menyimpulkan dan menutupi sesi ini dengan memberikan 

tugas rumah untuk dibawa pada sesi berikutnya. 

Tugas untuk sesi 5 : 

1. ET diminta untuk tetap memonitor pikiran otomatisnya sehingga ia 

dapat melakukan disputasi kognitif dan mengganti sudut pandangnya 

bilamana diperlukan. ET diminta untuk mencatat disputasi kognitif 

yang dilakukannya dalam sebuah lembaran dan lembaran / catatan 

tersebut akan dibawa di sesi selanjutnya pada minggu berikutnya. 

Sesi 5 

Isi sesi            : Lanjutan Disputasi Kognitif 

Waktu            : Kamis, 4 Juli 2019 

Tempat : Ruang tamu dari rumah dari salah satu anggota tim penelitian 

hibah payung KDP  

Keterangan : Saat itu, ruang tamu sedang dalam keadaan tenang sehingga 

intervensi CBT tetap dapat dilakukan dengan baik oleh peneliti  

Observasi : Suasana perasaan ET terlihat positif pada hari tersebut. Ia 

dapat berkonsentrasi dengan baik selama menjalani sesi  

Gambaran Hasil Sesi: 

Setelah makan siang di kafe, peneliti membuka sesi 5 dengan membahas 

mengenai tugas “Disputasi Kognitif” yang telah dikerjakan oleh ET. ET 

tampaknya dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan tidak memiliki 

kesulitan berarti selama proses pengerjaannya. Salah satu pemikiran yang 

ditulis oleh ET pada lembaran tugas adalah mengenai ketakutannya untuk 

berpacaran lagi. ET takut bahwa tindakan kekerasan yang terjadi padanya akan 

terulang lagi. Peneliti kemudian bertanya pada ET, apakah ada cara yang lain 

untuk melihat fakta-fakta yang ada beserta kemungkinan alternatif yang 

lainnya? Setelah berdiskusi secara kolaboratif, peneliti dan ET sepakat bahwa 

memang lebih baik melihat sisi positif dan mengambil hikmah dari masalah 

ini, agar suatu hari nanti pengalaman ini dapat membantu ET untuk bertemu 

dengan seorang laki-laki yang baik, menjadi pasangannya, sehingga kelak bisa 

membina keluarga yang bahagia pula. 

 Peneliti kemudian mengajarkan analisa kelebihan-kekurangan kepada 

ET, analisa ini disebut juga dengan Examining the Evidence. Pada saat itu, 

peneliti menjelaskan mengenai cara-cara penggunaan lembar kerja Examining 



 

64 

 

the Evidence kepada ET. ET tampak tertarik dan peneliti mendorong ET untuk 

segera mencobakannya kepada beberapa pemikiran otomatis yang masih 

mengganggunya. Salah satunya adalah pemikiran mengenai ketakutan ET saat 

melihat atau menyaksikan seorang perempuan yang dipukuli oleh pacarnya. 

Menurut pengakuan ET, beberapa teman perempuan ET juga menjadi korban 

kekerasan dalam berpacaran, mereka terutama mengalami kekerasan fisik. 

Setelah melalui serangkaian analisis kelebihan-kekurangan mengenai 

mempertahankan pemikiran tersebut, dengan bantuan dan panduan dari 

peneliti, ET menyimpulkan bahwa walaupun secara jujur ia tidak suka melihat 

kejadian itu, tetapi hal itu adalah urusan mereka masing-masing dan ET akan 

berusaha untuk tidak campur tangan dengan urusan yang bukan merupakan 

urusannya pribadi. Namun, karena pemikiran baru yang dihasilkan masih 

dirasakan kurang memuaskan oleh ET, peneliti kembali bekerja sama dengan 

ET untuk menghasilkan respons alternatif yang kedua. Akhirnya ET 

berkesimpulan bahwa walaupun tidak semua laki-laki itu pasti jahat dan kasar, 

ia tetap juga harus berhati-hati dan waspada saat berkenalan dengan teman 

laki-laki yang baru. Dan ET juga mengambil sikap bahwa ia ingin melindungi 

teman-teman perempuannya dan juga perempuan lainnya dari tindakan 

kekerasan. Ia ingin agar suatu saat pengalaman KDP yang dialaminya tidak 

berulang lagi pada perempuan lainnya dan menjadi sebuah siklus kekerasan 

yang terus berlanjut. Peneliti menyambut baik resolusi ET dan setelah sesi 

berakhir ET menyatakan kepada peneliti bahwa ia merasa lebih berdaya atau 

empowered setelah mengganti kognisi dan perspektifnya melalui disputasi 

kognitif.  

Tugas untuk sesi 6 : 

1. ET diminta untuk tetap bersemangat mengimplementasikan pemikiran 

rasionalnya yang baru. Bila muncul masalah-masalah baru dalam 

keseharian ET di kemudian hari, peneliti meminta ET untuk tetap 

memonitor pikiran otomatisnya dan melakukan disputasi kognitif 

dengan mengganti pemikiran otomatisnya dengan pemikiran rasional, 

positif yang baru. 

Sesi 6 

Isi sesi            : Penerapan Relaksasi (PAR Tahap 2); Psikoedukasi 

Waktu            : Kamis, 11 Juli 2019 

Tempat : Ruang tamu dari rumah dari salah satu anggota tim penelitian 

hibah payung KDP 
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Keterangan : Saat itu, ruang tamu dalam keadaan sepi dan tenang sehingga 

intervensi sesi 6 dapat dilaksanakan dalam kondisi yang 

kondusif dan maksimal  

Observasi : Pada hari tersebut, ET terlihat tenang dan sudah nyaman 

dengan peneliti. Secara umum, ET dapat berkonsentrasi dengan 

baik selama menjalani sesi. Namun dikarenakan ET masih 

memiliki banyak deadline tugas perkuliahan, peneliti 

memutuskan untuk mencontohkan praktek relaksasi selama 10 

menit saja.  

Gambaran Hasil Sesi: 

Pada sesi ini, peneliti menjelaskan kepada ET mengenai pentingnya 

melakukan relaksasi secara rutin. Peneliti kemudian menjelaskan manfaat dari 

relaksasi seperti: relaksasi, membuat diri (tubuh) lebih tenang, dan membuat 

pikiran lebih tenang. Peneliti memutarkan CD audio pemulihan jiwa bagian 

pertama karangan Dedy Susanto (2013). Kemudian peneliti bersama-sama 

dengan ET mendengarkan panduan CD audio pemulihan jiwa tersebut sambil 

duduk tenang di kursi dan menutup mata. Didalam CD audio tersebut terdapat 

kata-kata afirmasi diri seperti “aku tenang”, “aku berharga”, dan “aku 

mampu”. Peneliti dan ET melakukan relaksasi selama sekitar 10 menit, 

kemudian peneliti meminta ET untuk mempraktekkan mendengar CD audio 

tersebut sewaktu malam sebelum tidur di rumah ET. Secara keseluruhan, CD 

audio relaksasi berdurasi selama 30 menit. Diharapkan, dengan mendengarkan 

di rumah / kost tempat tinggal ET, ET dapat berkonsentrasi mendengarkan CD 

audio tanpa adanya gangguan atau distraksi di malam hari. Peneliti berharap 

agar gejala trauma psikologis yang alami ET dapat berkurang setelah 

mendengarkan CD audio relaksasi selama satu minggu (setiap malamnya) 

sampai pertemuan sesi evaluasi pasca-intervensi. 

 Penerapan kegiatan / aksi relaksasi ini adalah juga merupakan bagian 

dari penerapan aksi dalam Participatory Action Research (PAR). Penerapan 

aksi relaksasi dipilih oleh peneliti dan atas persetujuan partisipan ET sebagai 

kegiatan aksi PAR, karena relaksasi diperlukan oleh ET untuk menurunkan 

gejala-gejala trauma psikologis KDP yang masih mengganggunya dan juga 

untuk menenangkan dirinya serta pemikiran dan perasaannya yang 

berhubungan dengan trauma KDP. Sesi terakhir ini diakhiri dengan 

psikoedukasi kepada ET. Psikoedukasi ini mencakup pemberian informasi dan 

penguatan kepada ET mengenai pentingnya peranan kognisi, pemikiran, dan 

kesadaran akan pentingnya peranan pemikiran dalam memengaruhi perasaan 

dan perilaku.  
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4.1.4 Refleksi Terhadap Intervensi CBT 

Di bawah ini adalah tabel perbandingan hasil asesmen pra-intervensi (pre-test) 

dengan pasca-intervensi (post-test) pada partisipan ET: 

4.1.4.1 Hasil PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) Pasca-Intervensi 

Partisipan 1 (ET) 

Berikut ini merupakan hasil pengukuran menggunakan alat ukur PCL-5 pada 

partisipan ET mulai dari pra-intervensi (pre-test) hingga pasca-intervensi 

(post-test): 

Tabel 4.3 Skor Pra-Intervensi hingga Pasca-Intervensi PCL-5 Partisipan 

1 (ET) 

Dimensi No 

Item 

Isi Item Skor 

pra 

Skor 

post 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

1 Memori intrusif yang mengganggu 3 1 

2 Mimpi terkait peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

1 1 

3 Terjadinya flashbacks 2 0 

4 Perasaan sedih saat timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

3 2 

5 Reaksi tubuh yang intens saat ada 

cues peristiwa traumatik 

2 1 

Persentase ‘Gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa 

traumatik’ 

11 

dari 

20 

55% 

5  

dari 

20 

25% 

 

Menghindari hal-

hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-hal internal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

4 3 

7 Menghindari hal-hal eksternal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

3 2 

Persentase ‘Menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’ 

7 

dari 

8 

87% 

5 

dari 

8 

62% 

 

 

 

8 Kesulitan untuk mengingat bagian-

bagian penting dari peristiwa 

traumatik 

0 0 
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Perubahan pada 

kognisi dan mood 

9 Pemikiran intens yang negatif 

tentang diri, orang lain, dan dunia 

4 1 

10 Menyalahkan diri sendiri atau orang 

lain karena peristiwa traumatik yang 

terjadi 

3 0 

11 Merasakan perasaan negatif yang 

intens dan pervasif 

4 2 

12 Hilangnya minat pada aktivitas yang 

sebelumnya digemari 

3 0 

13 Perasaan jauh / terpisah dari orang 

sekitar 

1 0 

14 Kesulitan merasakan perasaan yang 

positif 

0 0 

Persentase ‘Perubahan pada kognisi dan mood’ 15  

dari 

28 

53% 

3  

dari 

28 

10% 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau perilaku agresif 4 3 

16 Perilaku impulsif yang dapat 

membahayakan diri 

0 0 

17 Hypervigilance 4 3 

18 Perilaku mudah kaget atau terkejut 3 2 

19 Kesulitan untuk berkonsentrasi 3 1 

20 Sulit tidur pada malam hari 4 1 

Persentase ‘Meningkatnya arousal pada individu’ 18 

dari 

24 

75% 

10 

dari 

24 

41% 

 

TOTAL 51 

dari 

80 

63% 

23 

dari 

80 

29% 

 

 Dari penjabaran pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa ET mengalami 

penurunan skor dalam skala PCL-5 dari rentang terindikasi mengalami PTSD 

dalam hal kekerasan dalam berpacaran dengan skor pra-intervensi 51 (>31) 

menurun menjadi skor pasca-intervensi 23 (<31), dan tidak memenuhi syarat 

untuk terindikasi mengalami PTSD lagi. Selisih persentase skor antara skor 

pra-intervensi dengan skor pasca-intervensi sebesar 34%. Total penurunan 

skornya sendiri adalah sebesar 28 skor. 
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 Pada dimensi ‘perubahan pada kognisi dan mood’, yaitu dimensi yang 

paling tinggi tingkat penurunannya pada diri ET, skor ET menurun dari 53% 

menjadi 10%. Dalam dimensi ini, gejala pemikiran negatif yang intens 

mengenai diri sendiri, orang lain, dan dunia, menyalahkan diri sendiri atau 

orang lain karena peristiwa traumatik yang terjadi, merasakan perasaan negatif 

yang intens dan pervasif, dan hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya 

digemari mengalami penurunan secara signifikan. Lebih lanjut, pada dimensi 

‘gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa traumatik’, terjadi 

penurunan skor yaitu dari 55% menjadi 25%. Pada dimensi ini, gejala yang 

masih terlihat menetap, tetapi sudah sebagian besar berkurang adalah perasaan 

sedih yang timbul saat ada cues peristiwa traumatik, reaksi tubuh yang intens 

saat ada cues peristiwa traumatik, memori intrusif yang mengganggu, dan 

mimpi terkait peristiwa traumatik yang mengganggu. Sedangkan pada dimensi 

‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatik’, terjadi 

penurunan dari 87% menjadi 62%. Untuk dimensi ‘meningkatnya arousal 

pada individu’, mengalami penurunan dari asesmen pra-intervensi sebesar 

75% menjadi 41% pada asesmen pasca-intervensi. Sebagian besar gejala pada 

dimensi ini mengalami penurunan yang signifikan. Pada dimensi ini, tidak 

terdapat perilaku impulsif yang dapat membahayakan diri sendiri dalam diri 

ET. 

Berikut ini adalah grafik perubahan skor ET: 

 

Gambar 4.1 Grafik Perubahan skor PCL-5 Partisipan 1 (ET) 

 

 

4.1.4.2 Refleksi Hasil Asesmen Pasca-Intervensi Partisipan 1 (ET) 
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Pengukuran pasca-intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap ET 

menunjukkan hasil yang positif, hasil ini berupa penurunan PTSD, baik dari 

sisi alat ukur, wawancara, serta observasi peneliti. Dari semua gejala yang 

membaik, terlihat bahwa perubahan yang paling positif pada ET terdapat pada 

perubahan dalam hal kognisi atau pemikirannya. Secara umum, ET tidak lagi 

menyalahkan diri sendiri atau orang lain akibat dari peristiwa KDP yang terjadi 

padanya. ET juga tidak lagi memiliki pemikiran yang terlalu intens dan negatif 

mengenai diri sendiri, orang lain, dan dunia ini. Secara spesifik, perubahan 

pemikiran dan perspektif mengenai peristiwa KDP membuat ET merasa lebih 

empowered atau lebih berdaya. Selain itu, ET juga mengalami peningkatan 

dalam hal emosi dimana ET tidak lagi sering murung. 

 Walaupun secara umum ET telah mengalami kemajuan yang besar dari 

terapi CBT yang dijalaninya, peneliti melihat bahwa masih ada beberapa gejala 

yang perlu diwaspadai oleh ET. Gejala-gejala ini adalah masih menghindarnya 

ET dari hal-hal internal maupun eksternal yang mengingatkannya dan 

berhubungan dengan peristiwa traumatik yang dialaminya. Walaupun ET 

sudah berhasil mengubah pemikirannya terkait peristiwa KDP, ET dan juga 

peneliti menyadari bahwa masih dibutuhkan proses dan waktu untuk 

memulihkan diri ET akibat peristiwa traumatik KDP yang terjadi dan 

dialaminya. ET juga masih mengalami kesulitan untuk memulai suatu 

pekerjaan, terutama pekerjaan rutin yang harus ia lakukan dalam 

kesehariannya seperti belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. 

4.2. Partisipan Kedua  

Inisial Partisipan  : TP 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 19 tahun 

Alamat    : Salatiga 

Agama    : Kristen Protestan 

Suku bangsa/Asal daerah : Jawa 

Pendidikan terakhir  : SMA  

Keluhan saat ini : Mengalami kekerasan dalam pacaran dari 

mantan pacarnya, dan, secara umum, juga 

mengalami gejala-gejala trauma psikologis. 

TP merasa sangat sedih sekali, yang ia 
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deskripsikan sebagai perasaan yang ‘hancur’ 

akibat konflik yang dialami saat bersama 

dengan mantan pacarnya. Secara umum, TP 

mengalami kekerasan verbal dan emosional 

dari mantan pacarnya. 

Lama Pacaran Terakhir      : 3,5 tahun 

 

4.2.1 Gambaran Mengenai Bentuk KDP yang Dialami Partisipan 

TP lahir dan besar di Salatiga. Walaupun sudah lulus SMA, TP memilih untuk 

belum melanjutkan ke tingkat universitas. TP masih tinggal bersama dengan 

kedua orang tuanya dan satu adiknya di Salatiga. Bersama dengan pacar 

terakhirnya, TP telah berpacaran selama sekitar 3,5 tahun yang awalnya dulu 

sewaktu ia masih SMA kelas 1. Mantan pacarnya tersebut adalah teman 

daripada salah satu saudara sepupu TP. Ia mulai melakukan pendekatan pada 

saat awal SMA dan pada awalnya memberikan banyak perhatian kepada TP. 

TP mengatakan bahwa memang awalnya seperti cinta monyet pada saat 

remaja. Dan karena masa remaja masih labil, maka pacarannya tersebut sering 

putus sambung untuk alasan yang sepele. 

 Masalah mulai timbul karena pacarnya tersebut terlalu posesif dan 

sangat mengekang. TP merasa sangat dibatasi dan kehilangan masa-masa 

pengalaman yang seharusnya dilewati oleh remaja pada umumnya seperti 

masa-masa persahabatan sewaktu SMA. TP juga kekurangan waktu untuk 

melakukan hobi-hobinya yang lain karena terlalu dikekang oleh pacarnya. 

Pacarnya tersebut akhirnya pernah berkonflik dengan TP karena masalah 

posesif tersebut, pada puncaknya ia pernah membanting HP dari pada TP. 

Waktu itu akhirnya TP diputuskan oleh pacarnya tersebut. Pada saat-saat akhir 

sebelum mereka putus, konflik sempat timbul diantara TP dan mantan 

pacarnya akibat perbedaan keyakinan atau beda agama. Sebenarnya TP tidak 

terlalu mempermasalahkan hal tersebut, namun pada akhirnya hal ini menjadi 

masalah karena mantan pacar TP menyinggung soal masalah keyakinan agama 

dari keluarga TP. Ketika persoalan ini diungkit-ungkit lagi oleh keluarga 

mantan pacar TP dan dipermasalahkan, TP mulai merasa tersinggung. Masalah 

menjadi besar pada saat, menurut pernyataan TP, keluarga serta keyakinan 

agama keluarga TP dihina oleh keluarga mantan pacarnya TP beserta mantan 

pacarnya tersebut. Menurut peneliti, hal ini termasuk kekerasan verbal 

emosional terhadap TP. 
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 Menurut penyataan TP, pada saat itu ia merasa masih emosi, sakit hati, 

benci, marah bahkan terkadang ia menangis mengingat peristiwa tersebut. Ia 

masih merasakan perasaan sulit menerima konflik yang dialaminya tersebut. 

Ia merasa telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan waktu-

waktu pribadinya untuk hubungan ini. Sehingga pada saat TP berpisah dengan 

pacarnya, ia merasa sangat sedih, dan hancur karena sebenarnya TP berharap 

banyak dari hubungan ini. TP sebenarnya berharap hubungannya ini bisa tetap 

serius dan langgeng sampai ketahapan yang selanjutnya. Trauma psikologis ini 

masih membekas dalam diri ET sampai pada saat wawancara pra-intervensi ini 

dilakukan. 

4.2.2. Gambaran Trauma Psikologis yang Dialami Partisipan 

Hasil asesmen pra-intervensi partisipan TP dengan alat ukur PCL-5 

menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Skor Pra-Intervensi PCL-5 Partisipan 2 (TP) 

Dimensi No 

Aitem 

Isi Aitem Skor Persentase 

Skor 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

dengan 

peristiwa 

traumatik 

1 Memori intrusif 

yang mengganggu 

2 8 dari 20 

(40%) 

2 Mimpi terkait 

peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

1 

3 Terjadinya 

flashbacks 

2 

4 Perasaan sedih saat 

timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

2 

5 Reaksi tubuh yang 

intens saat ada cues 

peristiwa traumatik 

1 

 

Menghindari 

hal-hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-

hal internal yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

3 6 dari 8 

(75%) 

7 Menghindari hal-

hal eksternal yang 

berhubungan 

3 
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dengan peristiwa 

traumatik 

 

 

 

 

Perubahan 

pada kognisi 

dan mood 

8 Kesulitan untuk 

mengingat bagian-

bagian penting dari 

peristiwa traumatik 

2 

19 dari 28 

(68%) 

9 Pemikiran intens 

yang negatif 

tentang diri, orang 

lain, dan dunia 

4 

10 Menyalahkan diri 

sendiri atau orang 

lain karena 

peristiwa traumatik 

yang terjadi 

3 

11 Merasakan 

perasaan negatif 

yang intens dan 

pervasif 

3 

12 Hilangnya minat 

pada aktivitas yang 

sebelumnya 

digemari 

3 

13 Perasaan jauh / 

terpisah dari orang 

sekitar 

3 

14 Kesulitan 

merasakan 

perasaan yang 

positif 

1 

 

 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau 

perilaku agresif 

4 

17 dari 24 

(71%) 

16 Perilaku impulsif 

yang dapat 

membahayakan diri 

1 

17 Hypervigilance 4 

18 Perilaku mudah 

kaget atau terkejut 

2 
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19 Kesulitan untuk 

berkonsentrasi 

3 

20 Sulit tidur pada 

malam hari 

3 

Total   51 51 dari 80 

(63%) 

 

 Pada alat ukur PCL-5 TP terindikasi mengalami trauma psikologis 

pada peristiwa KDP dengan skor pra-intervensi 51. Skor ini lebih besar 

daripada skor ambang batas PTSD sebesar 31. TP mempunyai skor yang tinggi 

pada 3 dimensi yaitu dimensi ‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’ dengan skor persentase sebesar 75% (skor 6), dimensi 

‘perubahan pada kognisi dan mood’ dengan skor persentase sebesar 68% (skor 

19), dan dimensi ‘meningkatnya arousal pada individu dengan skor persentase 

sebesar 71% (skor 17). Pada ketiga dimensi ini beberapa gejala utama yang 

tampak adalah pemikiran intens yang negatif tentang diri, orang lain, dan 

dunia, iritabilitas atau perilaku agresif dan hypervigilance. 

 Sedangkan untuk dimensi ‘gejala intrusif yang berhubungan dengan 

peristiwa traumatik’ TP memiliki skor persentase sebesar 40% (skor 8) dari 

total skor tertinggi yang dapat diperoleh pada dimensi tersebut (skor 20). 

Gejala pada dimensi ini paling terlihat dalam hal terjadinya pengalaman 

memori intrusif yang mengganggu, terjadinya flashbacks, dan perasaan sedih 

saat timbulnya cues peristiwa traumatik. 

Untuk gejala PTSD, gejala yang paling menonjol dalam diri TP adalah 

pemikiran intens yang negatif tentang diri, orang lain, dan dunia, iritabilitas 

atau perilaku agresif, hypervigilance, menghindari hal-hal internal yang 

berhubungan dengan peristiwa traumatik dan menghindari hal-hal eksternal 

yang berhubungan dengan peristiwa traumatik. 

 Gejala PTSD yang dialami oleh TP bersumber pada pengalaman 

konflik KDP-nya yang menimbulkan perasaan sedih dan trauma psikologis 

dalam diri TP. 

4.2.3. Penerapan CBT (PAR Tahap 1) 

Sebelum memasuki bagian penjabaran dari setiap sesi pertemuan dengan 

partisipan TP, berikut adalah tabel realisasi jadwal pertemuan dengan 

partisipan kedua. 
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Tabel 4.5 Realisasi Pertemuan dengan Partisipan 2 (TP) 

Sesi Realisasi Jadwal 

Initial Interview Jumat, 24 Mei 2019 

Pra-intervensi Sabtu, 25 Mei 2019 

1 Sabtu, 1 Juni 2019 

2 Sabtu, 15 Juni 2019 

3 Minggu, 23 Juni 2019 

4 Sabtu, 29 Juni 2019 

5 Selasa, 9 Juli 2019 

6 Selasa, 23 Juli 2019 

Pasca-intervensi Selasa, 30 Juli 2019 

 

Berikut ini adalah penjabaran pelaksanaan intervensi kepada partisipan 2 (TP): 

 

Sesi 1 

Isi sesi : Penjelasan Mengenai Trauma Psikologi; Pengantar Koneksi 

Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku 

Waktu             : Sabtu, 1 Juni 2019 

Tempat : Ruang makan di belakang tempat TP bekerja 

Keterangan : Pada saat itu TP baru selesai bekerja, dan ia mempunyai waktu 

senggang dari sore hari sampai ke malam hari. Pertemuan 

dimulai sekitar pukul 5 sore.  

Observasi : TP mengenakan celana jeans dan baju berkerah. Karena ini 

merupakan salah satu dari pertemuan-pertemuan awal antara 

TP dengan peneliti, TP masih tampil formal dan agak sedikit 

canggung. Berdasarkan observasi peneliti, pada pertemuan 

pertama ini, TP tampak agak lelah dan murung, sehingga hal ini 

memengaruhi tingkat konsentrasinya pada sesi ini. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Pada awal sesi dan juga pada beberapa pertemuan selanjutnya yang dilakukan 

secara informal, peneliti melakukan rapport building dengan TP melalui 

pendekatan personal dengannya dan teman-temannya. Pada sesi 1 ini, peneliti 

menjelaskan mengenai apa itu Cognitive-Behavioral Therapy (CBT). TP 
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tampak menyimak penjelasan dari peneliti dengan baik. Peneliti menjelaskan 

bahwa dalam CBT, C itu berarti kognitif, B itu adalah perilaku, dan T adalah 

terapi. Secara umum terapi ini dapat digunakan untuk mengatasi berbagai 

masalah dari stres, kecemasan, sampai trauma psikologis. Peneliti kemudian 

menunjukan sebuah gambar ilustrasi hubungan antara pikiran, perasaan dan 

perilaku melalui ilustrasi gambar 2.2 (yang terdapat pada bagian tinjauan teori 

dari tesis ini). Peneliti kemudian menjelaskan mengenai prinsip utama CBT 

yaitu bukanlah kejadian yang dialami oleh seorang individu yang 

menyebabkan individu tersebut merasakan suatu perasaan tertentu, tetapi 

adalah interpretasi seorang individu akan kejadian tersebut yang menghasilkan 

suatu perasaan tertentu dan sebagai akibatnya menghasilkan perilaku tertentu. 

Peneliti menjelaskan kepada TP bahwa melalui CBT, TP akan belajar untuk 

berpikir dan mengevaluasi mengenai apa yang ia pikirkan atau yang terjadi 

didalam pikirannya. Secara umum, peneliti menjelaskan bahwa CBT adalah 

sebuah terapi yang terstruktur, berfokus pada masa sekarang, dan bersifat 

kolaboratif. Sehingga dalam terapi ini, peneliti menjelaskan kepada TP, bahwa 

diperlukan peran aktif dan kolaboratif dari TP selama proses berjalannya 

intervensi. Peneliti menjelaskan bahwa manfaat dari terapi ini akan dirasakan 

oleh TP pada saat ia mempraktekkan keterampilan-keterampilan yang nantinya 

akan diajarkan. 

 Kemudian, setelah itu peneliti memberikan pengantar mengenai apa itu 

trauma psikologis (PTSD). Kemudian peneliti menjelaskan bahwa secara 

umum terdapat gejala motivasi, gejala perasaan, gejala perilaku, gejala fisik, 

dan gejala kognitif. TP tampaknya baru pertama kali mengetahui hal ini dan 

tampak belum begitu familiar dengan gejala-gejala yang dijelaskan tersebut, 

tetapi ia tetap berusaha untuk memahaminya. Peneliti mengacu pada panduan 

di DSM-5 dan peneliti mengambil contoh gejala-gejala PTSD seperti 

berulangnya kembali memori dari peristiwa traumatik KDP dan mengalami 

pengalaman flashbacks. 

 Pada pertemuan pertama ini, peneliti melihat bahwa TP cukup mampu 

untuk memahami prinsip-prinsip dasar CBT, gejala-gejala PTSD. Sebelum 

sesi berakhir, peneliti memakai kesempatan tersebut untuk berbincang-bincang 

dengan TP beserta kedua temannya. Peneliti bermaksud agar TP dapat merasa 

lebih nyaman dan lebih terbuka untuk berbicara dan bercerita dengan peneliti 

pada sesi-sesi yang berikutnya. Peneliti bertanya kepada TP mengenai 

kesehariaannya, keadaan keluarganya dirumah, pekerjaannya dan juga proses 

pertemanannya dengan kedua teman dekat yang dibawanya pada sesi pertama 

ini. Setelah itu, peneliti mohon pamit dan sesi pertama berakhir untuk hari itu. 
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Sesi 2: 

Isi Sesi : Koneksi Antara Pikiran, Perasaan dan Perilaku; Pengantar 

Monitor Pikiran-Perasaan  

Waktu : Sabtu, 15 Juni 2019 

Tempat : Ruang makan di belakang tempat TP bekerja 

Keterangan : Sebenarnya pertemuan kedua ini dijadwalkan akan 

dilaksanakan pada minggu sebelumnya, namun karena 

kesibukan TP di pekerjaannya, pertemuan baru dapat 

direalisasikan pada hari sabtu, 15 juni 2019.  

Observasi : Pada hari tersebut, TP mengenakan baju cokelat kasual dan 

celana jeans.  

Gambaran Hasil Sesi: 

Dalam sesi kedua, peneliti memulai dengan menanyakan kembali kepada TP 

apakah ia sudah familiar dan mengerti dengan konsep-konsep yang dijelaskan 

pada sesi pertama. Peneliti menanyakan kembali mengenai hal ini karena jeda 

antara sesi 1 dan sesi 2 cukup lama. Agar TP lebih familiar, peneliti kemudian 

memutuskan untuk menjelaskan kembali secara singkat mengenai CBT dan 

juga gejala PTSD. 

 Setelah itu, peneliti mulai menyampaikan mengenai model A-B-C 

kepada TP. Peneliti menjelaskan bahwa ada keterkaitan yang erat antara 

peristiwa pemicu (A), timbulnya pemikiran otomatis (B) dan juga kemunculan 

konsekuensi tertentu dalam hal emosi, perasaan atau perilaku (C). Kemudian 

peneliti memberi contoh mengenai keterkaitan antara A,B, dan C. Peneliti 

menggunakan contoh yang berkaitan dengan dirinya sendiri, sewaktu SMA 

peneliti pernah berkonflik dengan kepala asrama tempat ia belajar. Konflik 

memuncak sampai akhirnya kepala asrama itu menampar peneliti. Pada saat 

itu konsekuensi emosi yang terjadi adalah peneliti langsung merasa marah 

besar, menangis, dan langsung membalas perlakuan kepala asrama tersebut. 

Dalam benak peneliti, peneliti berpikir mengapa saya diperlakukan dengan 

tidak baik seperti hal ini, padahal menurut saya (peneliti), saya tidak 

melakukan sesuatu yang terlalu parah belakangan ini atau pada beberapa hari 

sebelumnya. Sedangkan untuk contoh yang positif, peneliti mengambil contoh 

pada saat ia mendapatkan nilai baik (nilai A) pada mata kuliah tertentu. Peneliti 

merasa puas dan bangga dengan pencapaiannya sendiri pada mata kuliah 

tersebut. Perasaan yang timbul ini terjadi karena peneliti mempunyai 
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pemikiran bahwa usaha dan upaya keras yang telah dilakukannya tidak sia-sia, 

dan terbayar dengan baik. 

 Peristiwa pemicu (A) dapat berupa kejadian-kejadian yang bersifat 

negatif, positif, ataupun netral. Peristiwa yang memicu dan juga interpretasi 

pemikiran individu terhadap peristiwa pemicu tersebut yang kemudian 

menyebabkan individu tersebut merasa atau berperilaku secara negatif atau 

positif. Sampai pada titik ini, berdasarkan pengamatan peneliti, sesi intervensi 

kebanyakan masih berjalan satu arah dan TP masih terlihat belum terlalu 

familiar dan menangkap dengan baik konsep-konsep tersebut. Agar lebih 

familiar, peneliti memberikan beberapa ilustrasi lagi mengenai keterkaitan 

antara A (peristiwa pemicu), B (pikiran otomatis yang timbul), dan C 

(konsekuensi yang timbul daripada perasaan dan perilaku). Setelah TP sudah 

mulai familiar, peneliti kemudian memberikan pekerjaan rumah Thought-

Recording Log kepada TP. Maksud daripada pekerjaan rumah ini adalah 

peneliti ingin agar TP lebih menyadari mengenai keterkaitan antara A, B, dan 

C. Partisipan TP kemudian setuju untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini, 

lembaran pekerjaan ini akan dibawa dan dibahas kemudian pada sesi yang 

ketiga. 

Tugas untuk sesi 3: 

1. TP diminta untuk melakukan monitoring pikiran, perasaan dengan 

mengisi lembaran Thought-Recording Log. 

 

Sesi 3 

Isi sesi : Monitoring Pikiran-Perasaan; Pengantar Distorsi Kognitif dan 

Pikiran Otomatis 

Waktu            : Minggu, 23 Juni 2019 

Tempat : Ruang makan di belakang tempat TP bekerja 

Keterangan : Pada saat itu kondisi ruangan tempat dilangsungkannya sesi 

konseling dalam keadaan tenang, sehingga intervensi CBT 

dapat dilaksanakan dengan baik pada suasana yang kondusif. 

Sesi dilangsungkan pada sore hari sekitar pukul 4 sore. 

Observasi : Saat dilangsungkannya sesi ini, TP masih terlihat agak 

canggung dan kurang begitu nyaman dengan peneliti. 

Gambaran Hasil Sesi: 
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Pada sesi ketiga, TP dan peneliti bertemu pada hari libur yaitu hari minggu. 

Walaupun TP terlihat agak santai pada hari itu, menurut observasi peneliti, ia 

masih terlihat agak canggung dan kurang nyaman dengan peneliti. Sesi tiga 

dimulai dengan pembahasan tugas rumah dari sesi sebelumnya, yaitu 

pembahasan mengenai tugas monitoring A-B-C. Dalam tugas tersebut, TP 

membagi peristiwa pemicu menjadi dua bagian yaitu peristiwa yang berkaitan 

dengan KDP-nya dan yang kedua berkaitan dengan peristiwa lainnya yang 

lebih umum. Pada peristiwa yang lebih umum, TP menceritakan rasa 

frustasinya dan kekecewaannya akibat tidak diterima oleh perusahaan yang ia 

inginkan sebagai tempat untuknya bekerja. Dalam pemikirannya (B), TP 

berpikir mengenai apalagi yang harus bisa dilakukan dan sebenarnya apa yang 

kurang dari saya sehingga saya tidak diterima di perusahaan tersebut. Peristiwa 

pemicu yang lain adalah, pada saat TP ternyata diterima untuk bekerja 

disebuah perusahaan sales atau marketing, ternyata orang tua dari TP tidak 

mengijinkannya untuk menerima pekerjaan tersebut. Orang tuanya beralasan 

bahwa pekerjaan marketing tersebut akan terlalu berat untuk dilakukan 

olehnya. Pada saat itu TP merasa bingung, karena ia berpikir “harus mencari 

pekerjaan yang seperti apa lagi?”. Peneliti kemudian memberikan avermasi 

pujian kepada TP karena kedua contoh yang ia jelaskan adalah contoh yang 

tepat dari keterkaitan antara A, B, dan C.  

 TP kemudian memperlihatkan lembaran yang berisi peristiwa pemicu 

yang berkaitan dengan KDP. Peristiwa pemicu yang pertama adalah perlakuan 

dan perkataan keluarga mantan pacar TP kepadanya. Konsekuensi emosi yang 

ia rasakan dari peristiwa pemicu ini adalah perasaan kecewa, sedih, dan  

hancur. Hal ini terjadi karena dalam benak TP, ia berpikir “apanya yang salah 

dengan saya, sehingga saya diperlakukan seperti ini?”, dengan kata lain TP 

mempertanyakan mengenai hal-hal apa yang telah dilakukan sehingga ia 

diperlakukan dan dikata-katai secara negatif oleh keluarga mantan pacarnya. 

Sedangkan untuk peristiwa pemicu yang kedua, TP merasa sedih, kecewa dan 

marah karena mantan pacarnya tersebut memutuskan hubungan secara sepihak 

setelah hubungan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Pikiran otomatis 

(B) yang timbul dalam diri TP adalah “apakah mungkin ada orang ketiga 

dalam hubungan ini?” dan ”Apakah dia sudah bosan dengan saya?”. Setelah 

mengklarifikasi dan bertanya lebih lanjut kepada TP, peneliti dan TP 

menyimpulkan bahwa mungkin saja pacarnya memutuskan hubungan sepihak 

karena tekanan dari keluarganya sendiri. Peneliti kemudian bersimpati dan 

berempati dengan pengalaman KDP yang dialami oleh TP. Peneliti 

menjelaskan bahwa respon kesedihan dan kekecewaan yang dialami oleh TP 

adalah pemikiran dan respon yang normal, karena setiap individu akan 
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mengalami dan merasakan hal yang kurang lebih sama pada saat 

diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti diatas. 

 Kemudian peneliti melanjutkan bahwa walaupun ada respon pemikiran 

yang normal, terdapat juga respon pemikiran yang terdistorsi atau irasional. 

Peneliti kemudian memberikan daftar pemikiran irasional yang didasarkan 

pada model CBT kepada TP. Terdapat sepuluh jenis pemikiran yang irasional 

dalam daftar tersebut. Peneliti menjelaskan satu persatu mengenai pemikiran 

terdistorsi dalam daftar pemikiran irasional disertai juga contoh ilustrasi dari 

masing-masing pemikiran yang terdistorsi, beberapa diantaranya ialah: 

penalaran emosional, personalisasi, pemikiran segalanya atau tidak sama 

sekali, filter mental yang negatif, pembesaran dan pengecilan pikiran. Setelah 

dijelaskan mengenai pemikiran irasional tersebut, TP mengakui bahwa ia 

semakin familiar dan memahami mengenai CBT itu sendiri. Peneliti kemudian 

kembali menekankan mengenai pentingnya berpikir mengenai pemikiran kita 

sendiri, karena pemikiran sering kali muncul secara otomatis dan oleh sebab 

itu harus sering untuk dievaluasi. Sebelum mengakhiri sesi, peneliti 

menjelaskan sedikit mengenai apa itu pikiran otomatis. Pemikiran ini adalah 

pemikiran negatif yang bersifat irasional dan harus diganti dengan pemikiran 

baru yang bersifat rasional, adaptif, sehat, dan positif. 

Tugas untuk Sesi 4: 

1. TP diminta untuk mempelajari dan membaca ulang daftar pemikiran 

terdistorsi yang diberikan oleh peneliti 

2. TP diminta untuk tetap melakukan monitoring terhadap pikiran, 

perasaan yang dialaminya agar semakin menyadari relasi antara 

peristiwa pemicu dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Tetapi TP 

tidak perlu membuat catatan formal dilembaran pekerjaan rumah 

seperti sesi sebelumnya. 

Sesi 4 

Isi sesi            : Distorsi Kognitif dan Pikiran Otomatis: Pengantar Disputasi 

Kognitif 

Waktu            : Sabtu, 29 Juni 2019 

Tempat : Ruang makan di belakang tempat TP bekerja 

Keterangan : Pada saat itu ruangan tempat peneliti dan TP bertemu dalam 

keadaan sepi dan tenang, sehingga cocok untuk dilakukan sesi 

intervensi.  
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Observasi : Saat itu TP baru selesai bekerja, ia dalam keadaan baik dan 

tenang. Sesi ini dimulai sore hari dan dimulai dengan 

mengobrol santai mengenai aktivitas dan pekerjaan TP 

sepanjang harinya. TP dapat menjalani sesi pertemuan keempat 

ini dengan konsentrasi yang cukup baik.  

Gambaran Hasil Sesi: 

Peneliti memulai sesi ini dengan mengulang sedikit mengenai daftar pemikiran 

irasional. Lebih lanjut, peneliti mencoba mengaplikasikan daftar tersebut 

kedalam lembaran Thought-Recording Log yang sudah dikerjakan oleh TP. 

Peneliti kemudian mencoba untuk memperlihatkan dan menjelaskan kepada 

TP bahwa walaupun ada beberapa pemikirannya yang rasional (dalam 

lembaran Thought-Recording Log) tetapi terdapat juga pemikiran irasional 

dalam lembaran tersebut. Salah satu contoh pemikiran tersebut adalah 

mengenai pemikirannya yang merasa diri tidak berguna. Pemikiran ini dipicu 

oleh peristiwa konflik yang dialaminya dengan mantan pacarnya beserta 

keluarga mantan pacarnya tersebut, dimana ada unsur perbedaan agama yang 

disinggung oleh keluarga mantan pacarnya. Konsekuensi perasaan yang 

dirasakan TP adalah merasa rendah diri, kecewa, dan bingung. Peneliti 

menjelaskan bahwa dalam pemikiran ini, TP melakukan kesalahan berpikir 

labelling dan melompat pada kesimpulan. Dalam kesalahan berpikir ini, TP 

melompat pada kesimpulan bahwa dirinya tidak berguna akibat konflik yang 

terjadi dan perkataan negatif yang dilontarkan oleh mantan pacarnya dan 

keluarga mantan pacarnya. Dalam kesalahan berpikir ini, TP juga mencap 

dirinya sendiri dengan label yang negatif. Peneliti kemudian mencoba 

perlahan-lahan untuk menjelaskan dan mengubah pola pemikiran dari TP, 

yaitu dengan cara menjelaskan mengenai konsep A-B-C-D-E. Dalam model 

yang sudah dijelaskan bagian A-B-C ini, peneliti melengkapinya dengan 

menjelaskan bagian D dan E. Dalam model ini, D disebut juga disputasi 

kognitif atau cognitive disputation dan E sebagai emosi atau perasaan baru atau 

new emotional consequences yang timbul setelah melakukan proses pada 

bagian D. Kemudian, peneliti menjelaskan kepada TP, bahwa D (disputasi 

kognitif) diperlukan untuk menggantikan pemikiran otomatis yang timbul 

dibagian B (beliefs). Setelah disputasi kognitif dilakukan, biasanya perasaan 

atau emosi baru dibagian E akan timbul dan hal ini menggantikan emosi lama 

dibagian C. TP terlihat cukup atentif dan memahami penjelasan daripada 

peneliti. Kemudian peneliti bersama dengan TP berkolaborasi melakukan 

proses disputasi kognitif. 
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 Pada pemikiran otomatis dimana TP merasa tidak berguna dan tertolak, 

TP berusaha untuk mengubah pemikirannya tersebut. Ia mengubahnya dengan 

pernyataan “saya harus memperbanyak introspeksi diri supaya dapat menjadi 

orang yang lebih baik dan bisa diterima bukan hanya dilingkup itu saja, 

melainkan juga diterima di masyarakat”. Dalam pemikiran ini, peneliti 

melihat bahwa masih diperlukan pemahaman yang lebih agar TP tidak 

berlarut-larut dalam pemikiran otomatisnya pada bagian B. Sehingga, peneliti 

menambahkan bahwa introspeksi diri memang diperlukan untuk menjadikan 

TP orang yang lebih baik lagi, tetapi terutama dalam kasus KDP ini, TP juga 

harus bisa memahami posisi mantan pacarnya tersebut dan memahami sudut 

pandangnya juga (mengapa ia bisa sampai berpikiran dan melontarkan kalimat 

yang sulit diterima oleh TP). Proses pemahaman ini sangatlah penting, karena 

setelah mendengarkan kisah cerita TP, peneliti beranggapan bahwa bisa saja 

mantan pacaranya tersebut merasa ditekan oleh keluarganya untuk 

memutuskan hubungan tersebut, sehingga pengaruh dari keluarganya 

tersebutlah yang akhirnya membuat timbulnya konflik yang terjadi diantara 

hubungan mereka. Dengan pemahaman seperti ini, diharapkan TP dapat 

bersikap legawa bahwa masalah ini juga ada hikmahnya dan sehingga ia bisa 

menerima kondisi ini dan move on dari masalah ini.  

 Pada pemikiran selanjutnya, yang masih berkaitan dengan pemikiran 

diatas, TP merasa sedih dan kurang percaya diri akibat dianggap sebagai anak 

yang tidak pantas untuk berpacaran dengan mantan pacarnya karena perbedaan 

agama. TP berpikir “apakah memang begini keadaannya jika dimasyarakat 

atau lingkungan secara umumnya?”. Kemudian bersama-sama dengan 

peneliti, TP mulai belajar untuk mengubah pemikirannya tersebut. Jika dalam 

pemikiran otomatisnya TP berpikir bahwa pada saat terjun dimasyarakat akan 

ada konflik akibat perbedaan-perbedaan dalam hal SARA, peneliti mencoba 

untuk memperlihatkan bahwa konflik dan perbedaan dalam masyarakat yang 

majemuk pasti akan timbul. Berbeda itu bukan berarti hal yang tidak baik atau 

buruk, tetapi perbedaan dilingkungan atau di masyarakat harus diterima dan 

dihargai karena hanya dengan melihat sisi-sisi positif dari kemajemukan maka 

suatu perbedaan bisa diambil hikmah positifnya. TP mulai tercerahkan dan 

dapat berpikir dengan lebih baik, menurut pengakuannya sekarang ia sudah 

merasa lebih tenang, mulai dapat menerima kenyataan dan menerima dirinya 

sendiri. Dalam pernyataannya, TP berkata “jadi pemikiran-pemikiran baru ini 

adalah pemikiran bijaksananya dari kita ya”. Peneliti mengkonfirmasi hal ini, 

dan menambahkan bahwa bukan saja pemikiran dalam D adalah pemikiran 

dalam versi bijaksana saja tetapi pemikiran baru ini juga adalah pemikiran 

yang adaptif, sehat, dan rasional. Setelah itu, peneliti dan TP kembali 
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berdiskusi untuk membahas beberapa pemikiran negatif lainnya yang dimiliki 

oleh TP. Pemikiran-pemikiran ini tidak berkaitan dengan konflik KDP, tetapi 

merupakan pemikiran-pemikiran yang mengganggunya pada sekarang ini. 

Setelah pembahasan dan diskusi selesai, peneliti menyimpulkan hal-hal yang 

sudah dibahas dan dipelajari selama sesi, lalu peneliti menutup sesi tersebut 

dengan memberikan tugas rumah untuk dibawa pada sesi selanjutnya. 

Tugas untuk sesi 5: 

1. TP diminta untuk tetap melakukan monitoring terhadap pemikiran 

otomatisnya dan melakukan disputasi kognitif apabila diperlukan. TP 

diminta untuk mencatat disputasi kognitif yang dilakukannya dalam 

sebuah lembaran dan lembaran tersebut akan dibawa pada sesi 

selanjutnya. 

Sesi 5 

Isi sesi            : Lanjutan Disputasi Kognitif 

Waktu            : Selasa, 9 Juli 2019 

Tempat : Kafe yang dekat dengan rumah dari peneliti 

Keterangan : Pada saat tersebut, keadaan kafe sedang tidak ramai sehingga 

sesi CBT tetap dapat berlangsung dengan baik.  

Observasi : Sesi ini juga dimulai disore hari, suasana perasaan TP sudah 

terlihat positif pada sesi ini. Ia dapat berkonsentrasi dengan baik 

dalam menjalani sesi.  

Gambaran Hasil Sesi: 

Sesi ini dibuka dengan pembahasan tugas disputasi kognitif yang dikerjakan 

oleh TP. Selama selang waktu sepuluh hari dari pertemuan sebelumnya, TP 

sudah tidak lagi memiliki masalah terkait dengan KDP yang cukup 

mengganggunya. Ia mulai merasa secara perlahan-lahan lebih baik dan mulai 

dapat berproses untuk memaafkan peristiwa yang telah terjadi. Sehingga 

pekerjaan rumah yang telah dilakukannya berkutat dengan masalah-masalah 

kesehariannya pada saat sekarang ini yang tidak terlalu berkaitan dengan 

masalah KDP. Peneliti dan TP kemudian membahas mengenai disputasi 

kognitif yang telah dilakukannya.  

 Kemudian, peneliti mengajarkan analisis kelebihan-kekurangan 

kepada TP. Analisis ini bisa digunakan untuk mencari fakta-fakta yang 

mendukung atau yang bertentangan dengan pemikiran otomatis yang dimiliki 
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oleh seorang individu. Peneliti kemudian menanyakan kepada TP apakah ia 

masih memiliki pemikiran otomatis yang agak mengganggu terkait dengan 

konflik KDP yang telah terjadi. Menurut pengakuan TP, memang secara umum 

sudah tidak ada lagi pemikiran terkait KDP yang mengganggunya, namun 

setelah peneliti bertanya lebih lanjut TP mengaku bahwa terkadang ia masih 

merasa tidak semangat karena masalah KDP ini. Sehingga peneliti dan TP 

berusaha mencari tahu mengapa ia terkadang masih tidak semangat karena 

masalah ini. Namun sebelum itu, peneliti memberikan contoh mengenai 

penerapan analisis ini. Peneliti bercerita bahwa ia memiliki masalah pada 

matanya sehingga ia memiliki pemikiran otomatis yang sama dengan TP yaitu: 

karena mata saya sudah begini, berarti saya sudah gagal dan tidak bisa bekerja 

lagi seperti orang normal, dengan demikian saya sudah tidak berguna. Peneliti 

kemudian memaparkan mengenai bukti yang mendukung pemikiran ini, salah 

satunya adalah memang karena sakit mata ini agak sulit bagi peneliti untuk 

belajar dan mengerjakan tugas didepan laptop atau komputer, tetapi ada juga 

bukti yang berlawanan dengan fakta ini. Ternyata, walaupun mata dalam 

keadaan kering peneliti masih bisa belajar walaupun tidak secepat dulu lagi 

dan fakta lainnya adalah ternyata, banyak orang yang cacat, lumpuh, bahkan 

buta bisa sukses juga dalam hidupnya. Sehingga kesimpulan yang diambil 

peneliti adalah walaupun mata saya sakit, bukan berarti saya orang yang gagal 

total, saya tetap bisa hidup normal berkuliah bahkan sebentar lagi saya akan 

lulus dari S2 Psikologi. Dengan demikian saya adalah orang yang berguna di 

masyarakat. 

 Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, TP kemudian mencoba 

untuk melihat fakta-fakta yang mendukung pemikirannya tersebut dan juga 

fakta-fakta yang berlawanan atau menentang pemikiran otomatisnya. Pada 

fakta yang mendukung, TP menulis sebenarnya kenangan dan relasi yang 

sudah terjalin sangat sulit dihapus dari benaknya apalagi ia sudah menaruh 

harapan yang besar dengan mantan pacarnya tersebut. Tetapi dalam fakta yang 

berlawanan, TP menulis bahwa ternyata masih ada orang-orang lain yang lebih 

baik dan lebih pantas untuk harapkan dan juga yang akan memperlakukan 

dirinya dengan lebih baik lagi. Kemudian ia juga menulis bahwa walaupun 

kenangannya sangat sulit dihapus, tetapi ia dapat memacu diri untuk membuka 

lembaran baru.  Setelah melakukan proses analisis kelebihan-kekurangan, TP 

merasa lebih baik walaupun ia mengaku bahwa hal ini tidak dicapai secara 

instan, menurutnya ia masih dalam proses untuk menerima kenyataan, 

menerima diri untuk menjadi lebih baik lagi. Peneliti menyambut baik resolusi 

TP, dan TP juga merasa proses disputasi kognitif ini berguna bagi dirinya dan 

membuatnya merasa menjadi lebih baik lagi.  
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Tugas untuk Sesi 6: 

1. TP diminta untuk tetap mengimplementasikan pemikiran rasionalnya 

yang adaptif. Bila kemudian muncul masalah-masalah baru dalam 

aktivitas TP, peneliti meminta TP untuk tetap melakukan monitoring 

pemikiran otomatis dan melakukan keterampilan disputasi kognitif 

yang telah diajarkan oleh peneliti. 

 

Sesi 6 

Isi sesi            : Penerapan Relaksasi (PAR Tahap 2); Psikoedukasi 

Waktu            : Selasa, 23 Juli 2019 

Tempat : Ruang makan di belakang tempat TP bekerja 

Keterangan : Saat itu ruangan tempat diadakannya sesi 6 dalam keadaan 

sepi, sehingga penerapan relaksasi dapat dilakukan secara baik 

dan maksimal. 

Observasi : Pada hari tersebut TP terlihat tenang dan dalam kondisi yang 

lebih baik. Secara umum TP dapat berkonsentrasi dengan baik 

selama menjalani sesi relaksasi. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Pada sesi ini, peneliti menjelaskan mengenail relaksasi kepada TP. Beberapa 

manfaat relaksasi adalah: membuat tubuh dan jiwa lebih tenang, dan membuat 

pikiran lebih tenang. Peneliti kemudian memutarkan CD audio terapi 

pencerahan pikiran dari buku pemulihan jiwa bagian pertama karangan Dedy 

Susanto (2013). Kemudian, peneliti bersama-sama dengan TP mendengarkan 

CD audio tersebut sambil duduk tenang dikursi dan menutup mata. Didalam 

CD audio terdapat kata-kata afirmasi diri seperti “aku tenang”, “aku berharga” 

dan “aku mampu”. CD terapi pencerahan pikiran ini menolong individu yang 

mendengarkannya (TP) untuk menerima apa yang memang sudah terjadi, 

dengan kata lain CD pemulihan jiwa ini membantu TP untuk menjadi ikhlas, 

mengerti, dan melepaskan beban-beban pemikirannya. Peneliti dan TP 

melakukan relaksasi selama 30 menit dan kemudian peneliti meminta TP untuk 

mempraktekkan sendiri mendengarkan CD audio ini dirumahnya. CD audio 

ini juga dapat didengarkan oleh TP sewaktu malam hari sebelum tidur, 

diharapkan dengan mendengarkan CD ini dirumah TP sebelum tidur, TP dapat 

berkonsentrasi mendengarkannya tanpa adanya gangguan atau distraksi. 

Peneliti berharap agar gejala-gejala trauma psikologis yang dialami olehnya 
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dapat terreduksi setelah mendengarkan CD audio relaksasi ini selama satu 

minggu. 

 Penerapan aksi relaksasi ini adalah juga merupakan bagian dari 

penerapan aksi PAR. Penerapan aksi relaksasi dipilih oleh peneliti atas 

persetujuan partisipan TP, karena relaksasi dirasa oleh peneliti dan TP cocok 

untuk menurunkan gejala-gejala trauma psikologis akibat KDP. Setelah 

dilangsungkannya aksi PAR ini, peneliti dan TP bersepakat untuk bertemu lagi 

dalam sesi pasca-intervensi, yang akan dilakukan dalam waktu satu minggu 

dari pertemuan sesi 6 ini. Sebagai kesimpulan, TP secara umum sudah 

memahami keterampilan-keterampilan dalam CBT, termasuk juga penerapan 

relaksasi. TP didorong oleh peneliti untuk tetap mempraktekkan keterampilan-

keterampilan tersebut sesuai kebutuhannya sendiri untuk mengatasi gejala-

gejala trauma psikologis, ataupun gejala-gejala psikologis yang lainnya. Sesi 

ini ditutup dengan pemberian psikoedukasi kepada partisipan TP. 

Psikoedukasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penguatan 

kepada TP agar TP lebih memahami mengenai pentingnya peranan kognisi, 

pemikiran dan pentingnya peranan pemikiran dalam memengaruhi perasaan 

dan perilaku dalam kesehariannya. 

4.2.4 Refleksi Terhadap Intervensi CBT 

Di bawah ini adalah tabel perbandingan hasil asesmen pra-intervensi (pre-test) 

dengan pasca-intervensi (post-test) pada partisipan TP: 

4.2.4.1 Hasil PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) Pasca-Intervensi 

Partisipan 2 (TP) 

Berikut ini merupakan hasil pengukuran menggunakan alat ukur PCL-5 pada 

partisipan TP mulai dari pra-intervensi (pre-test) hingga pasca-intervensi 

(post-test): 

Tabel 4.6 Skor Pra-Intervensi hingga Pasca-Intervensi PCL-5 Partisipan 

2 (TP) 

Dimensi No 

Item 

Isi Item Skor 

pra 

Skor 

post 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

1 Memori intrusif yang mengganggu 2 4 

2 Mimpi terkait peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

1 3 

3 Terjadinya flashbacks 2 3 

4 Perasaan sedih saat timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

2 3 
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dengan peristiwa 

traumatik 

5 Reaksi tubuh yang intens saat ada 

cues peristiwa traumatik 

1 1 

Persentase ‘Gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa 

traumatik’ 

8 

dari 

20 

40% 

14 

dari 

20 

70% 

 

Menghindari hal-

hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-hal internal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

3 3 

7 Menghindari hal-hal eksternal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

3 3 

Persentase ‘Menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’ 

6 

dari 

8 

75% 

6 

dari 

8 

75% 

 

 

 

 

 

Perubahan pada 

kognisi dan mood 

8 Kesulitan untuk mengingat bagian-

bagian penting dari peristiwa 

traumatik 

2 1 

9 Pemikiran intens yang negatif 

tentang diri, orang lain, dan dunia 

4 2 

10 Menyalahkan diri sendiri atau orang 

lain karena peristiwa traumatik yang 

terjadi 

3 1 

11 Merasakan perasaan negatif yang 

intens dan pervasif 

3 1 

12 Hilangnya minat pada aktivitas yang 

sebelumnya digemari 

3 1 

13 Perasaan jauh / terpisah dari orang 

sekitar 

3 1 

14 Kesulitan merasakan perasaan yang 

positif 

2 3 

Persentase ‘Perubahan pada kognisi dan mood’ 20 

dari 

28 

71% 

10 

dari 

28 

35% 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau perilaku agresif 4 1 

16 Perilaku impulsif yang dapat 

membahayakan diri 

1 0 

17 Hypervigilance 4 3 

18 Perilaku mudah kaget atau terkejut 2 0 

19 Kesulitan untuk berkonsentrasi 3 1 
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20 Sulit tidur pada malam hari 3 3 

Persentase ‘Meningkatnya arousal pada individu’ 17 

dari 

24 

70% 

8 

dari 

24 

33% 

 

TOTAL 51 

dari 

80 

63% 

38 

dari 

80 

47% 

 

 Dari penjabaran pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa TP mengalami 

penurunan skor dalam skala PCL-5 dari skor pra-intervensi 51(>31) menurun 

menjadi skor pasca-intervensi 38 (>31), sehingga TP masih memenuhi syarat 

terindikasi mengalami trauma psikologis KDP. Walau demikian terjadi 

penurunan skor antara skor pra-intervensi dan pasca-intervensi sebesar 16%. 

Total penurunan skornya sendiri adalah sebesar 13 skor. 

 Pada dimensi ‘perubahan pada kognisi dan mood’, yaitu dimensi yang 

paling tinggi tingkat penurunannya pada diri TP, skor TP menurun dari 71% 

menjadi 35%. Dalam dimensi ini, gejala pemikiran negatif yang intens 

mengenai diri sendiri, orang lain, dan dunia, menyalahkan diri sendiri atau 

orang lain karena peristiwa traumatik yang terjadi, merasakan perasaan negatif 

yang intens dan pervasif, hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya 

digemari, dan perasaan terpisah dari orang sekitar mengalami penurunan 

secara signifikan. Lebih lanjut, pada dimensi ‘gejala intrusif yang berhubungan 

dengan peristiwa traumatik’, terjadi peningkatan skor yaitu dari 40% menjadi 

70%. Pada dimensi ini, gejala yang meningkat adalah terjadinya flashbacks, 

perasaan sedih yang timbul saat ada cues peristiwa traumatik, memori intrusif 

yang mengganggu, dan mimpi terkait peristiwa traumatik yang mengganggu. 

Sedangkan pada dimensi ‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’, Skor TP tidak mengalami penurunan dan tetap pada skor 

75%. Untuk dimensi ‘meningkatnya arousal pada individu’, mengalami 

penurunan dari asesmen pra-intervensi sebesar 70% menjadi 33% pada 

asesmen pasca-intervensi. Sebagian besar gejala pada dimensi ini mengalami 

penurunan yang signifikan, kecuali gejala kesulitan tidur pada malam hari yang 

tidak mengalami penurunan dan tetap pada skor 3 dalam diri TP. 

  

Berikut ini adalah grafik perubahan skor TP: 
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Gambar 4.2 Grafik Perubahan skor PCL-5 Partisipan 2 (TP) 

4.2.4.2. Refleksi Hasil Asesmen Pasca-Intervensi Partisipan 2 (TP) 

Pengukuran pasca-intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap TP 

menunjukkan hasil yang positif, hasil ini berupa penurunan gejala PTSD, baik 

dari sisi alat ukur, wawancara, serta observasi peneliti. Walau demikian dari 

hasil asesmen pasca-intervensi menunjukan bahwa TP masih memiliki 

gangguan mood atau rasa murung yang ringan. Terlihat dari semua gejala yang 

membaik, perubahan yang paling positif pada TP terdapat pada dimensi 

‘penurunan performa’, dimana performa yang tadinya menurun kembali 

membaik dan berada dalam keadaan normal. Secara umum, TP tidak lagi 

memiliki gejala menarik diri, kesulitan dalam memutuskan, kesulitan dalam 

bekerja, memiliki kepedulian yang tinggi pada kesehatan, dan mengalami 

kelelahan berlebihan. Walau demikian, terdapat gejala yang menetap atau 

meningkat dalam diri TP, yaitu dalam dimensi ‘sikap negatif terhadap diri 

sendiri’, dimana terjadi peningkatan dalam aspek kesedihan dan citra diri (citra 

diri menjadi lebih negatif). 

 Pengukuran pasca-intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap TP 

menunjukkan hasil yang menetap dalam hal PTSD mengenai KDP, baik dari 

sisi alat ukur, wawancara, serta observasi peneliti. Walau terjadi penurunan 

skor dalam pasca-intervensi sebesar 13 skor dan ada beberapa gejala yang 

membaik, secara umum skor hasil pasca-intervensi TP masih mengindikasikan 

adanya gejala PTSD dalam hal KDP dalam diri TP. Gejala yang menetap 

dalam diri TP adalah gejala dalam dimensi ‘menghindari hal-hal yang 

mengingatkan diri pada peristiwa traumatik’ sedangkan pada dimensi ‘gejala 

intrusif yang berhubungan dengan peristiwa traumatik’, skor pasca-intervensi 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan gejala sebesar 30% dalam diri TP.  
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4.3. Partisipan Ketiga 

Inisial Partisipan  : NE 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 26 tahun 

Alamat    : Salatiga 

Agama    : Kristen Protestan 

Suku bangsa/Asal daerah : Nusa Tenggara Timur 

Pendidikan terakhir  : S1 Psikologi 

Keluhan saat ini : NE mengalami kekerasan dalam pacaran 

dari mantan pacarnya, dalam bentuk 

diselingkuhi. NE juga mengalami gejala-

gejala trauma psikologis. Secara umum, NE 

mengalami kekerasan verbal dan emosional 

dari mantan pacarnya. NE sudah mencoba 

untuk berpisah dari pasangannya, tetapi 

karena keputusan yang dia buat belum kuat 

dan terkadang masih dipengaruhi oleh 

keluarganya dan pacarnya tersebut, pada 

awal mulanya NE agak kesulitan untuk 

mengambil keputusan berpisah dari 

pasangannya. 

Lama Pacaran Terakhir      : 3,5 tahun 

4.3.1. Gambaran Mengenai Bentuk KDP yang Dialami 

NE adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, ia memiliki dua kakak laki-laki 

yang usianya berjarak jauh darinya. Saat ini NE sedang berkuliah di 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan dimulai sejak tahun 2017. 

Pada awal wawancara NE masih merasa tidak pasti apakah pengalamannya 

tersebut termasuk dalam kategori KDP. NE kemudian menceritakan kisah 

pacarannya, menurutnya pacarnya sering merasa tidak nyaman dengan NE dan 

juga tidak dihargai karena NE suka mengatur pacarnya, misalnya dalam hal 

berpenampilan, berpakaian, dan bersikap. Pada saat menjelang mereka 

berpisah, NE mengetahui bahwa pacarnya sudah beberapa bulan berpacaran 

dengan perempuan lain. Dengan kata lain, NE diselingkuhi oleh pacarnya. 
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 Menurut NE pada Februari 2019 pada saat mereka bertemu lagi di 

Kupang, pacarnya masih tidak mengatakan atau mengkonfirmasi mengenai hal 

ini. Dan selama dua bulan berikutnya tidak ada komunikasi sama sekali dari 

pacarnya tersebut walaupun NE selalu berusaha mencoba untuk menghubungi 

pacarnya lewat chat. NE merasa sangat sakit hati, karena ini sudah kali kedua 

pacarnya melakukan hal tersebut. Menurut pengakuan NE, hal ini membuat ia 

sangat merasa down dan sakit hati sekali. Dan menurut NE, ia masih berproses 

panjang sampai sekarang ini untuk meregulasi emosinya. Masalah menjadi 

semakin rumit karena keluarga NE masih berharap NE tetap menjalin 

hubungan dengan pacarnya tersebut. Peristiwa diselingkuhi ini adalah juga 

termasuk dalam aspek-aspek KDP. NE berkata bahwa ia sebenarnya 

menginginkan penjelasan dari mantannya tersebut, tetapi sampai saat ini 

mantan pacarnya tidak memberikan alasan apapun mengapa ia sampai 

selingkuh. 

 NE sampai pada tahap dimana ia juga berdoa kepada Tuhan, bahwa ia 

bersyukur pada Tuhan atas pengalamannya ini. Ia berterima kasih kepada 

Tuhan bahwa ada perempuan ini diantara hubungan mereka, sehingga ia bisa 

mengetahui sifat dan watak yang sebenarnya dari mantan pacarnya. Yang 

kedua, NE juga berdoa kepada Tuhan agar membiarkannya merasa bahagia 

dan positif juga, karena mantan pacarnya tersebut masih tetap berusaha untuk 

berelasi dengan NE walaupun ia dalam relasi dengan perempuan yang lainnya 

pada saat itu. Dalam doanya NE berkata “Tuhan ia sudah bahagia, ya biarin 

juga aku bahagia dong, ini gak adil banget”. Jadi pada awalnya, NE merasa 

tidak rela melepaskan semua kenangan-kenangan dan memori-memori, dan 

waktu yang telah dihabiskan bersama pacarnya. NE berharap bahwa mantan 

pacarnya juga bisa merasakan hal ini, ia berkata “iya kamu sudah berjuang 

sama aku berjuang dari kamu yang belum punya kerja sampai kamu udah 

punya kerja, dari aku yang belum ada gelar sampai kamu menemani sampai 

sekarang ada gelar, aku berharap ya kita nikmatinnya bareng…….”.  

 NE mengaku juga terkadang susah tidur pada malam hari, dan 

terkadang agak tertekan karena masalah ini. Namun walau dalam kondisi 

demikian, NE masih dapat menjalankan kewajibannya dan perkuliahannya 

dengan baik. Masalah KDP ini cukup banyak juga menyita emosi dan perasaan 

dari NE, sehingga terkadang NE sering juga menangis akibat peristiwa ini. 

 

4.3.2 Gambaran Trauma Psikologis yang Dialami Partisipan 
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Hasil asesmen pra-intervensi partisipan NE dengan alat ukur PCL-5 

menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Skor Pra-Intervensi PCL-5 Partisipan 3 (NE) 

Dimensi No 

Aitem 

Isi Aitem Skor Persentase 

Skor 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

dengan 

peristiwa 

traumatik 

1 Memori intrusif 

yang mengganggu 

2 11 dari 20 

(55%) 

2 Mimpi terkait 

peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

3 

3 Terjadinya 

flashbacks 

1 

4 Perasaan sedih saat 

timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

2 

5 Reaksi tubuh yang 

intens saat ada cues 

peristiwa traumatik 

3 

 

Menghindari 

hal-hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-

hal internal yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

4 8 dari 8 

(100%) 

7 Menghindari hal-

hal eksternal yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

4 

 

 

 

 

Perubahan 

pada kognisi 

dan mood 

8 Kesulitan untuk 

mengingat bagian-

bagian penting dari 

peristiwa traumatik 

0 

5 dari 28 

(14%) 

9 Pemikiran intens 

yang negatif 

tentang diri, orang 

lain, dan dunia 

2 

10 Menyalahkan diri 

sendiri atau orang 

0 
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lain karena 

peristiwa traumatik 

yang terjadi 

11 Merasakan 

perasaan negatif 

yang intens dan 

pervasif 

2 

12 Hilangnya minat 

pada aktivitas yang 

sebelumnya 

digemari 

1 

13 Perasaan jauh / 

terpisah dari orang 

sekitar 

0 

14 Kesulitan 

merasakan 

perasaan yang 

positif 

0 

 

 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau 

perilaku agresif 

1 

8 dari 24 

(33%) 

16 Perilaku impulsif 

yang dapat 

membahayakan diri 

0 

17 Hypervigilance 4 

18 Perilaku mudah 

kaget atau terkejut 

0 

19 Kesulitan untuk 

berkonsentrasi 

3 

20 Sulit tidur pada 

malam hari 

0 

Total   32 32 dari 80 

(38%) 

 

 Pada alat ukur PCL-5 NE terindikasi mengalami trauma psikologis 

KDP dengan skor pra-intervensi 31. Skor ini dekat dengan pada ambang batas 

PTSD dengan nilai skor juga sebesar 31. NE mempunyai skor yang tinggi pada 

3 dimensi yaitu dimensi ‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’ dengan skor persentase sebesar 100% (skor 8), dimensi 

kedua ‘gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa traumatik’ dengan 
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skor persentase sebesar 55% (skor 11), dan dimensi ‘meningkatnya arousal 

pada individu dengan skor persentase sebesar 33% (skor 8). Pada ketiga 

dimensi ini beberapa gejala utama yang tampak adalah mimpi yang berulang 

dan mengganggu mengenai pengalaman KDP, reaksi tubuh yang intens saat 

suatu peristiwa mengingatkan kembali pada kejadian KDP, mencoba 

menghindari hal-hal internal ataupun eksternal yang mengingatkan kembali 

dengan peristiwa KDP, perilaku yang sangat waspada seperti mengantisipasi 

hal-hal buruk yang mungkin terjadi, dan kesulitan berkonsentrasi. 

Berdasarkan asesmen pra-intervensi ditemukan bahwa NE terindikasi 

mengalami gejala trauma psikologis ringan terutama yg berkaitan dengan 

peristiwa KDP yang telah terjadi. NE memiliki skor yang tinggi dalam dimensi 

‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatik’. Dalam hal 

ini peneliti menilai bahwa perilaku NE termasuk dalam ranah perilaku 

avoidant. Hal ini juga dikonfirmasi dengan tingginya skor NE pada aitem 17 

dalam skala PCL-5, dimana NE memiliki perilaku yang terlalu waspada dalam 

mengantisipasi hal-hal buruk yang dapat saja tiba-tiba terjadi disekitarnya. 

Sedangkan untuk pengalaman internal, NE juga memiliki mimpi berulang 

yang mengganggu terkait peristiwa KDP yang cukup sering dan disertai 

memori yang berulang dan mengganggu yang timbul dipikiran mengenai 

peristiwa KDP dalam intensitas sedang. Gejala PTSD yang dialami oleh NE 

bersumber pada pengalamannya diselingkuhi oleh mantan pacarnya yang 

menimbulkan perasaan sedih dan trauma psikologis dalam diri NE. 

4.3.3. Penerapan CBT (PAR Tahap 1) 

Sebelum memasuki pada bagian penjabaran dari setiap sesi pertemuan 

dengan partisipan, berikut adalah tabel realisasi jadwal pertemuan dengan 

partisipa ketiga. 

Tabel 4.8 Realisasi Pertemuan dengan Partisipan 3 (NE) 

Sesi Realisasi Jadwal 

Initial Interview Kamis, 11 Juli 2019 

Pra-intervensi Kamis, 18 Juli 2019 

1 Sabtu, 20 Juli 2019 

2 Selasa, 23 Juli 2019 

3 Sabtu, 27 Juli 2019 

4 Selasa, 30 Juli 2019 

5 Selasa, 30 Juli 2019 

6 Sabtu, 3 Agustus 2019 

Pasca-intervensi Minggu, 4 Agustus 2019 
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Sesi 1 

Isi sesi              : Penjelasan Mengenai  Trauma Psikologis: Pengantar Koneksi 

Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku 

Waktu             : Sabtu, 20 Juli 2019 

Tempat : Sebuah kafe atau rumah makan di Jalan Diponegoro 

Keterangan     : Pada saat itu hanya ada sedikit orang di dalam Kafe. Pertemuan 

dimulai sekitar pukul 3 sore, pada saat partisipan NE sudah 

selesai dari aktivitas pekerjaannya.  

Observasi   : Peneliti telah mengenal NE sejak lama sehingga suasana 

pertemuan dan pembicaraan berlangsung santai. Secara umum, 

NE terlihat nyaman dalam menceritakan kisahnya dan ia dapat 

menjalankan sesi dengan konsentrasi yang baik. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Pada sesi pertama, setelah dilakukan initial interview, peneliti menjabarkan 

mengenai prinsip-prinsip dari Cognitive-Behavioral Therapy (CBT). Sesi 

intervensi berlangsung dengan baik dan NE tampak nyaman berinteraksi 

dengan peneliti. Pertama-tama, peneliti menjelaskan mengenai aspek-aspek 

utama dalam CBT, yaitu keterkaitan antara aspek pikiran, aspek perasaan, dan 

aspek perilaku. Peneliti menjelaskan kepada NE bahwa aspek pikiran dapat 

memengaruhi aspek perasaan dan perilaku. Aspek perasaan dapat 

memengaruhi aspek pikiran dan perilaku, dan aspek perilaku dapat 

memengaruhi aspek pikiran dan perasaan. Kemudian peneliti memberikan 

contoh ilustrasi gambar 2.2 (dapat dilihat pada bagian tinjauan teori dari tesis 

ini), bahwa situasi pemicu atau peristiwa pemicu dapat menyebabkan seorang 

individu merasa dan berperilaku tertentu karena ada peran daripada interpretasi 

pemikiran yang dilakukan individu tersebut atas kejadian yang dialaminya. 

Peneliti kemudian menjelaskan kepada NE bahwa CBT akan membantu NE 

untuk mengevaluasi mengenai proses pemikirannya sendiri. Lebih lanjut, 

peneliti menjelaskan kepada NE bahwa terapi ini adalah sebuah terapi yang 

terstruktur, berfokus pada masa sekarang dan juga memiliki sifat kolaboratif, 

yang berarti bahwa diperlukan peran kolaborasi aktif daripada partisipan 

selama proses berjalannya terapi. Sejauh ini, NE terlihat memahami dengan 

baik penjelasan dari peneliti, dan kemudian peneliti menjelaskan kepada NE 

bahwa manfaat terapeutik dari terapi ini akan dirasakan oleh NE seiring 
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berjalannya setiap sesi dan apabila NE mempraktekkan keterampilan-

keterampilan yang akan diajarkan dalam terapi ini. 

 Pada bagian pertengahan sesi, peneliti mulai menjabarkan mengenai 

gejala-gejala PTSD. NE tampak menyimak dengan baik penjelasan dari 

peneliti. Pada waktu peneliti menjelaskan bagian penyebab PTSD, yaitu pada 

bagian adanya ketidaknormalan pada hormon stres seorang individu, NE 

bercerita bahwa ia memiliki kondisi hipertiroid. Oleh karena itu, NE selalu 

berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan seimbang dan baik, dan selalu 

berusaha untuk mereduksi tingkat stres yang ia miliki, karena ia tetap ingin 

menjaga agar jangan sampai kondisi hipertiroid yang dimilikinya kambuh lagi 

serta membuat metabolisme tubuhnya kacau. Peneliti kemudian mencatat dan 

menyimak dengan baik penjelasan dari NE, dan setelah itu melanjutkan 

penjabaran mengenai faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan risiko 

PTSD. Ada dua poin dalam bagian ini yang dikomentari oleh NE, yaitu pada 

bagian kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau orang terdekat dan 

mempunyai profesi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stres dan/atau 

trauma psikologis. Menurut NE, kurangnya dukungan dari keluarga, serta 

pengalaman KDP dari pacarnya menjadi sumber stressor dalam dirinya. Lebih 

lanjut, NE bercerita bahwa proses perkuliahan terkadang juga menimbulkan 

stres baginya, sehingga menurutnya stres dalam masa perkuliahan atau stres 

dalam profesinya sebagai mahasiswa juga menjadi faktor risiko lainnya yang 

meningkatkan gejala stres dalam dirinya. Peneliti kemudian menanyakan 

kepada NE mengenai apakah proses pemikirannya ikut berkontribusi pada 

meningkatnya stres dalam dirinya. Menurut pernyataan NE, pemikiran negatif 

juga sering muncul dalam dirinya tetapi ia masih secara sadar mampu 

mengontrol dirinya dengan baik, sehingga walaupun terkadang pemikirannya 

bergejolak di dalam atau secara internal, NE masih mampu mengendalikan 

perilakunya atau yang terlihat di luar secara eksternal. Lebih lanjut, NE juga 

menyampaikan bahwa ia pernah diberikan antidepresan oleh dokter sebagai 

adjunct therapy untuk mengobati gejala hipertiroidnya, tetapi ia memutuskan 

untuk tidak meminum antidepresan tersebut karena NE beranggapan terapi 

dengan obat antidepresan tidaklah tepat untuk mengobati akar permasalahan 

dari kondisinya. NE akhirnya pergi berkonsultasi dengan dokter lain yang 

memberikan terapi obat yang berfokus pada kondisi hipertiroidnya. 

 Dalam sesi pertama ini, menurut penilaian peneliti, NE sudah 

memahami prinsip dasar CBT dan kondisi PTSD. Setelah semua materi selesai 

disampaikan oleh peneliti, peneliti mengambil kesempatan untuk berbicara 

santai dengan NE. Setelah itu, peneliti mohon pamit kepada NE, dan membuat 

janji dengan NE untuk pertemuan sesi yang berikutnya. 



 

96 

 

Sesi 2 

Isi sesi : Koneksi Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku; Pengantar 

Monitor Pikiran-Perasaan 

Waktu : Selasa, 23 Juli 2019 

Tempat : Sebuah kafe atau rumah makan di Jalan Diponegoro 

Keterangan : NE dan peneliti sepakat untuk bertemu di tempat yang sama 

dengan sesi yang pertama. Karena NE mempunyai banyak 

waktu lowong pada pertengahan minggu, pertemuan sesi 

selanjutnya dapat dilakukan selama 2 kali dalam seminggu atau 

sesuai dengan kebutuhan NE. 

Observasi : Secara umum, sesi kedua berjalan dengan baik dan NE dapat 

berkonsentrasi dengan baik dalam mengikuti intervensi sesi 

kedua. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Sesi kedua ini dimulai dengan peneliti menjelaskan keterkaitan antara 

peristiwa pemicu (activating events), pikiran yang timbul secara otomatis 

(beliefs), dengan konsekuensi munculnya perasaan atau perilaku tertentu 

(consequences). Peneliti kemudian menjelaskan bahwa, berdasarkan teori 

CBT, model ini disebut juga sebagai model A-B-C-D-E. Namun pada 

pertemuan sesi kedua ini, peneliti hanya akan menjelaskan bagian A, B, dan C 

terlebih dahulu. Peneliti memberi contoh keterkaitan antara A-B-C dari  

pengalaman masa lalu peneliti sendiri. Peneliti menceritakan bahwa dulu ia 

bercita-cita ingin menjadi psikolog klinis di Australia, namun ia menyadari 

bahwa persyaratan dan standar nilai IPK yang harus dipenuhi tidaklah mudah. 

Pada saat itu peneliti sedang dalam tahap-tahap awal menempuh perkuliahan 

S1 psikologi di Australia. Situasi ini menjadi trigger dalam diri peneliti 

(activating event). Sebagai akibatnya (consequences), peneliti merasa cemas 

sekali karena takut gagal dan hal ini mengganggu peneliti juga pada saat ia 

sedang belajar dan menempuh perkuliahan S1 di Australia. Hal ini terjadi 

karena ada pemikiran otomatis (belief) bahwa peneliti pasti akan gagal karena 

menurut peneliti target ini sulit sekali dicapai dan oleh sebab itu, peneliti sudah 

merasa seperti orang gagal dan tidak berguna terlebih dahulu (bahkan sebelum 

benar-benar berusaha dan mencoba).  

 NE terlihat tersenyum mendengarkan cerita peneliti, dan ia dapat 

bersimpati dengan kisah tersebut karena menurutnya memang proses 
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perkuliahan dapat menimbulkan stres dan rasa tertekan juga, terutama apabila 

perasaan-perasaan tersebut tidak dapat di-manage dengan baik. Kemudian, 

peneliti menjelaskan juga bahwa kejadian-kejadian pemicu dapat berupa 

kejadian negatif, positif, atau netral. Semua itu amat tergantung pada 

interpretasi pemikiran daripada individu tersebut. Peneliti kemudian kembali 

mengingatkan kepada NE mengenai pentingnya peran pola pikir manusia 

dalam intervensi CBT secara khususnya dan juga dalam kehidupan sehari-hari 

pada umumnya. Peneliti menjelaskan bahwa pemikiran otomatis (B) sering 

kali terlewatkan, seakan-akan dari peristiwa pemicu (A) melompat langsung 

ke konsekuensi atau perasaan yang timbul (C). Hal ini terjadi karena individu 

sering kali tidak menyadari pola hubungan A-B-C lebih lanjut, peneliti 

menjelaskan bahwa pikiran otomatis (B) akan dapat lebih mudah disadari dan 

dideteksi apabila NE menyadari pola A-B-C yang terjadi dalam pemikirannya 

sendiri. Peneliti kemudian memberikan lembaran pekerjaan rumah Thought-

Recording Log kepada NE. Lembar pekerjaan ini dimaksudkan agar NE lebih 

menyadari mengenai pola keterkaitan antara A, B, dan C. Partisipan NE setuju 

untuk mengerjakan lembaran ini sebagai pekerjaan rumah, kemudian lembaran 

ini akan dibawa untuk dibahas pada sesi ketiga. 

Tugas untuk Sesi 3: 

1. NE diminta untuk melakukan monitoring pikiran-perasaan dengan 

mengisi lembaran Thought-Recording Log  

Sesi 3 

Isi sesi : Monitor Pikiran-Perasaan; Pengantar Distorsi Kognitif dan 

Pikiran Otomatis 

Waktu : Sabtu, 27 Juli 2019 

Tempat : Sebuah kafe atau rumah makan di Jalan Diponegoro 

Keterangan : NE dan peneliti sepakat untuk bertemu di tempat yang sama 

dengan sesi yang kedua. Pertemuan kali ini dilakukan di akhir 

pekan pada sore hari. Pada saat dilakukannya sesi, kafe tersebut 

dalam keadaan sepi dan tenang sehingga sesi dapat 

dilangsungkan dengan kondusif. 

Observasi : Secara umum, sesi ketiga berjalan dengan baik dan NE dapat 

berkonsentrasi dengan baik dalam mengikuti sesi ketiga ini. 

Gambaran Hasil Sesi: 
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Setiap pertemuan bersama NE dapat dilangsungkan selama dua kali atau lebih 

dalam seminggu, dikarenakan NE memiliki waktu untuk mengikuti sesi dan 

keinginan NE sendiri agar bisa pulih dari kondisi KDP yang dialaminya. Pada 

sesi kali ini, peneliti memulai dengan membahas pekerjaan rumah yang telah 

dikerjakan NE pada sesi sebelumnya. NE berfokus pada peristiwa pemicu yang 

berhubungan dengan stress secara umum, tetapi ada beberapa situasi pemicu 

yang secara khusus berkaitan dengan peristiwa KDP yang dialaminya. Yang 

pertama adalah melihat kakak kandung memukuli dan berkata kasar kepada 

istrinya. Peristiwa ini membuat NE merasa sedih dan takut kalau kejadian 

tersebut akan menimpa dirinya juga di masa depan. Terutama apabila NE 

menikah di kemudian hari dengan orang yang mempunyai karakter yang sama 

dengan kakaknya tersebut. Peristiwa yang kedua berkaitan dengan peristiwa 

sewaktu NE ditinggal oleh pacarnya tanpa alasan dan konfirmasi yang jelas. 

Sewaktu itu NE merasa marah dan sangat sedih, dalam benaknya NE berpikir 

bahwa apakah dia (mantan pacarnya tersebut) tidak merasa sayang dengan 

relasi yang telah dibina dan telah dipupuk bersama juga.  

 Peneliti kemudian berempati dengan kisah cerita dan pengalaman dari 

NE. Menurut peneliti, perasaan yang dirasakan oleh NE memang valid dan 

pastinya bagi kebanyakan orang akan merasakan perasaan yang sama dengan 

NE apabila mengalami kejadian-kejadian seperti diatas. Meskipun ada pikiran 

dan perasaan yang rasional, terdapat juga pikiran-pikiran irasional seperti 

melompat pada kesimpulan, personalisasi, penalaran emosional, filter mental 

negatif, pemikiran segalanya atau tidak sama sekali, dan yang lainnya. Sambil 

menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis pemikiran irasional atau 

terdistorsi, peneliti memberikan daftar pemikiran irasional yang didasarkan 

pada teori CBT kepada NE. Setelah dijelaskan dan dijabarkan oleh peneliti, 

NE mengakui bahwa ia semakin menyadari mengenai pola pemikirannya 

sendiri, dan ia juga teringat kembali bahwa dulu sebenarnya ia juga pernah 

mempelajari mengenai konsep ini sewaktu ia kuliah di Malang. Peneliti juga 

menekankan kepada NE mengenai pentingnya mengevaluasi dan berpikir 

mengenai pola pemikirannya sendiri. Pada akhir sesi, peneliti menjelaskan 

bahwa pemikiran-pemikiran ini dapat timbul secara otomatis, sehingga para 

ahli sering menyebut bagian ini sebagai pikiran otomatis (automatic thought). 

Pemikiran otomatis yang bersifat negatif dapat digantikan dengan pemikiran 

rasional adaptif dan sehat yang baru, sehingga dapat mengubah suasana 

perasaan dan perilaku daripada NE.  

Tugas untuk Sesi 4: 
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1. NE diminta untuk membaca ulang, dan kembali mempelajari daftar 

pemikiran terdistorsi atau irasional yang diberikan oleh peneliti 

kepadanya 

2. NE diminta untuk tetap melakukan monitoring terhadap pemikiran dan 

perasaannya agar semakin menyadari relasi antara situasi dengan 

pikiran, perasaan, dan perilaku. Namun, untuk kali ini, NE tidak perlu 

membuat catatan formal disebuah lembaran seperti pada sesi 

sebelumnya 

 

Sesi 4 dan Sesi 5 

Isi sesi : Disputasi Kognitif 

Waktu : Selasa, 30 Juli 2019 

Tempat : Sebuah kafe atau rumah makan di Jalan Diponegoro 

Keterangan : Pada saat itu, tempat atau kafe yang telah disepakati oleh NE 

dan peneliti untuk bertemu sedang dalam keadaan tidak ramai, 

sehingga cocok dan kondusif untuk dilangsungkan terapi.  

Observasi : Secara umum, sesi berjalan dengan baik dan NE dapat 

berkonsentrasi dengan cukup baik dalam mengikuti intervensi 

sesi ini. 

Gambaran Hasil Sesi 

Sesi ini dimulai dengan pengantar dispustasi kognitif. Peneliti menjelaskan 

kepada NE bahwa perubahan sudut pandang dapat dilakukan dengan cara 

melakukan disputasi kognitif. Peneliti menerangkan bahwa ada bagian D dan 

juga E dalam model kognitif, sehingga model lengkapnya disebut dengan 

model A-B-C-D-E. Dalam model ini, D disebut juga dengan disputasi kognitif 

dan NE adalah emosi atau perasaan baru yang dirasakan oleh individu setelah 

melakukan proses disputasi kognitif. Dalam teori ini, peneliti menjelaskan 

bahwa D (disputasi kognitif) perlu dilakukan untuk menggantikan pemikiran 

otomatis (B). Sampai sejauh ini, NE terlihat sangat bersemangat dan atentif 

dalam mendengarkan penjelasan dari peneliti. Kemudian peneliti membantu 

NE untuk melakukan proses disputasi kognitif terhadap beberapa pemikiran-

pemikiran yang timbul dan yang juga mengganggunya. Pemikiran-pemikiran 

ini diambil dari lembaran monitoring pikiran-perasaan yang telah ditulis dan 

dibuat oleh NE sebelumnya.  
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 Setelah itu, peneliti memberikan contoh dari pengalamannya sendiri 

mengenai cara untuk melakukan disputasi kognitif. Peneliti, dimasa lalu, 

mempunyai pemikiran bahwa “aku pasti gagal dalam mencapai tujuanku dan 

hal ini membuat aku merasa gak berguna”. Pemikiran ini muncul pada saat 

peneliti merasa cemas dan takut gagal dalam mencapai tujuannya menjadi 

seorang psikolog klinis di Australia. Peneliti kemudian melakukan disputasi 

kognitif, dan mengganti pemikirannya dengan “tidak masalah walaupun 

tujuan ini tidak tercapai, masih ada cara lain untuk menjadi seorang psikolog 

atau ilmuwan psikologi ditempat lain”. Bahkan peneliti kemudian berpikir 

bahwa ia masih dapat melanjutkan studi S2 dan juga S3 psikologi, sehingga 

dengan pemikiran baru tersebut dan juga melalui proses internal dalam dirinya, 

peneliti merasa lebih percaya diri, dapat menerima dirinya sendiri, dan lebih 

nyaman juga dengan dirinya sendiri. Setelah itu, NE dengan bantuan peneliti 

melakukan proses disputasi kognitif. Pada pemikiran dimana NE takut karena 

berpikir bahwa peristiwa yang menimpa istri dari kakaknya (yaitu peristiwa 

KDRT) akan menimpanya juga diwaktu kedepan, NE menggantinya dengan 

pemikiran bahwa ia tidak perlu takut akan hal ini, malahan ia dapat juga 

menikah dengan seorang laki-laki yang baik. Dan apabila ia memastikan 

dirinya mendapatkan pasangan yang baik, ia juga memastikan bahwa dirinya 

tidak akan tertimpa oleh hal-hal yang menimpa kakak iparnya. Saat itu, NE 

sudah merasa lebih tenang, karena ke khawatirannya mengenai hal-hal yang 

akan menimpa dirinya telah tereduksi secara signifikan. Kemudian untuk 

pemikiran dimana NE merasa marah dan sedih akibat diselingkuhi oleh 

pacarnya saat itu, NE mengganti pemikirannya dengan “mungkin Tuhan tidak 

berkenan dia menjadi pendamping saya, karena dia memberikan pengaruh 

yang buruk pada ibadah saya kepada Tuhan”. Setelah itu, walaupun telah 

melakukan proses disputasi kognitif, pada pemikiran yang kedua ini NE 

merasa perlu dilakukan pengkajian pemikiran lebih lanjut. Peneliti kemudian 

menjelaskan kepada NE mengenai teknik Examining the Evidence, dimana 

dalam teknik ini akan dilakukan analisa kelebihan-kekurangan dengan 

memperhadapkan pemikiran otomatis dengan fakta yang ada. Peneliti dan NE 

kemudian bekerja sama untuk menghasilkan respon alternatif yang dirasa lebih 

tepat untuk pemikiran ini dan pada akhirnya, NE mengambil komitmen bahwa 

ia harus berpisah dari pacarnya pada saat itu dan move on untuk menggapai 

cita-cita dan masa depan yang lebih baik lagi. NE sadar bahwa dirinya butuh 

untuk disembuhkan dari masalah KDP ini, sehingga ia sungguh-sungguh ingin 

sembuh. Ia berkomitmen untuk tetap teguh dan memegang komitmennya pada 

keputusannya untuk berpisah, karena ia tahu hal itulah yang akan 

menyembuhkan dirinya. Menurut pernyataannya “kalau dulu aku cuman ada 

pemikiran untuk lepas tetapi tidak ada plan yang spesifik dan mengikat, kalau 
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sekarang aku berkata pada diriku sendiri kalau aku udah komit dan yaudah 

jalanin aja toh ini buat aku juga pada akhirnya”. Menurut peneliti, komitmen 

yang dilakukan oleh NE ini sangat baik sekali dan peneliti berharap agar NE 

tetap memegang teguh komitmennya pada diri sendiri. 

Tugas untuk Sesi 6: 

1. NE diminta untuk tetap memegang komitmennya dan 

mengimplementasikan keterampilan-keterampilan yang telah 

dipelajarinya untuk mengatasi masalah-masalah baru yang dapat saja 

muncul dalam keseharian NE 

Sesi 6 

Isi sesi           : Penerapan Relaksasi (PAR Tahap 2); Psikoedukasi 

Waktu           : Sabtu, 3 Agustus 2019 

Tempat : Kafe atau rumah makan di Jalan Dipenogoro 

Keterangan : Pada saat itu, kafe dalam keadaan tenang sehingga intervensi 

dan aksi PAR dapat dilaksanakan dalam situasi yang kondusif 

Observasi : Pada hari tersebut, NE terlihat tenang dan nyaman dengan 

peneliti. Secara umum konsentrasi NE cukup baik dalam 

menjalani sesi ini 

Gambaran Hasil Sesi 

Pada sesi ini, dijelaskan kepada NE mengenai pentingnya relaksasi. Beberapa 

manfaat dari relaksasi membuat tubuh dan pikiran lebih tenang. Peneliti 

kemudian memutarkan CD audio terapi pencerahan pikiran dari buku 

pemulihan jiwa bagian pertama karangan Dedy Susanto (2013). Dalam CD 

audio tersebut terdapat kata-kata afirmasi diri seperti “aku tenang”, “aku 

berharga’, dan “aku mampu”. Relaksasi dilakukan selama kurang lebih 30 

menit, kemudian peneliti meminta NE untuk mempraktekkan mendengarkan 

CD audio tersebut sewaktu malam sebelum tidur dirumahnya. Diharapkan, 

dengan mendengarkan dirumah pada malam hari, NE dapat berkonsentrasi 

mendengarkan dan mempraktekkan relaksasi tanpa adanya gangguan atau 

distraksi. Peneliti berharap agar gejala trauma psikologis yang dialami oleh NE 

dapat berkurang setelah mendengarkan CD audio relaksasi setiap malamnya 

sampai pertemuan sesi evaluasi pasca-intervensi  

 Penerapan kegiatan atau aksi relaksasi ini adalah juga merupakan 

bagian dari penerapan aksi dalam PAR. Penerapan aksi relaksasi dipilih oleh 
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peneliti dan partisipan NE sebagai kegiatan aksi PAR, karena relaksasi 

diperlukan oleh NE untuk menurunkan gejala-gejala trauma psikologi KDP 

pada diri NE. Dalam CD audio terapi ini, NE belajar untuk menjiwai rasa 

tenang, untuk merelakan apa yang sudah terjadi dan dapat melepaskan beban-

beban masa lalunya. Ia belajar bahwa perasaan bisa saja datang dan pergi 

dalam dirinya, ia harus membebaskan diri dari kondisi perasaaan semacam ini 

karena masa depannya sendiri lebih penting dari perasaan yang ‘numpang 

lewat’ ini. Sebagai kesimpulan akhir, NE secara umum sudah dapat memahami 

keterampilan CBT yang telah diajarkan oleh peneliti. NE didorong untuk tetap 

mempraktekkan keterampilan-keterampilan tersebut sesuai kebutuhan untuk 

mengatasi gejala-gejala trauma KDP maupun gejala-gejala psikologis lain 

yang dapat timbul dalam dirinya di kemudian hari. Sesi keenam ini diakhiri 

dengan psikoedukasi. Setelah diajarkan keterampilan relaksasi, psikoedukasi 

diberikan kepada NE oleh terapis. Psikoedukasi ini bertujuan agar NE 

mendapatkan penguatan dan pemahaman mengenai pentingnya peranan 

kesadaran, kognisi, dan pemikiran dalam kehidupan NE sehari-hari. 

4.3.4. Refleksi Terhadap Intervensi CBT 

Di bawah ini adalah tabel perbandingan hasil asesmen pra-intervensi (pre-test) 

dengan pasca-intervensi (post-test) pada partisipan NE: 

4.3.4.1. Hasil PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) Pasca-Intervensi 

Partisipan 3 (NE) 

Berikut ini merupakan hasil pengukuran menggunakan alat ukur PCL-5 pada 

partisipan NE mulai dari pra-intervensi (pre-test) hingga pasca-intervensi 

(post-test): 

Tabel 4.9 Skor Pra-Intervensi hingga Pasca-Intervensi PCL-5 Partisipan 

3 (NE) 

 

Dimensi No 

Item 

Isi Item Skor 

pra 

Skor 

post 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

1 Memori intrusif yang mengganggu 2 1 

2 Mimpi terkait peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

3 0 

3 Terjadinya flashbacks 1 0 

4 Perasaan sedih saat timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

2 1 
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dengan peristiwa 

traumatik 

5 Reaksi tubuh yang intens saat ada 

cues peristiwa traumatik 

3 0 

Persentase ‘Gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa 

traumatik’ 

11 

dari 

20 

55% 

2 

dari 

20 

10% 

 

Menghindari hal-

hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-hal internal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

4 1 

7 Menghindari hal-hal eksternal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

4 1 

Persentase ‘Menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’ 

8 

dari 

8 
100% 

2 

dari 

8 

25% 

 

 

 

 

 

Perubahan pada 

kognisi dan mood 

8 Kesulitan untuk mengingat bagian-

bagian penting dari peristiwa 

traumatik 

0 0 

9 Pemikiran intens yang negatif 

tentang diri, orang lain, dan dunia 

2 0 

10 Menyalahkan diri sendiri atau orang 

lain karena peristiwa traumatik yang 

terjadi 

0 1 

11 Merasakan perasaan negatif yang 

intens dan pervasif 

2 0 

12 Hilangnya minat pada aktivitas yang 

sebelumnya digemari 

1 0 

13 Perasaan jauh / terpisah dari orang 

sekitar 

0 0 

14 Kesulitan merasakan perasaan yang 

positif 

0 0 

Persentase ‘Perubahan pada kognisi dan mood’ 5 

dari 

28 

18% 

1 

dari 

28 

3% 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau perilaku agresif 1 0 

16 Perilaku impulsif yang dapat 

membahayakan diri 

0 0 

17 Hypervigilance 4 1 

18 Perilaku mudah kaget atau terkejut 0 0 

19 Kesulitan untuk berkonsentrasi 3 1 
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20 Sulit tidur pada malam hari 0 0 

Persentase ‘Meningkatnya arousal pada individu’  8 

dari 

24 

33% 

2 

dari 

24 

8% 

 

TOTAL 32 

dari 

80 

40% 

7 

dari 

80 

8% 

 

 Dari penjabaran pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa NE mengalami 

penurunan skor dalam skala PCL-5 dari rentang terindikasi mengalami PTSD 

dalam hal kekerasan dalam berpacaran dengan skor pra-intervensi 32 (>31) 

menurun menjadi skor pasca-intervensi 7 (<31), dan tidak memenuhi syarat 

untuk terindikasi mengalami PTSD lagi. Selisih persentase skor antara skor 

pra-intervensi dengan skor pasca-intervensi sebesar 32%. Total penurunan 

skornya sendiri adalah sebesar 25 skor. 

 Pada dimensi ‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa 

traumatik’, yaitu dimensi yang paling tinggi tingkat penurunannya pada diri 

NE, skor NE menurun dari 100% menjadi 25%. Lebih lanjut, pada dimensi 

‘gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa traumatik’, terjadi 

penurunan skor yaitu dari 55% menjadi 10%. Pada dimensi ini, gejala yang 

sudah sebagian besar berkurang adalah gejala memori intrusif yang 

mengganggu, mimpi terkait peristiwa traumatik yang mengganggu, dan reaksi 

tubuh yang intens saat ada cues peristiwa traumatik. Sedangkan pada dimensi 

‘meningkatnya arousal pada individu’, terjadi penurunan skor dari asesmen 

pra-intervensi sebesar 33% menjadi 8% pada asesmen pasca-intervensi. 

Sebagian besar gejala pada dimensi ini mengalami penurunan yang signifikan. 

Yang terakhir, untuk dimensi ‘perubahan pada kognisi dan mood’ terjadi 

penurunan dari skor persentase 18% menjadi 3%. Pada dimensi ini, gejala yang 

berkurang dengan signifikan adalah gejala pemikiran intens yang negatif 

tentang diri, orang lain, dan dunia, merasaka perasaan negatif yang intens dan 

pervasif, dan hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya digemari. 

Berikut ini adalah grafik perubahan skor NE: 
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Gambar 4.3 Grafik Perubahan skor PCL-5 Partisipan 3 (NE) 

4.3.4.2. Refleksi Hasil Asesmen Pasca-Intervensi Partisipan 3 (NE) 

Pengukuran pasca-intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap NE 

menunjukkan hasil yang baik, hasil ini berupa penurunan gejala PTSD, baik 

dari sisi alat ukur, wawancara, serta observasi peneliti. Dari semua gejala yang 

membaik, terlihat bahwa perubahan yang paling positif pada NE terdapat pada 

perubahan dalam hal penurunan gejala intrusif yang berhubungan dengan 

peristiwa traumatik dan juga penurunan perilaku menghindari hal-hal internal 

ataupun eksternal yang mengingatkan pada peristiwa traumatik. Secara umum, 

NE sudah dapat berkomitmen untuk berpisah dari pelaku KDP. NE juga 

memiliki gejala yang lebih membaik dalam dimensi ‘perubahan pada kognisi 

dan mood’ dan dimensi ‘meningkatnya arousal pada individu. Secara spesifik, 

perubahan terjadi pada aspek pemikiran intens yang negatif tentang diri, orang 

lain, dan dunia dan merasakan perasaan negatif yang intens dan pervasif. 

Perubahan juga terlihat pada menurunnya skor dalam kesulitan untuk 

berkonsentrasi dan hypervigilance dalam diri partisipan NE. 
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4.4. Partisipan Keempat 

Inisial Partisipan  : ILM 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 28 tahun 

Alamat    : Salatiga 

Agama    : Kristen Protestan 

Suku bangsa/Asal daerah : Nusa Tenggara Timur 

Pendidikan terakhir  : S1 Keperawatan  

Keluhan saat ini : ILM mengalami kekerasan dalam pacaran 

dari mantan pacarnya, dalam aspek fisik, 

verbal, dan emosional. Hal ini menciptakan 

kepahitan dan kemarahan yang mendalam 

dalam diri ILM. Selama rentang waktu masa 

pacarannya, ILM kerap kali dipukuli dan 

dikata-katai. ILM merasa sangat sedih sekali, 

kecewa dan trauma. Trauma psikologis yang 

ia rasakan sangat mendalam, dan ia sempat 

kesulitan untuk mengampuni laki-laki yang 

telah menyakitinya. 

Lama Pacaran Terakhir      : 3 tahun 10 bulan 

4.4.1. Gambaran Mengenai Bentuk KDP yang Dialami 

ILM mulai berpacaran pada awal 2014. Relasi ini berlangsung antara 2014 

awal sampai akhir 2017. Awal ILM bisa berkenalan dengan mantan pacarnya 

tersebut adalah laki-laki tersebut adalah teman satu angkatan dalam progdi 

keperawatan yang sedang ditekuni ILM saat itu. Pada awalnya laki-laki itu 

tampak baik, ia orang yang penuh perhatian dan selalu bersedia untuk 

menolong ILM bila ada masalah. Tetapi, lambat laun karakter atau watak asli 

dari laki-laki tersebut mulai terlihat, walaupun dia pendiam dan terlihat tenang 

tetapi sekali marah emosinya meluap dan ia sering kali memukuli ILM. 

Mantan pacar ILM ini juga adalah orang yang pencemburu bahkan pada saat 

ILM bersama-sama dengannya, ILM tidak boleh berbicara atau berinteraksi 

dengan orang lain selain mantan pacarnya. Lebih lanjut, mantan pacar ILM 

tersebut dapat juga cemburu dengan benda, apabila ILM lebih sibuk dengan 
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HPnya atau laptopnya sendiri (sedang melihat sesuai di laptop) pacarnya 

tersebut bisa sangat marah sekali dan membanting benda tersebut. 

 ILM juga pernah dipukul dengan gantungan baju yang terbuat dari 

kayu dan menurut ILM hal ini sangat sering terjadi (kekerasan fisik yang 

dialaminya) jika dihitung dalam bentuk persentase, menurut ILM, kebaikan 

mantan pacarnya tersebut hanya 10% tetapi kejahatannya mencapai 90%. 

Sehingga ILM, sangat sulit sekali mengampuni laki-laki ini.  Menurut ILM, 

emosi dari mantan pacarnya tersebut memang sulit dikontrol. Mantan pacarnya 

tersebut juga terkadang takut dengan reaksi emosinya sendiri, sehingga pada 

saat ia sedang meledak atau marah sekali kepada ILM, ia akan menjauhkan 

benda-benda tajam dari sekitar dirinya dan benda-benda yang bisa digunakan 

untuk memukul seperti batang atau gagang kayu. Ia takut kalau misalnya 

sampai ia tidak dapat mengontrol reaksi emosionalnya sendiri, ia bisa secara 

impulsif membunuh ILM. Lebih lanjut, ILM merasa sangat menyesal sekali 

telah menerima cinta dari laki-laki tersebut. Ia berkata kalau saja ia tahu 

akhirnya akan terjadi seperti ini ia akan menolak mentah-mentah cinta laki-

laki tersebut. ILM sebenarnya berharap, kalau ada masalah atau sedang marah, 

tidak usah pakai tindakan kekerasan atau makian kasar, tetapi masalah bisa 

diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin. 

 ILM sendiri adalah seorang anak tunggal dan ia tidak pernah 

diperlakukan secara kasar oleh orang tuanya dan keluarga besarnya sendiri. 

Sehingga sewaktu mengalami tindakan kekerasan dari mantan pacarnya 

tersebut, ILM merasa sangat shock sekali, bahkan kekerasan tersebut terjadi 

hampir setiap minggu. Saat itu ILM sangat ketakutan, untuk menghindar dari 

mantan pacarnya ILM dapat berpindah-pindah kos sebulan sampai dua kali 

pindah kos. Walau demikian, pacarnya yang posesif tersebut tetap akan 

berusaha melacak dan mencari keberadaan ILM. Kisah relasi berpacaran ini 

berakhir dengan menyisakan trauma psikologis yang sangat mendalam, 

bahkan ILM juga masih merasa takut apabila berinteraksi dengan laki-laki 

yang berasal dari etnis yang sama dengan mantan pacarnya. Singkat cerita, 

ILM akhirnya dapat berpisah dari laki-laki tersebut, karena laki-laki itu pindah 

ke Bandung untuk melanjutkan kuliahnya. Kisah ini membuat ILM sangat 

berhati-hati sekali dalam bergaul, terutama dengan laki-laki dari etnis yang 

sama dengan etnis mantan pacarnya. Walau demikian, pada saat sekarang ini 

secara umum ILM telah dapat menjalani aktivitasnya dengan baik. Hal ini 

terjadi karena peristiwa KDP tersebut telah berselang dua tahun, dan ILM 

memilih untuk menyibukkan dirinya sendiri dalam pekerjaan dan perkuliahan 

sambil berproses untuk memulihkan dirinya sendiri. 



 

108 

 

4.4.2. Gambaran Trauma Psikologis yang Dialami Partisipan 

Hasil asesmen pra-intervensi partisipan NE dengan alat ukur PCL-5 

menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Skor Pra-Intervensi PCL-5 Partisipan 4 (ILM) 

Dimensi No 

Aitem 

Isi Aitem Skor Persentase 

Skor 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

dengan 

peristiwa 

traumatik 

1 Memori intrusif 

yang mengganggu 

3 14 dari 20 

(70%) 

2 Mimpi terkait 

peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

3 

3 Terjadinya 

flashbacks 

2 

4 Perasaan sedih saat 

timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

4 

5 Reaksi tubuh yang 

intens saat ada cues 

peristiwa traumatik 

2 

 

Menghindari 

hal-hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-

hal internal yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

3 5 dari 8 

(62%) 

7 Menghindari hal-

hal eksternal yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

2 

 

 

 

 

Perubahan 

pada kognisi 

dan mood 

8 Kesulitan untuk 

mengingat bagian-

bagian penting dari 

peristiwa traumatik 

2 

16 dari 28 

(57%) 9 Pemikiran intens 

yang negatif 

tentang diri, orang 

lain, dan dunia 

3 
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10 Menyalahkan diri 

sendiri atau orang 

lain karena 

peristiwa traumatik 

yang terjadi 

3 

11 Merasakan 

perasaan negatif 

yang intens dan 

pervasif 

3 

12 Hilangnya minat 

pada aktivitas yang 

sebelumnya 

digemari 

2 

13 Perasaan jauh / 

terpisah dari orang 

sekitar 

1 

14 Kesulitan 

merasakan 

perasaan yang 

positif 

2 

 

 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau 

perilaku agresif 

3 

16 dari 24 

(66%) 

16 Perilaku impulsif 

yang dapat 

membahayakan diri 

2 

17 Hypervigilance 2 

18 Perilaku mudah 

kaget atau terkejut 

2 

19 Kesulitan untuk 

berkonsentrasi 

3 

20 Sulit tidur pada 

malam hari 

4 

Total   51 51 dari 80 

(63%) 

 

 Pada alat ukur PCL-5 ILM terindikasi mengalami trauma psikologis 

dalam peristiwa KDP dengan skor pra-intervensi 51. Skor ini lebih besar 

daripada skor ambang batas PTSD sebesar 31. ILM memiliki skor yang tinggi 

pada tiga dimensi yaitu dimensi ‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 
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peristiwa traumatik’ dengan skor persentase sebesar 62% (skor 5), dimensi 

‘perubahan pada kognisi dan mood’ dengan skor persentase sebesar 57% (skor 

16), dan dimensi ‘meningkatnya arousal pada individu dengan skor persentase 

sebesar 66% (skor 16). Pada ketiga dimensi ini, gejala yang paling terlihat 

adalah mencoba menghindari hal-hal internal yang berhubungan dengan KDP,  

pemikiran intens yang negatif tentang diri, orang lain, dan dunia, perilaku 

menyalahkan diri sendiri atau orang lain akibat peristiwa KDP yang terjadi, 

dan perilaku agresif, mudah marah, serta mudah tersinggung. 

 Sedangkan untuk dimensi ‘gejala intrusif yang berhubungan dengan 

peristiwa traumatik’ ILM memiliki skor persentase sebesar 70% (skor 14) dari 

total skor tertinggi yang dapat diperoleh pada dimensi tersebut (skor 20). 

Gejala ini merupakan gejala dengan persentase skor tertinggi dalam diri ILM. 

Gejala pada dimensi ini paling terlihat dalam hal terjadinya pengalaman 

memori dan mimpi intrusif yang mengganggu, terjadinya flashbacks, dan 

perasaan sedih saat timbulnya cues peristiwa traumatik. 

Untuk gejala PTSD, ILM memiliki indikasi mengalami trauma 

psikologis dengan skor sebesar 51 (>31). Gejala yang paling menonjol dalam 

diri ILM adalah perasaan sedih saat suatu persitiwa mengingatkannya kembali 

kepada kejadian KDP yang sudah terjadi, pemikiran intens yang negatif 

tentang diri, orang lain, dan dunia, meningkatnya iritabilitas atau perilaku 

agresif, menyalahkan diri sendiri atau orang lain akibat persitiwa KDP yang 

dialaminya, menghindari hal-hal internal yang berhubungan dengan peristiwa 

traumatik dan menghindari hal-hal eksternal yang berhubungan dengan 

peristiwa traumatik. 

 Gejala PTSD yang dialami oleh ILM bersumber pada pengalaman 

kekerasan fisik, verbal, dan emosional yang dialami serta menimbukan 

perasaan sedih dan trauma psikologis dalam diri ILM. 

4.4.3. Penerapan CBT (PAR 1) 

Sebelum memasuki pada bagian penjabaran dari setiap sesi pertemuan 

dengan partisipan, berikut adalah tabel realisasi jadwal pertemuan dengan 

partisipa ketiga. 

Tabel 4.11 Realisasi Pertemuan dengan Partisipan 4 (ILM) 

Sesi Realisasi Jadwal 

Initial Interview Senin, 5 Agustus 2019 

Pra-intervensi Sabtu, 10 Agustus 2019 

1 Senin, 12 Agustus 2019 
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2 Jumat, 16  Agustus 2019 

3 Jumat, 23 Agustus 2019 

4 Minggu, 25 Agustus 2019 

5 Kamis, 29 Agustus 2019 

6 Rabu, 4 September 2019 

Pasca-intervensi Rabu, 11 September 2019 

 

Sesi 1 

Isi sesi  : Penjelasan Mengenai Trauma Psikologis; Pengantar Koneksi 

Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku 

Waktu           : Senin, 12 Agustus 2019 

Tempat : Ruangan Laboratorium Magister Sains Psikologi UKSW 

Keterangan : Pada saat itu ruangan lab dalam keadaan tenang dan tidak ada 

mahasiswa lain yang menggunakan ruangan tersebut. 

Pertemuan dimulai sekitar pukul 4 sore setelah jam kerja dari 

partisipan ILM.  

Observasi : ILM mengenakan pakaian rapi untuk bekerja, karena sudah 

terlebih dahulu sudah mengenal peneliti, proses pembicaraan 

dan intervensi berjalan dengan hangat dan santai. 

Gambaran Hasil Sesi 

Pada sesi awal ini, dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti mengenai prinsip-

prinsip daripada terapi kognitif perilaku atau CBT. Aspek-aspek utama dari 

terapi ini adalah aspek pemikiran, perasaan (mood) dan perilaku seorang 

individu serta keterkaitan antara ketiga aspek ini menjadi dasar daripada model 

terapi CBT. Melalui ilustrasi gambar 2.2 yang dapat dilihat dari bagian tinjauan 

teori dari tesis ini, dijelaskan bahwa interpretasi pemikiran seorang individu 

akan situasi pemicu yang dialaminya yang menyebabkan individu tersebut 

mengalami suatu perasaan atau mood tertentu dan sebagai akibatnya 

berperilaku dengan cara tertentu. Jadi, dalam terapi ini, ILM akan belajar untuk 

mengubah pola pemikirannya sendiri dan juga belajar untuk mengevaluasi 

mengenai pemikirannya sendiri. Prinsip-prinsip dasar lain dari CBT ialah 

prinsip terstruktur, berfokus pada masa sekarang dan bersifat kolaboratif. ILM 

tampak mengikuti dan menyimak penjelasan peneliti dengan saksama. Ia 

tampak antusias dan bersemangat dalam menjalani sesi ini. 
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 Setelah menjelaskan mengenai dasar-dasar daripada intervensi CBT, 

peneliti kemudian menjelaskan mengenai gejala-gejala trauma psikologis. 

Peneliti menjelaskan kepada ILM bahwa berdasarkan hasil asesmen pra-

intervensi ILM memiliki gejala PTSD (trauma psikologis). Kemudian, dengan 

mengacu pada panduan DSM-5, peneliti menjelaskan mengenai gejala-gejala 

PTSD, seperti berulangnya kembali memori, mimpi terkait peristiwa KDP, dan 

mencoba untuk menghindari hal-hal internal ataupun eksternal yang berkaitan 

dengan dan dapat mengingatkan kembali dengan pengalaman traumatik yang 

telah terjadi. Pada pertemuan pertama ini, menurut peneliti ILM sudah cukup 

memahami dasar-dasar terapi, gejala-gejala PTSD. ILM tampak bersemangat 

dalam mengikuti sesi pertama ini, dan ia ingin membantu peneliti agar peneliti 

dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya dengan baik. Pada akhir sesi, 

peneliti bertanya sedikit mengenai hal-hal yang disukai oleh ILM. Menurut 

pengakuannya, ILM memiliki beberapa hobi tetapi kegemarannya yang utama 

adalah menonton film, youtube, dan siaran yang lainnya yang berhubungan 

dengan cerita-cerita drama, action, dan lain sebagainya. Peneliti menanyakan 

mengenai hal ini pada sesi pertama ini, untuk memastikan bahwa kegiatan aksi 

PAR yang akan dilakukan kemudian tepat dan sesuai dengan kegemaran 

daripada ILM. 

Sesi 2 

Isi sesi  : Koneksi Antara Pikiran, Perasaan, dan Perilaku; Pengantar 

Monitor Pikiran-Perasaan 

Waktu            : Jumat, 16 Agustus 2019 

Tempat : Ruangan Laboratorium Magister Sains Psikologi UKSW 

Keterangan : Pada saat itu ruangan lab juga dalam keadaan tenang dan tidak 

ada mahasiswa lain yang sedang bekerja disana. Pertemuan 

dimulai sekitar pukul 4 sore setelah jam kerja dari partisipan 

ILM.  

Observasi : ILM terlihat agak lelah seusai bekerja sepanjang hari, namun 

ia tetap bersemangat dalam menjalani sesi. Dan sepanjang sesi 

ia mempunyai konsentrasi yang baik serta atentif.  

Gambaran Hasil Sesi 

Pada sesi kedua ini peneliti menyampaikan mengenai hubungan antara pikiran, 

perasaan, dan perilaku. Keterkaitan ini juga menurut para ahli disebut sebagai 

model A-B-C. Peneliti kemudian memberikan contoh mengenai keterkaitan 
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dari pada A (situasi pemicu), B (pemikiran yang muncul secara otomatis) 

dengan C (konsekuensi emosi atau perilaku yang timbul). Dalam contoh ini, 

peneliti memberikan contoh-contoh yang sama dengan contoh yang diberikan 

kepada partisipan ET, TP, dan NE. Peneliti kemudian melanjutkan dengan 

memberikan pengantar monitor terhadap pikiran dan perasaan. Sebelum 

memberikan lembar monitoring ini, peneliti menjelaskan mengenai peristiwa 

pemicu. Peristiwa pemicu atau kejadian-kejadian yang memicu dapat bersifat 

negatif, positif, dan netral, reaksi yang timbul dalam diri individu kemudian 

amatlah tergantung pada interpretasi pemikiran daripada individu mengenai 

kejadian tersebut. Dengan demikian B (pikiran otomatis) memiliki peran yang 

penting, bahkan krusial dalam terapi CBT dengan mengubah pemikiran 

otomatis pada bagian B, individu akan dapat mentransformasi dirinya dan 

mengubah situasi perasaannya dan perilakunya. Namun untuk tahap awal ini, 

peneliti menjelaskan kepada ILM bahwa ia harus melakukan monitoring 

pikiran-perasaan agar dapat lebih menyadari, mengakses, dan mendeteksi 

pikiran otomatis yang terjadi dalam dirinya. Peneliti kemudian memberikan 

lembar pekerjaan rumah monitoring pikiran-perasaan kepada ILM untuk 

dikerjakannya diantara sesi 2 dan sesi 3 sebagai pekerjaan rumah. 

 Kemudian peneliti bertanya kepada ILM apakah ia masih memiliki 

keluhan-keluhan lainnya seperti mudah marah, mudah tersinggung, atau 

kesulitan tidur diwaktu malam. ILM mengakui bahwa ia sering mengalami 

kesulitan tidur diwaktu malam hari dan terkadang diwaktu itu ia juga merasa 

kesepian. Walaupun tidak termasuk dalam skema intervensi yang telah disusun 

oleh peneliti, peneliti memutuskan untuk memberikan teknik keterampilan 

aktivasi perilaku kepada ILM. Teknik ini adalah sebuah teknik yang sederhana, 

dimana ILM dapat menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya 

pada malam hari terlebih dahulu sebelum malam hari tersebut tiba. 

Penjadwalan aktivitas ini dimaksudkan sebagai metode coping dan juga 

distraksi untuk membantu ILM agar lebih tenang dan lebih baik pada malam 

harinya. ILM kemudian diberikan contoh mengenai penerapan teknik ini oleh 

peneliti, beberapa aktivitas yang ditawarkan oleh peneliti untuk dapat dicoba 

dan dilakukan oleh ILM adalah mendengarkan lagu-lagu instrumental, lagu 

piano klasik, atau menonton film yang ia sukai. ILM cukup tertarik dengan 

rencana aktivasi perilaku ini dan ia akan mencobanya selama satu minggu 

sampai pertemuan yang berikutnya. 

Tugas untuk Sesi 3: 

1. ILM diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah monitoring pikiran-

perasaan 
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2. ILM diminta untuk melakukan aktivasi perilaku dengan mengisi 

lembar jadwal kegiatan harian terkhususnya pada malam hari. 

Sesi 3 

Isi sesi : Monitor Pikiran-Perasaan; Pengantar Distorsi Kognitif dan 

Pikiran Otomatis 

Waktu : Jumat, 23 Agustus 2019 

Tempat : Ruangan Laboratorium Magister Sains Psikologi UKSW 

Keterangan : Pada saat itu ruangan lab dalam keadaan tenang dan tidak ada 

mahasiswa lain yang sedang bekerja disana. Pertemuan dimulai 

setelah jam kerja dari partisipan ILM. 

Observasi : ILM terlihat agak lelah seusai bekerja sepanjang hari, namun 

ia tetap antusias dalam menjalani sesi. ILM cukup mampu 

untuk berkonsentrasi sepanjang sesi ini.  

Gambaran Hasil Sesi 

Setiap sesi pertemuan dengan ILM dilangsungkan selama satu kali atau dua 

kali dalam seminggu. Pertemuan selalu berlangsung dengan baik dan ILM 

dengan semangat tetap membantu peneliti agar peneliti dapat menyelesaikan 

tesisnya dengan baik. Sesi ketiga ini dibuka dengan membahas tugas pekerjaan 

rumah dari sesi yang sebelumnya. Dalam lembaran yang diisi oleh ILM, ILM 

menulis lima pemicu yang timbul dalam dirinya dan berkaitan dengan masalah 

trauma KDP yang dialami olehnya. Kejadian pemicu yang pertama adalah 

pada saat ILM sendirian dimalam hari dan terkadang dimalam hari itu ILM 

memang mengalami kesulitan untuk tidur. Pemikiran otomatis yang muncul 

dalam dirinya ialah ia mengasihani dirinya dan merasa kesepian dalam 

kesendiriannya, dan juga timbul pemikiran dimana ILM mengingat kembali 

kegagalan-kegagalan yang telah dialaminya. Hal ini menimbulkan emosi 

perasaan sedih dan perasaan mengasihani dirinya sendiri. Peneliti kemudian 

bertanya lebih lanjut apakah insomnia yang dialaminya memang sudah terjadi 

sejak dahulu ataukah baru-baru ini saja. Menurut ILM, setelah mengalami 

peristiwa KDP ia baru mengalami kesulitan untuk tidur dan ia sering bermimpi 

mengenai hal-hal yang menyeramkan dan negatif juga. Pemicu berikutnya 

ialah pada saat ILM melihat orang bertengkar atau menyaksikan kejadian 

KDRT atau KDP secara langsung. Pada saat ini terjadi, ia merasa ketakutan, 

gemetar, sedih dan ingin cepat untuk lari menghindar. Dalam benaknya, ILM 

berpikir bahwa kejadian seperti ini amatlah mengagetkan, menyeramkan, dan 

ia takut apabila kejadian seperti ini kembali menimpanya. Sedangkan untuk 
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pemicu yang ketiga, ILM merasakan sedih, menangis, mengasihani diri 

sendiri, jengkel, dan menyesal saat ia sedang menonton film yang kebetulan 

ada adegan KDP atau KDRT. Pada saat itu, ILM berpikir mengenai pemikiran-

pemikiran yang mengasihani diri sendiri seperti “saya juga sudah pernah 

mengalaminya, seperti itulah dulu saya keadaannya”. ILM juga dapat merasa 

jengkel karena ia berpikiran “wah, aturan ia (korban) seharusnya membalas 

perilaku tersebut, jangan seperti saya yang hanya bertahan dan terus 

mengalami kesakitan”.  

 Karena andil daripada trauma KDP yang terjadi, pada saat ini, ILM 

merasa agak takut dan gemetar pada saat dimarahi atau dibentak oleh orang 

lain. Pada saat itu terjadi ia berpikiran bahwa ia dapat saja dipukul oleh orang 

tersebut, bahkan ia tidak berani menatap mata orang yang memarahinya. Yang 

terakhir, ILM juga sering merasa sedih bahkan menangis pada saat ia merasa 

kesepian. Kesepian ini bahkan bukan terjadi pada saat ia sedang sendirian, ILM 

dapat merasa sepi pada saat bersama dengan temannya juga, yaitu pada saat ia 

tidak diajak bicara oleh teman-temannya pada saat mereka sedang bersama-

sama. Menurut ILM, hal ini dapat terjadi pada saat ia bersama dengan dua 

teman lainnya, dimana terkadang dua temannya itu asyik berbicara bersama 

dan meninggalkan ILM dalam pembicaraan. Pada saat seperti ini kesepian juga 

dapat terjadi dalam diri ILM. Peneliti kemudian bersimpati dan berempati 

dengan kisah pengalaman ILM tersebut. Peneliti kemudian menjelaskan 

bahwa dalam bagian B (pemikiran otomatis) dalam model A-B-C terdapat dua 

jenis pemikiran yaitu pemikiran rasional dan pemikiran yang tidak rasional. 

Pemikiran irasional dapat timbul apabila terdapat distorsi kognitif dalam 

pemikiran tersebut. Kemudian peneliti memberikan daftar pemikiran irasional 

atau distorsi kognitif kepada ILM. Peneliti kemudian menjelaskan jenis-jenis 

distorsi yang ada dalam daftar tersebut kepada ILM sama seperti yang telah 

dilakukan peneliti kepada tiga pertisipan yang sebelumnya. Kemudian setelah 

penjelasan dari peneliti, ILM mengaku bahwa ia dapat memahami daftar ini 

karena daftar ini cukup sederhana dan mudah dimengerti menurut pemahaman 

ILM. Sebelum sesi berakhir, peneliti kembali menjelaskan kepada ILM bahwa 

dalam pemikiran rasional dan irasional ini pemikiran semacam ini sering 

terjadi secara otomatis, dan akhirnya sering disebut sebagai pemikiran 

otomatis. 

Tugas untuk sesi 4: 

1. ILM diminta untuk tetap membaca, mempelajari, dan memahami daftar 

pemikiran terdistorsi atau irasional yang diberikan oleh peneliti 
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2. ILM diminta untuk dapat tetap melakukan monitoring pikiran-perasaan 

terhadap dunia sendiri agar ia dapat semakin menyadari hubungan 

antara kejadian dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Tetapi untuk 

kali ini, ILM tidak perlu membuat catatan formal dalam lembaran 

seperti dalam sesi sebelumnya 

 

Sesi 4 

Isi sesi : Distorsi Kognitif dan Pikiran Otomatis; Pengantar Disputasi 

Kognitif 

Waktu : Minggu, 25 Agustus 2019 

Tempat : Sebuah kafe di Jalan Dipenogoro 

Keterangan : Pada saat itu sebenarnya kafe dalam keadaan yang cukup 

ramai, sehingga agak tidak kondusif untuk dilakukan sesi 

keempat ini. Namun demikian, karena hari memang cukup 

panas (pada saat itu sekitar jam 12 siang), sesi tetap 

dilangsungkan di kafe tersebut.  

Observasi : Pada saat itu ILM datang ke kafe dengan menggunakan ojek 

online, karena sesi diadakan di kafe maka pembicaraan 

berlangsung santai dan ILM terlihat nyaman dengan peneliti. 

Gambaran Hasil Sesi: 

Pada sesi kali ini peniliti memulai dengan melanjutkan pembahasan mengenai 

pikiran otomatis dalam sesi sebelumnya. Peneliti bertanya kepada ILM, pikiran 

otomatis apa yang timbul dalam dirinya dan juga mengganggunya pada saat ia 

mengingat perilaku daripada mantan pacarnya. Secara umum, ILM mengingat 

dengan sangat baik bagian-bagian spesifik dari pengalaman traumatisnya. 

Bahkan menurut ceritanya ia sangat sulit untuk mengampuni mantan pacarnya 

tersebut. Bahkan ILM juga telah melakukan over generalisasi dalam 

pemikirannya, dimana ia tidak hanya takut bertemu dengan mantan pacarnya 

tersebut tetapi ia juga takut dengan setiap laki-laki yang berasal dari etnis yang 

sama dengan mantan pacarnya tersebut. Sehingga menurut peneliti, ILM 

mengalami sebuah ‘stuck point’ dimana ILM tidak bisa lepas dari rasa takutnya 

terhadap mantan pacarnya dan juga laki-laki dari etnis yang sama dengan 

mantan pacarnya. Selain itu, menurut peneliti, over generalisasi juga terjadi 

pada saat ILM melihat suatu situasi yang mirip dengan kejadian kekerasan 

yang dialami olehnya. Dimana situasi tersebut juga dapat menimbulkan 
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ketakutan dan kengerian yang sama dan seolah-olah menghidupkan kembali 

pengalaman KDP yang pernah terjadi. Kemudian, peneliti mencoba untuk 

melakukan disputasi kognitif untuk mengubah pola pemikiran dan juga ‘stuck 

point’ daripada ILM. Peneliti berfokus pada pemikiran utama yang membuat 

ILM paling takut dan trauma yaitu pemikiran yang juga dibuat dalam 

pernyataan berbunyi “semua laki-laki dari etnis tersebut berbahaya dan dapat 

menyakiti saya”. Peneliti mencoba untuk memperluas sudut pandang daripada 

ILM dan menunjukkan distorsi kognitif yang telah terjadi pada benaknya. 

Yang pertama, peneliti menjelaskan bahwa tidak semua laki-laki yang berasal 

dari etnis tersebut memiliki karakter yang sama, walaupun memang ada yang 

kasar, pemarah, dan temperamental, terdapat juga laki-laki dari etnis tersebut 

yang tidak berperilaku seperti itu. Peneliti kemudian memberikan contoh dari 

beberapa mahasiswa teman dari peneliti di UKSW yang berasal dari etnis 

tersebut yang tidak berperilaku seperti mantan pacarnya tersebut. Lebih lanjut, 

peneliti menjelaskan bahwa adalah mungkin kejadian yang dialami ILM 

adalah sebuah kejadian yang spesifik, dimana mungkin saja mantan pacarnya 

tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan psikotik yang cukup 

berat, sehingga ia secara tanpa sadar dan impulsif melakukan tindak kekerasan 

terhadap ILM yang tidak didasarkan pada nalar dan akal sehatnya. 

 Setelah mendengar penjelasan peneliti, ILM mengalami pencerahan 

pikiran, ia mengaku bahwa ia belum pernah memikirkan perspektif seperti ini 

sebelumnya. Kemudian, peneliti menambahkan bahwa kita seharusnya sebagai 

manusia yang normal dan utuh berempati dengan gangguan yang mungkin 

dialami oleh mantan pacarnya. Kita seharusnya menjadi pihak yang 

memahami kondisi sakit dalam hal kejiwaan yang dialami olehnya. Sehingga 

dengan pemikiran dan pemahaman seperti ini, kita akan lebih mudah 

mengampuni tindakan kekerasan yang dilakukan olehnya. Karena pada saat 

dia melakukan hal tersebut, dia dalam kondisi sakit, sehingga adalah aneh 

apabila kita terus merasa sakit hati terhadap perilaku yang dilakukan olehnya 

pada saat dia sedang tidak sadar dan sakit. Pada saat itu, ILM dapat menerima 

penjelasan dri peneliti, ia mampu juga untuk mengubah pemikirannya dan ia 

tetap berproses untuk dapat berempati dan memahami kondisi kejiwaan dari 

mantan pacarnya. 

Tugas untuk Sesi 5: 

1. ILM diminta untuk tetap memonitor pikiran otomatisnya dan 

mengimplementasikan hasil disputasi kognitif yang telah dilakukannya 

bersama dengan peneliti 
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Sesi 5 

Isi sesi : Lanjutan Disputasi Kognitif 

Waktu : Kamis, 29 Agustus 2019 

Tempat : Ruangan Laboratorium Magister Sains Psikologi UKSW 

Keterangan : Pada saat itu ruangan lab dalam keadaan tenang dan tidak ada 

mahasiswa lain yang sedang bekerja disana. Pertemuan dimulai 

setelah jam kerja dari partisipan ILM. 

Observasi : ILM sudah terlihat tercerahkan setelah proses disputasi 

kognitif pada empat hari sebelumnya. Secara umum, ILM dapat 

berkonsentrasi dengan baik pada sesi ini. 

Gambaran Hasil Sesi 

Pada sesi kelima ini, peneliti membuka dengan menanyakan kembali mengenai 

kondisi pemikiran ILM selama empat hari belakangan ini. ILM menjawab 

bahwa ia telah merasa lebih baik dan ia merasakan manfaat positif dari proses 

disputasi kognitif tersebut. Peneliti kemudian memuji dan mengafirmasi 

keberhasilan yang telah dicapai oleh ILM sampai sejauh ini. Peneliti kemudian 

bertanya kepada ILM apakah ia masih memiliki beberapa masalah lain 

terutama dalam hal kognitif yang masih mengganggunya. Menurut ILM ia juga 

terkadang masih sulit untuk percaya dengan orang lain. Kesulitan ini mungkin 

juga berakar dari pengalaman trauma KDP yang dialaminya. Peneliti 

kemudian menjelaskan mengenai teknik Examining the Evidence yang dapat 

diterapkan dalam pemikiran otomatis ini. Melalui teknik ini, ILM akan 

mencoba untuk melihat bukti atau fakta yang mendukung pikiran otomatis dan 

juga bukti atau fakta yang menentang pikiran otomatis. Kemudian bersama 

dengan peneliti, ILM mencoba untuk membuat daftar mengenai fakta-fakta 

daripada pikiran otomatis tersebut. Pada bagian bukti atau fakta yang 

mendukung pemikiran otomatis, ILM menulis mungkin saya sulit percaya 

dengan orang lain karena saya mempunyai pengalaman dimana saya begitu 

mempercayai seseorang dan ternyata orang tersebut membohongi dan juga 

menyakiti saya. Kemudian, pada bagian bukti atau fakta yang menentang 

pikiran otomatis, ILM menulis tidak semua orang menjadi tidak dapat 

dipercaya, saya hanya belum mengenal orang tersebut dengan baik. Yang 

kedua, dalam pengalaman saya sendiri, saya menemukan bahwa ada banyak 

orang yang bisa dipercaya, saya hanya perlu membuka diri untuk mengenal 

dan memahami orang tersebut. Kemudian ILM bersama peneliti 
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menyimpulkan bahwa mulai dari saat ini ILM bisa mulai untuk belajar 

mempercayai orang lain dan membuka diri terhadap orang lain.  

 Peneliti juga menambahkan bahwa memang dibutuhkan proses agar 

dapat percaya lagi dan membuka diri kepada sesama. Sehingga walaupun 

pemikiran ILM telah diubah sekarang, perasaan dan perilakunya akan berubah 

mengikuti pemikirannya juga, hanya saja mungkin hal ini tidak terjadi secara 

instan tetapi peneliti percaya bahwa dengan berjalannya waktu kondisi ILM 

akan berangsur-angsur semakin membaik. Sampai sejauh ini, ILM telah 

memahami penerapan teknik analisis, ia juga setuju bahwa dibutuhkan proses 

untuk dapat mengubah pemikirannya dan juga dirinya sendiri. Sesi ini diakhiri 

dengan peneliti berdiskusi dengan ILM mengenai aksi kegiatan PAR yang 

akan dilakukan pada sesi keenam. 

Tugas untuk Sesi 6: 

1. ILM diminta untuk tetap mengimplementasikan pemikiran barunya 

dalam kehidupannya sehari-hari dan tetap melakukan monitoring 

pikiran-perasaan serta disputasi kognitif apabila muncul masalah-

masalah baru dalam kesehariannya 

 

Sesi 6 

Isi sesi            : Penerapan Relaksasi (PAR Tahap 2); Psikoedukasi 

Waktu            : Rabu, 4 September 2019 

Tempat : Ruangan Laboratorium Magister Sains Psikologi UKSW 

Keterangan : Pada saat itu ruangan lab dalam keadaan tenang dan tidak ada 

mahasiswa lain yang sedang bekerja disana. Sehingga sesi 

dapat dilakukan dengan baik dan kondusif. 

Observasi : ILM terlihat dalam keadaan baik hari ini. Secara umum, ILM 

dapat berkonsentrasi dan mampu mengikuti sesi ini dengan 

baik. Namun dikarenakan kesibukannya juga dalam pekerjaan 

dan banyaknya tugas yang perlu ia lakukan di kantornya, 

peneliti memutuskan untuk mempraktekkan penerapan 

relaksasi selama sekitar 15 menit saja. 

Gambaran Hasil Sesi 

Dalam sesi ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan kepada ILM mengenai 

manfaat relaksasi yaitu membuat tubuh serta pikiran tenang. Peneliti kemudian 
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memutarkan CD audio terapi pencerahan pikiran dari buku pemulihan jiwa 

karangan Dedy Susanto (2013). Kemudian peneliti bersama-sama dengan ILM 

mendengarkan panduan CD audio tersebut sambil duduk tenang dikursi dan 

menutup mata. Peneliti dan ILM melakukan relaksasi selama sekitar 15 menit, 

kemudian peneliti meminta ILM untuk mempraktekkan mendengarkan CD 

audio tersebut secara rutin sebelum tidur di rumahnya. Secara keseluruhan, CD 

audio ini berdurasi 30 menit. Peneliti berharap agar gejala trauma psikologis 

yang dialaminya dapat berkurang setelah mendengarkan CD audio relaksasi 

ini secara rutin dalam kurun waktu satu minggu sampai dengan pertemuan sesi 

evaluasi pasca-intervensi. Penerapan kegiatan aksi relaksasi ini adalah juga 

merupakan bagian dari penerapan aksi dalam PAR. Peneliti juga meminta ILM 

untuk mendengarkan video I am possible yang dipandu oleh Merry Riana 

dengan judul ‘Dari Kata Jadi Nyata’, dimana video ini juga sangat berkaitan 

erat dengan prinsip-prinsip CBT yang mengajarkan bahwa interpretasi 

pemikiran seorang individu terhadap kejadian pemicu yang menyebabkan ia 

mendapatkan konsekuensi perasaan dan perilaku tertentu. ILM setuju untuk 

mengerjakan kedua aksi ini dan memberikan evaluasinya terhadap aksi ini 

dalam sesi pasca-intervensi. Sebagai kesimpulan, ILM secara umum telah 

memahami keterampilan CBT yang telah diajarkan. Peneliti mendorong ILM 

untuk tetap mempraktekkan keterampilan-keterampilan tersebut sesuai dengan 

kebutuhannya untuk mengatasi gejala-gejala trauma psikologis KDP yang 

mungkin saja masih dapat timbul dalam kehidupan ILM sehari-hari. Pada 

akhirnya, ILM diberikan psikoedukasi mengenai pentingnya peranan kognisi, 

pemikiran, dan peranan pemikiran dalam memengaruhi perasaan dan perilaku. 

Diharapkan dengan psikoedukasi ini, ILM mendapatkan penguatan dalam 

menjalani kehidupannya sehari-hari. 

4.4.4. Refleksi Terhadap Intervensi CBT 

Di bawah ini adalah tabel perbandingan hasil asesmen pra-intervensi (pre-test) 

dengan pasca-intervensi (post-test) pada partisipan ILM: 

4.4.4.1 Hasil PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) Pasca-Intervensi 

Partisipan 4 (ILM) 

Berikut ini merupakan hasil pengukuran menggunakan alat ukur PCL-5 pada 

partisipan ILM mulai dari pra-intervensi (pre-test) hingga pasca-intervensi 

(post-test): 
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Tabel 4.12 Skor Pra-Intervensi hingga Pasca-Intervensi PCL-5 

Partisipan 4 (ILM) 

Dimensi No 

Item 

Isi Item Skor 

pra 

Skor 

post 

 

 

Gejala intrusif 

yang 

berhubungan 

dengan peristiwa 

traumatik 

1 Memori intrusif yang mengganggu 3 2 

2 Mimpi terkait peristiwa traumatik 

yang mengganggu 

3 2 

3 Terjadinya flashbacks 2 3 

4 Perasaan sedih saat timbulnya cues 

peristiwa traumatik 

4 3 

5 Reaksi tubuh yang intens saat ada 

cues peristiwa traumatik 

2 2 

Persentase ‘Gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa 

traumatik’ 

14 

dari 

20 

70% 

12 

dari 

20 

60% 

 

Menghindari hal-

hal yang 

mengingatkan 

pada peristiwa 

traumatik 

6 Menghindari hal-hal internal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

3 1 

7 Menghindari hal-hal eksternal yang 

berhubungan dengan peristiwa 

traumatik 

2 4 

Persentase ‘Menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’ 

5 

dari 

8 

62% 

5 

dari 

8 

62% 

 

 

 

 

 

Perubahan pada 

kognisi dan mood 

8 Kesulitan untuk mengingat bagian-

bagian penting dari peristiwa 

traumatik 

2 2 

9 Pemikiran intens yang negatif 

tentang diri, orang lain, dan dunia 

3 1 

10 Menyalahkan diri sendiri atau orang 

lain karena peristiwa traumatik yang 

terjadi 

3 1 

11 Merasakan perasaan negatif yang 

intens dan pervasif 

3 2 

12 Hilangnya minat pada aktivitas yang 

sebelumnya digemari 

2 0 

13 Perasaan jauh / terpisah dari orang 

sekitar 

1 1 
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14 Kesulitan merasakan perasaan yang 

positif 

2 3 

Persentase ‘Perubahan pada kognisi dan mood’ 16 

dari 

28 

57% 

10 

dari 

28 

36% 

Meningkatnya 

arousal pada 

individu 

15 Iritabilitas atau perilaku agresif 3 3 

16 Perilaku impulsif yang dapat 

membahayakan diri 

2 0 

17 Hypervigilance 2 1 

18 Perilaku mudah kaget atau terkejut 2 2 

19 Kesulitan untuk berkonsentrasi 3 1 

20 Sulit tidur pada malam hari 4 3 

Persentase ‘Meningkatnya arousal pada individu’ 16 

dari 

24 

67% 

10 

dari 

24 

41% 

 

TOTAL 51 

dari 

80 

63% 

37 

dari 

80 

46% 

Dari penjabaran pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa ILM 

mengalami penurunan skor dalam skala PCL-5 dari rentang terindikasi 

mengalami PTSD dalam hal kekerasan dalam berpacaran dengan skor pra-

intervensi 51 (>31) menurun menjadi skor pasca-intervensi 37 (>31), dan 

masih memenuhi syarat untuk terindikasi mengalami PTSD.Walau terjadi 

penurunan, namun penurunan ini masih dalam rentang terindikasi mengalami 

trauma psikologis, dengan selisih persentase skor antara skor pra-intervensi 

dengan skor pasca-intervensi sebesar 17%. Total penurunan skornya sendiri 

adalah sebesar 14 skor. 

 Pada dimensi ‘meningkatnya arousal pada individu’, yaitu dimensi 

yang paling tinggi tingkat penurunannya pada diri ILM, skor ILM menurun 

dari 67% menjadi 41%. Dalam dimensi ini, gejala perilaku impulsif yang dapat 

membahayakan diri, hypervigilance, dan kesulitan berkonsentrasi mengalami 

penurunan secara signifikan. Lebih lanjut, pada dimensi ‘perubahan kognisi 

dan mood’, terjadi penurunan skor yaitu dari 57% menjadi 36%. Pada dimensi 

ini, gejala yang masih terlihat menetap, tetapi sudah sebagian besar menurun 

adalah pemikiran intens yang negatif tentang diri, orang lain, dan dunia, 

menyalahkan diri sendiri atau orang lain karena peristiwa traumatik yang 

terjadi, dan hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya digemari. 
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Sedangkan pada dimensi ‘gejala intrusif yang berhubungan dengan peristiwa 

traumatik’ dan dimensi ‘menghindari hal-hal yang mengingatkan pada 

peristiwa traumatik’,secara umum tidak mengalami perubahan penerunan 

secara signifikan.  

Berikut ini adalah grafik perubahan skor ILM: 

 

Gambar 4.4 Grafik Perubahan skor PCL-5 Partisipan 4 (ILM) 

4.4.4.2 Refleksi Hasil Asesmen Pasca-Intervensi Partisipan 4 (ILM) 

Pengukuran pasca-intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap ILM 

menunjukkan hasil yang positif, hasil ini berupa penurunan gejala PTSD. 

Walaupun terjadi penurunan sebesar 14 skor dari skor 51 menjadi 37, 

penurunan ini masih dalam taraf yang tidak signifikan karena skor pasca-

intervensi dari ILM masih menunjukan angka skor sebesar 37 (>31). 

Peneliti melihat bahwa masih ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai oleh 

ILM dalam hal gejala trauma psikologis yang dimilikinya. Gejala-gejala ini 

adalah gejala terjadinya flashbacks, menghindari hal-hal eksternal yang 

berhubungan dengan peristiwa traumatik KDP dan kesulitan untuk merasakan 

perasaan yang positif. Sebagai kesimpulan akhir, peneliti menyadari bahwa 

masih dibutuhkan proses, waktu dan terapi sampai ILM dapat pulih dengan 

baik dari peristiwa traumatik KDP yang telah dialaminya. 

4.5 Dinamika Psikologis pada Keempat Partisipan 

Pada partisipan pertama (ET) mengalami penurunan skor pada skala 

PCL-5. ET tidak lagi menyalahkan diri sendiri atau orang lain akibat 

mengalami pengalaman KDP. ET juga mengalami perubahan pemikiran dan 

tidak lagi memiliki pemikiran yang terlalu intens dan negatif mengenai diri 

sendiri, orang lain, dan dunia ini. Sehingga sekarang ET merasa lebih berdaya, 
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hal ini tercermin dari pemikiran barunya, dimana ET berkesimpulan bahwa 

walaupun tidak semua laki-laki itu pasti jahat dan kasar, ET tetap juga harus 

waspada saat berkenalan dengan teman laki-laki yang baru, sehingga ia tidak 

perlu menutup diri dari pertemanan dengan semua laki-laki. ET juga 

mengambil sikap bahwa ia ingin melindungi teman-teman perempuannya dari 

tindakan kekerasan, ia ingin agar pengalaman KDP yang dialaminya tidak 

berulang lagi pada perempuan lainnya dan menjadi sebuah siklus kekerasan 

yang tidak berlanjut. Dalam skala trauma psikologis PCL-5, ET juga 

mengalami penurunan skor dari skor 51 menjadi 23, sehingga ia tidak 

terindikasi lagi mengalami gejala PTSD. 

TP tadinya memiliki pemikiran lama yang berhubungan dengan 

dirinya yang tidak berguna dan tertolak oleh mantan pacarnya, mengganti 

pemikiran tersebut menjadi pemikiran yang positif, yaitu dimana ia harus 

memperbanyak introspeksi diri supaya menjadi orang yang lebih baik dan bisa 

diterima bukan hanya dilingkup berpacaran saja, melainkan diterima juga 

dimasyarakat secara umum. TP juga belajar untuk memahami sudut pandang 

mantan pacarnya (pelaku) tersebut, bahwa mungkin saja mantan pacarnya bisa 

berpikiran dan mengucapkan kalimat yang sulit diterima oleh TP karena ia 

mengalami tekanan dari keluarganya. Sedangkan gejala trauma psikologis 

yang dialami oleh TP mengalami penurunan dalam skala PCL-5 dari skor 51 

menjadi skor 38. Walaupun penurunan ini sudah cukup baik, dikarenakan skor 

TP masih di atas 31, TP masih terindikasi mengalami gejala PTSD atau trauma 

psikologis. 

Selanjutnya, untuk partisipan NE, ia mengalami masalah PTSD atau 

trauma psikologis KDP dengan skor pra-intervensi pada PCL-5 sebesar 32 

(>31). Namun setelah menjalani sesi terapi CBT, skor tersebut menurun 

menjadi 7 atau sudah tidak terindikasi mengalami gejala PTSD lagi. Hal 

tersebut terlihat dari keputusan NE untuk berkomitmen untuk berpisah dari 

pacarnya dan tetap teguh untuk memegang komitmen tersebut, karena NE 

sadar hal inilah yang akan menyembuhkan dirinya sendiri. Hal sebaliknya 

terjadi pada partisipan keempat yaitu ILM, dimana ILM masih mengalami 

terindikasi gejala PTSD walaupun mengalami penurunan skor skala PCL-5, 

dari skor 51 menjadi skor 37. ILM merasa marah dan sulit untuk mengampuni 

mantan pacarnya yang diakibatkan oleh perlakuan KDP yang sering dilakukan 

mantan pacarnya terhadap dirinya, baik kekerasan secara fisik, emosional 

maupun verbal. Selain itu ia juga merasa takut terhadap mantan pacarnya dan 

juga laki-laki dari etnis yang sama dengan mantan pacarnya. Sehingga menurut 

peneliti adalah wajar apabila skor trauma psikologis pada ILM tidak menurun 

secara signifikan. Menurut analisa peneliti, mantan pacar ILM tersebut bisa 
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saja mengalami gangguan kejiwaan yang cukup berat, hal tersebut dapat 

terlihat dari kemarahanya yang sulit dikendalikan dan bersifat impulsif, 

sehingga tindakan kekerasan yang dilakukannya tidak didasarkan pada 

pemikiran yang sehat dan rasional. Dengan pemahaman seperti ini, peneliti 

mencoba memperluas sudut pandang ILM bahwa pacarnya tersebut sedang 

dalam kondisi sakit secara kejiwaan, sehingga tidaklah terlalu berguna apabila 

ILM merasa sakit hati terhadap perilakunya, karena kemungkinan mantan 

pacarnya tersebut sedang dalam kondisi sakit secara mental. 

Berdasarkan analisa dinamika psikologis dari keempat partisipan di 

atas, didapatkan kebaruan penelitian sebagai berikut. Pertama, tindakan 

kekerasan dan konflik KDP bisa timbul dan terjadi akibat adanya perbedaan 

keyakinan agama, seperti dalam kasus TP. Tindakan kekerasan bisa juga 

terjadi akibat orang tersebut (dalam hal ini pelaku kekerasan) mengalami 

gangguan kejiwaan seperti memiliki amarah yang sulit dikendalikan dan 

memiliki perilaku impulsif. Walau demikian, secara umum, dapat terlihat 

bahwa sesi terapi yang diberikan pada partisipan cukup berhasil dalam 

menurunkan gejala trauma psikologis pada keempat partisipan dalam 

penelitian ini. Hal ini tercermin dari penurunan skor n trauma psikologis 

keempat partisipan pada skala PCL-5. Lebih lanjut, secara umum, perubahan 

kognisi pada partisipan yang dilakukan selama sesi terapi, sangat membantu 

partisipan dalam melihat permasalahan KDP yang dialaminya melalui sebuah 

sudut pandang pemahaman yang baru. Proses perubahan kognisi ini dirangkum 

peneliti dalam tabel 4.14.  

Komponen aksi PAR dalam penelitian ini adalah penerapan relaksasi 

yang dilakukan partisipan melalui mendengarkan guided-meditation CD audio 

pemulihan jiwa edisi pertama. Dua partisipan yang tetap melaksanakan 

penerapan relaksasi ini secara rutin setelah sesi terapi CBT selesai melaporkan 

bahwa guided-meditation tersebut membantu mereka untuk menjadi lebih 

tenang dan rileks. Kedua partisipan tersebut biasanya mendengarkan CD audio 

pemulihan jiwa tersebut pada sore hari, sore menjelang malam hari, atau pada 

malam hari untuk membantu mereka menjadi tenang dan rileks sebelum 

mereka beristirahat pada akhir hari tersebut. Secara psikologis, komponen aksi 

ini membantu partisipan untuk menjadi lebih baik, meningkatkan well-being, 

dan juga membantu dalam proses pemulihan gejala-gejala PTSD yang masih 

ada dalam diri partisipan. 

Sebagai penutup, dinamika psikologis yang terjadi pada keempat 

partisipan tercermin dari proses intervensi CBT yang mencakup aspek-aspek 

berikut ini, yaitu situasi pemicu (A), pemikiran negatif otomatis/kognisi 
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maladaptif (B), konsekuensi perasaan dan perilaku yang dialami partisipan (C), 

proses melakukan disputasi kognitif (D), dan terciptanya new emotional and 

behavioural consequences (E). Untuk bagian dinamika perbandingan hasil 

intervensi CBT pada keempat partisipan akan didiskusikan pada bagian 

pembahasan pada bab ini.  

 

 

 

 

 



 

127 
 

Tabel 4.13 Rangkuman Analisis Penyebab Terjadinya KDP 

Partisipan Kekerasan Verbal Kekerasan Emosional Kekerasan Fisik Kekerasan Seksual 

Partisipan 1 

(ET) 

Kata-kata kasar; caci 

maki; 

menyebut ET dengan 

nama-nama hewan 

 Dipukul; ditendang; 

kekerasan fisik terkadang 

dilakukan walau ET tidak 

mengerti sebab 

masalahnya 

Dipaksa untuk melakukan 

hubungan intim (tapi 

masih bisa menolak 

pelaku) 

Partisipan 2 

(TP) 

Pelaku menjelek-

jelekkan  keyakinan 

agama TP & 

keluarganya karena 

konflik beda keyakinan 

Konflik karena pelaku  

terlalu posesif, sehingga 

handphone TP 

dibanting; konflik beda 

agama yang 

dipermasalahkan 

  

Partisipan 3 

(NE) 

 Diselingkuhi; pelaku 

tetap berusaha berelasi 

dengan NE walaupun 

sudah selingkuh dengan 

perempuan lain 

  

Partisipan 4 

(ILM) 

Makian kasar dari 

pelaku 

Dilarang berbicara atau 

berinteraksi dengan 

orang lain selain 

pelaku; pelaku mudah 

cemburu dan posesif 

sekali 

Ditendang; dipukuli 

dengan gantungan baju 

dari kayu; laptop dan 

handphone dibanting 

pelaku 

Undisclosed 
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Tabel 4.14 Rangkuman Analisis Identifikasi Permasalahan dan Dampak KDP 

Aspek Partisipan 1 (ET) Partisipan 2 (TP) Partisipan 3 (NE) Partisipan 4 (ILM) 

KDP yang Dialami Verbal, Fisik, 

Seksual 

Verbal, Emosional Verbal, Emosional Verbal, Emosional, 

Fisik 

Skor PCL-5 51 51 32 51 

Kognisi Maladaptif “Laki-laki itu kasar 

pada perempuan”; 

kritik diri 

meningkat; adanya 

pemikiran bunuh 

diri dan avoidant 

Harapan yang tak 

terpenuhi; 

“aku hancur” akibat 

peristiwa konflik 

KDP ini, karena 

pacaran beda agama 

Harapan yang tak 

terpenuhi; pemikiran 

sulit merelakan; 

adanya pemikiran 

avoidant 

Adanya pemikiran 

bunuh diri dan 

avoidant; pikiran 

penyesalan dan 

kepahitan; harapan 

tak terpenuhi; kritik 

diri meningkat 

Pengaruh dan 

Dampak Pada 

Emosi dan 

Perilaku 

Hati-hati terhadap 

laki-laki; perasaan 

sedih; terluka; 

kecewa; perilaku 

diam saat terjadi 

kekerasan 

Perasaan marah; 

sedih; benci; dan 

pesimisme yang 

tinggi 

Perasaan sedih; sakit 

hati sekali; sulit 

tidur; menangis; 

sulit fokus; dan 

masih berproses 

untuk meregulasi 

emosi 

Perasaan takut; 

menghindar dan 

berpindah-pindah 

kost; hati-hati sekali 

terhadap laki-laki 

yang sama etnis 

dengan pelaku KDP 
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Tabel 4.15 Rangkuman Analisis Hasil Intervensi CBT 

Aspek Partisipan 1 (ET) Partisipan 2 (TP) Partisipan 3 (NE) Partisipan 4 (ILM) 

KDP yang Dialami Verbal, Fisik, 

Seksual 

Verbal, Emosional Verbal, Emosional Verbal, Emosional, 

Fisik 

Skor PCL-5  51  23 51  38 32  7 51  37 

Intisari Kognisi 

Maladaptif 

“Laki-laki itu kasar 

pada perempuan”; 

kritik diri 

meningkat; adanya 

pemikiran bunuh 

diri dan avoidant 

Harapan yang tak 

terpenuhi; 

“aku hancur” akibat 

peristiwa konflik 

KDP ini, karena 

berpacaran beda 

agama 

Harapan yang tak 

terpenuhi; pemikiran 

sulit merelakan; 

adanya pemikiran 

avoidant 

Adanya pemikiran 

bunuh diri dan 

avoidant; pikiran 

penyesalan dan 

kepahitan; harapan 

tak terpenuhi; kritik 

diri meningkat 

Intisari Kognisi 

Baru yang Adaptif 

Saya harus berpikir 

secara objektif 

mengenai laki-laki, 

dan tidak melakukan 

kesalahan 

overgeneralisasi 

Saya tidak mau 

terpuruk atas 

keadaan ini, saya 

masih bisa 

melakukan banyak 

hal lain yang lebih 

berguna di hidup 

saya 

Saya berkomitmen 

untuk melepaskan 

masalah ini dan 

berkomitmen untuk 

move on 

Walaupun sulit, 

sekarang saya sudah 

dapat memahami 

dari sisi pelaku dan 

kenapa ia berbuat 

demikian 
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Tabel 4.16 Kesimpulan Hasil Intervensi CBT 

Aspek Partisipan 1 (ET) Partisipan 2 (TP) Partisipan 3 (NE) Partisipan 4 (ILM) 

Jenis kelamin  Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 

Usia 20 tahun 19 tahun 26 tahun 28 tahun 

Pendidikan terakhir SMA SMA S1 S1 

KDP yang dialami Kekerasan fisik; verbal; 

seksual 

Kekerasan verbal; 

emosional / psikis 

Kekerasan verbal; 

emosional / psikis 

Kekerasan fisik; verbal; 

emosional / psikis 

PCL-5 Skor menurun 34% dari 

51 menjadi 23 (tidak 

terindikasi PTSD) 

 

Gejala yang menetap, 

tetapi berkurang: 

Gejala intrusif: memori 

intrusif; perasaan sedih 

saat timbul cues; reaksi 

tubuh intens saat timbul 

cues  

Menghindari reminder 

trauma: menghindari 

hal-hal internal dan 

eksternal 

Perubahan kognisi dan 

mood: pemikiran intens 

negatif; perasaan negatif 

intens dan pervasif 

Meningkatnya arousal: 

mudah kaget atau 

terkejut; kesulitan 

berkonsentrasi; sulit tidur 

pada malam hari 

Skor menurun 16% dari 

51 menjadi 38 (masih 

terindikasi PTSD) 

 

Gejala yang meningkat: 

Gejala intrusif: 

memori intrusif; mimpi 

intrusif; flashbacks; 

perasaan sedih saat 

timbul cues 

 

Gejala yang menetap: 

Menghindari reminder 

trauma: menghindari 

hal-hal internal dan 

eksternal 

 

Gejala yang menetap 

tetapi berkurang: 

Perubahan kognisi dan 

mood: pemikiran intens 

negatif; perasaan negatif 

intens dan pervasif 

Skor menurun 32% dari 

32 menjadi 7 (tidak 

terindikasi PTSD) 

 

Gejala yang menetap, 

tetapi berkurang: 

Gejala intrusif: memori 

intrusif; perasaan sedih 

saat timbul cues 

Menghindari reminder 

trauma: menghindari 

hal-hal internal dan 

eksternal 

Perubahan kognisi dan 

mood: pemikiran intens 

negatif; perasaan negatif 

intens dan pervasif; 

hilangnya minat pada 

aktivitas yang 

sebelumnya digemari 

Meningkatnya arousal: 

iritabilitas; 

hypervigilance; kesulitan 

berkonsentrasi 

Skor menurun 17% dari 

51 menjadi 37 (masih 

terindikasi PTSD) 

 

Gejala yang menetap, 

tetapi berkurang: 

Gejala intrusif: memori 

intrusif; mimpi intrusif; 

perasaan sedih saat timbul 

cues 

Menghindari reminder 

trauma: menghindari hal-

hal internal Perubahan 

kognisi dan mood: 

pemikiran intens negatif; 

perasaan negatif intens 

dan pervasif; hilangnya 

minat pada aktivitas yang 

sebelumnya digemari; 

menyalahkan diri atau 

orang lain 

Meningkatnya arousal: 

perilaku impulsif; 

hypervigilance; kesulitan 
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Meningkatnya arousal: 

iritabilitas; 

hypervigilance; kesulitan 

berkonsentrasi 

berkonsentrasi; sulit tidur 

pada malam hari 

Kemajuan paling 

terlihat dari partisipan 

Perubahan pada kognisi 

dimana ET merasa lebih 

empowered atau berdaya 

Perbaikan TP pada 

dimensi BDI ‘penurunan 

performa’ dan ‘gejala 

somatis’  secara 

signifikan 

Komitmen kuat NE untuk 

berpisah dari pelaku KDP 

ILM sudah sampai pada 

tahap dimana ia mulai 

dapat memahami dan 

mengerti kondisi 

psikologis pelaku KDP 
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4.6 Pembahasan 

Dalam bagian pembahasan ini, peneliti akan membahas mengenai diskusi hasil 

penelitian. Pembahasan akan difokuskan pada aspek gambaran mengenai KDP 

yang dialami partisipan, gambaran trauma psikologis yang dialami partisipan, 

pelaksanaan intervensi CBT, refleksi hasil intervensi CBT, dan kekuatan serta 

keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian yang dilakukan. Dalam pembahasan 

ini, peneliti akan menggunakan teori-teori, informasi dari data penelitian dan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. 

4.6.1 Gambaran Mengenai KDP yang Dialami Partisipan 

Dalam penelitian ini, keempat partisipan mengalami berbagai bentuk 

kekerasan dalam masa berpacaran. Kekerasan yang terindentifikasi adalah 

dalam bentuk kekerasan verbal, emosional, fisik, dan seksual. Kekerasan 

verbal yang dialami partisipan adalah dikata-katai secara kasar, dicaci maki, 

disebut/dipanggil dengan nama-nama hewan dan dijelek-jelekkan keyakinan 

agamanya. Berdasarkan kajian dari Murray (2013), bentuk-bentuk kekerasan 

verbal diatas termasuk dalam KDP verbal-emosional. Kebaruan dalam bagian 

penelitian ini adalah adanya konflik KDP yang disebabkan karena 

permasalahan perbedaan keyakinan agama. Konflik ini mengalami eskalasi, 

karena disebabkan oleh pengaruh dan tekanan dari keluarga pelaku. Keluarga 

pelaku memengaruhi si pelaku dan ikut berkontribusi dalam menjelek-jelekkan 

keyakinan agama korban. Konflik yang awalnya hanya bermula antara pelaku 

dan korban, meluas dan melebar serta melibatkan keluarga pelaku dan korban. 

Sesuai dengan kajian terdahulu dalam teori psiko-ekologi (Bronfenbrenner, 

1977), sistem sosial (dalam hal ini keluarga) dimana individu korban dan 

individu pelaku berada dapat memengaruhi perilaku korban dan pelaku serta 

relasi berpacaran yang sedang dijalin antara keduanya. 

 Jenis kekerasan teridentifikasi yang kedua adalah kekerasan emosional. 

Murray (2013) menggabungkan kekerasan emosional dalam satu klaster 

dengan kekerasan verbal. Murray menyebutnya sebagai kekerasan verbal-

emosional. Walau demikian, dikarenakan banyaknya fenomena bentuk-bentuk 

kekerasan dalam bagian ini yang dialami keempat partisipan, peneliti memilih 

untuk memisahkannya secara tersendiri menjadi kekerasan emosional. 

Kekerasan emosional dialami partisipan dalam bentuk konflik karena beda 

keyakinan yang dipermasalahkan, pacar (pelaku) yang terlalu posesif, barang-

barang berharga milik korban yang dibanting, dilarang berbicara dan 

berinteraksi dengan orang lain selain pelaku, dan diselingkuhi. Bentuk-bentuk 

kekerasan emosional yang diidentifikasi dalam penelitian ini sesuai dengan 

penjabaran dari peneliti Murray (2013). Kebaruan dalam bentuk kekeraan 
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emosional ini adalah adanya fenomena konflik perbedaan keyakinan agama 

yang sudah di bahas pada bagian sebelumnya dan kekerasan emosional dalam 

bentuk diselingkuhi. Murray (2013), dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa 

kelakukan tindakan blaming dengan cara menuduh seorang pasangan 

melakukan tindakan perselingkuhan adalah termasuk sebuah jenis kekerasan. 

Maka, dengan melakukan tindakan aktual yaitu tindakan selingkuh, seorang 

laki-laki telah melakukan sebuah tindakan kekerasan emosional terhadap 

pasangan perempuannya. 

 Bentuk kekerasan selanjutnya adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik 

dialami partisipan penelitian dalam bentuk dipukul, ditendang, dipukul dan 

ditendang walaupun korban tidak mengerti sebab permasalahannya dan 

dipukul dengan benda (misalnya gantungan baju yang terbuat dari kayu). 

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami korban/partisipan dalam 

penelitian ini sesuai dengan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dijabarkan 

oleh Murray (2013). Yang terakhir adalah kekerasan seksual. Kekerasan 

seksual dialami oleh salah satu partisipan penelitian ini yaitu ET, dalam bentuk 

pemaksaan untuk melakukan hubungan intim oleh pelaku. Hal ini tidak 

diinginkan oleh partisipan ET dan sesuai juga dengan penjabaran Murray 

(2013), dimana dalam kekerasan seksual, pelaku melakukan sebuah 

pemaksaan untuk melakukan kontak seksual yang dimana korban tidak 

menghendaki untuk melakukannya. 

4.6.2 Gambaran Trauma Psikologis yang Dialami Partisipan 

Gambaran trauma psikologis yang dialami partisipan dapat dilihat pada tabel 

4.13 sampai tabel 4.14. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, perempuan 

korban KDP dapat mengalami trauma psikologis/PTSD (Safitri & Sama’i, 

2013; Iverson dkk., 2011). Perasaan dendam, benci, rendah diri, dan 

ketidakpercayaan terhadap laki-laki juga dialami partisipan dalam penelitian 

ini. Perasaan-perasaan seperti ini juga dapat memicu munculnya PTSD 

(Iverson dkk., 2011). Penghindaran terhadap hal-hal internal dan eksternal 

yang mengingatkan pada peristiwa traumatik juga terjadi pada partisipan pada 

penelitian ini. Respon emosional semacam ini sering juga disebut supresi 

emosional dan merupakan salah satu ciri gejala trauma psikologis (Messman-

Moore & Long, 2003).  

4.6.3 Pelaksanaan Intervensi CBT 

Terdapat tiga fase pelaksanaan intervensi untuk perempuan yang mengalami 

Kekerasan dalam Pacaran (KDP) dalam penelitian ini, yaitu fase awal, fase 

pertengahan, dan fase akhir. Pada fase awal, peneliti memberikan penjelasan 
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mengenai dasar-dasar Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) dan kaitannya 

dengan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) sebagai gangguan psikologis. 

Penjelasan ini penting untuk dilakukan di fase awal karena partisipan perlu 

memahami karakteristik daripada CBT dan gangguan yang dialamunya 

sebelum benar-benar menjalankan sesi terapinya (Barlow, 2008). Selanjutnya, 

pada fase pertengahan, peneliti memberikan keterampilan-keterampilan dari 

aspek kognitif dan perilaku kepada keempat partisipan. Pada prinsipnya, 

urutan pemberian sesi bukanlah masalah yang berarti dalam CBT, selama 

komponen-komponen utama dari terapi tetap diberikan. Namun, untuk sesi 

psikoterapi CBT yang diberikan kepada penyintas Intimate Partner Violence 

(IPV), penelitian terdahulu (Iverson dkk., 2011; Resick, Monson, & Chard, 

2016) menunjukkan bahwa adalah penting untuk segera mengubah kognisi 

maladaptif mengenai masalah kekerasan yang dialami oleh penyintas sebelum 

melakukan intervensi perilaku. Sehingga, dengan didasarkan pada literatur dan 

riset diatas, pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengubah kognisi 

irasional dari partisipan terlebih dahulu.  

 Berkaitan dengan urutan teknik yang diberikan di dalam sesi CBT, 

peneliti juga menentukan urutan keterampilan dalam sesi dengan tujuan 

tertentu. Peneliti menempatkan keterampilan “Monitoring Pikiran-Perasaan” 

sebelum sesi-sesi yang lain agar keempat partisipan dapat menjadi aware atau 

sadar terhadap dirinya, pikirannya, dan perasaannya terlebih dahulu sebelum 

mereka secara bertahap mempelajari keterampilan-keterampilan yang lainnya 

yang dapat digunakan untuk menangani  trauma psikologis dalam diri mereka. 

Peneliti melihat hal ini sangat penting dan perlu diperhatikan dalam 

perencanaan sesi intervensi, karena dengan cara yang seperti ini, partisipan 

akan mendapatkan manfaat secara gradual dari keterampilan yang sifatnya 

mendasar sampai menuju kepada keterampilan-keterampilan baru yang lebih 

kompleks. Penerimaan materi sesi intervensi secara bertahap juga akan lebih 

memudahkan proses pembelajaran dan terapi daripada keempat partisipan itu 

sendiri.  

Dalam fase pertengahan ini, peneliti menyampaikan seluruh teknik 

secara berurutan, mulai dari “Monitor Perasaan “, “Pengantar Distorsi 

Kognitif”, “Disputasi Kognitif” dan “Examining the Evidence”. Penelitian 

memberikan informasi seara perlahan, tidak terlalu banyak sekaligus dalam 

satu waktu, sehingga informasiyang diberikan dapat diingat dengan baik oleh 

partisipan (Barlow, 2002; Beck, 2010). Pada fase akhir, diberikan teknik 

perilaku berupa relaksasi sebagai sebuah teknik relaksasi bagi partisipan. 

Teknik ini, apabila diterapkan secara rutin, berfungsi juga untuk menurunkan 

tingkat trauma psikologis dari partisipan (Fruzzetti & Erikson, 2010). 
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Pemberian teknik relaksasi ini juga merupakan bagian dari aksi PAR 

(Participatory Action Research) 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas CBT dalam 

menangani kasus PTSD (Bisson dkk., 2007; Resick, Monson, & Rizvi, 2008; 

Foa dkk., 2005). Hasil yang tertampil dari penelitian ini cukup sesuai dengan 

hasil yang didapat dari penelitian-penelitian terdahulu. Dimana dalam 

penelitian ini, post-test alat ukur BDI hasil menunjukkan bahwa 2 partisipan 

berada dalam range keberfungsian normal dan 2 partisipan lainnya mengalami 

penurunan gejala dari gangguan moderate ke gangguan mood ringan. 

Sedangkan untuk gejala trauma psikologis, 2 partisipan (ET dan NE) pada saat 

pasca-intervensi tidak memenuhi syarat lagi untuk terindikasi PTSD. Dua 

partisipan lainnya, yaitu TP dan ILM, massih memenuhi syarat untuk 

terindikasi PTSD, walau demikian terdapat penurunan gejala PTSD sekitar 16-

17% pada kedua partisipan tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu 

menunjukkan efektiitas CBT dalam menangani dan menterapi penyintas 

Intimate Partner Violence (IPV) (Iverson dkk., 2011; Johnson dkk., 2011; 

Crespo & Arinero, 2010; Reed & Enright, 2006) terutama untuk menurunkan 

gejala PTSD yang dialami penyintas. Sejalan dengan hasil penelitian-

penelitian tedahulu, keempat paartisipan mengalami penurunan gejala PTSD, 

walaupun dua dari empat pastisipan tersebut (TP dan ILM) masih memenuhi 

kriteria terindikasi PTSD. 

 Ada berapa dinamika faktor yang menyebabkan kedua partisipan diatas 

masih memenuhi kriteria terindikasi PTSD. Pertama, komponen trauma 

psikologis dalam kasus kekerasan dalam berpacaran tetaplah menjadi 

komponen yang sulit diobservasi dari luar dan dari segi sikap dan perilaku. 

Berdasarkan observasi dan pengamat peneliti, penyintas KDP dapat tetap 

terlihat tenang dan biasa saja dalam melakukan aktivitas kesehariannya, dan 

gejala traumatis KDP tetap tidak terlihat di permukaan. Menurut Resick, 

Monson, dan Chard (2016) dan Ehlers dan Clark (2000), gejala-gejala trauma 

psikologis seperti perasaan takut yang berlebihan, gejala fisik yang intens 

seperti keringat dingin atau gemetaran, dan juga terjadinya flashbacks pada 

memori, tidak akan tampak setiap saat penyintas sedang menjalankan aktivitas 

kesehariannya. Menurut para ahli tersebut, gejala-gejala trauma psikologis ini 

baru akan terlihat saat pemicu spesifik muncul. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan keempat partisipan, pemicu spesifik dapat berupa pada saat dikontak 

kembali oleh mantan pacarnya, pada saat ada laki-laki yang tidak terlalu 

dikenal mencoba untuk melakukan pendekatan, pada saat menyaksikan secara 

langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap 
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seorang perempuan, dan pada saat berinteraksi dangan laki-laki yang berasal 

dari etnis yang sama dangan mantan pacar partisipan. 

 Yang kedua, adalah faktor personality, menurut Dunmore, Clark dan 

Ehlers (2001), ada orang-orang yang memiliki jenis kepribadian tertentu yang 

dimana jenis kepribadian ini lebih rentan menggalami trauma psikologis. 

Lebih lanjut, menurut Dunmore, Clack dan Ehlers, apabila orang-orang ini 

mengalami trauma psikologis, gejala yang mereka rasakan akan lebih 

persisten, menetap dan susah untuk hilang. Ketiga, faktor situasional juga 

dapat berkontribusi dalam meningkatkan atau membuat persisten gejala 

trauma psikologis. Faktor situasional dapat berupa adanya pemicu stres atau 

masalah lainnya dalam kehidupan penyintas yang dapat memperburuk gejala 

PTSD (Ehlers & Clark, 2000). Berdasakan hasil wawancara dengan partisipan 

stressor ini dapat berupa permasalahan di tempat kerja, dengan sesama ataupun 

stres akademis. Faktor situasional lainnya adalah gejala PTSD yang ada dalam 

diri partisipan TP dan ILM dapat saja sudah ada dan persisten dalam periode 

cukup lama, sehingga pemberian intervensi 6 sesi CBT tidk cukup untuk 

memulihkan kedua partisipan. Kedua pertisipan memerlukan sesi terapi lebih 

intensif, lebih banyak, diberikan oleh psikolog atau konselor klinis, dan jika 

memungkinkan, farmakoterapi (dengan berkonsultasi pada psikiater). 

 Untuk partisipan ET dan NE, peneliti melihat bahwa aliansi terapeutik 

yang baik memengaruhi tingkat kedekatan peneliti dengan keduanya dalam 

menjalani sesi terapi CBT. Untuk partisipan NE, peneliti telah cukup lama 

mengenal dan cukup akrab dengan NE, sehingga pembicaraan dalam setiap 

sesi CBT berlangsung cair dan nyaman. Sedangkan unuk partisipan ET, 

peneliti belum mengenal baik ET sebelumnya. Sehingga, peneliti melakukan 

pendekatan personal bersama-sama dengan rekan penelitian lain dengan 

mengadakan kegiatan masak bareng bubur Manado, mengobrol santai di kafe 

dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian keberhaslian sesi CBT yang 

diberikan peneliti kepada ET dan NE dapat diatribusikan kepada aliansi 

terapeutik/therapeutic alliance yang berjalan dengan baik selama proses 

penelitian berlangsung. Riset terdahulu mengkonfirmasi berjalannya 

therapeutic alliance dengan baik sebagai salah satu kunci utama keberhasilan 

dalam sesi terapi (Beck, 2011). Selain itu, selama proses berjalannya sesi terapi 

CBT, peneliti selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan 

keluh kesah para partisipan dengan berempati dan dukungan/support dari 

peneliti ini juga amat penting, karena dengan membuka diri untuk 

mendengarkan cerita dari partisipan, peneliti memberi dukungan kepada 

partisipan yang dimana, dukungan in juga berkontribusi dalam mendukung 

keberhasilan terapi CBT yang ditargetkan untuk menangani gejala PTSD 
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(Santrock, 2013). Walaupun dukungan sosial dan rapport building telah 

diusahakan oleh peneliti untuk diberikan kepada semua partisipan, pada 

partisipan TP hasilnya dirasa oleh peneliti kurang maksimal. Hal ini terjadi 

karena kesibukan TP dalam pekerjaannya, sehingga walaupun TP berjanji 

untuk berkomitmen bertemu setiap minggunya dengan peneliti, tetapi dalam 

realisasinya sesi pertemuan antara peneliti dan TP dapat berjarak lebih dari 

satu minggu. 

4.6.4 Refleksi Hasil Intervensi CBT 

Setelah mendapatkan intervensi CBT, terjadi perubahan dan perbaikan dalam 

diri partisipan dan hal ini tercermin dari tabel 4.14 dan tabel 4.15. Perubahan 

yang terjadi pada partisipan adalah perubahan pola pikir menjadi lebih berdaya 

(partisipan 1), memiliki komitmen yang kuat untuk sembuh dari kondisi yang 

dialaminya (partisipan 2), memiliki komitmen untuk berpisah dari pelaku 

(partisipan 3), dan dapat lebih memahami dan mengerti kondisi psikologis 

pelaku (partisipan 4). Hal-hal positif ini juga didukung dengan data mengenai 

reduksi dan remisi dari gejala PTSD yang dialami keempat partisipan. 

4.6.5 Kelebihan Penelitian 

Penelitian in memiliki beberapa kekuatan dan kelebihan. Pertama, penelitian 

ini disupervisi dan dipantau oleh seorang psikolog klinis yang juga ahli dan 

familiar dalam menerapkan CBT. Kedua penelitian ini meneliti mengenai 

kasus untuk yang masih jarang diteliti yaitu kasus kekerasan dalam masa 

berpacaran beserta efek psikologisnya kepada korban, dalam hal ini PTSD 

(trauma psikologis). Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi kepada teori 

ekologi/teori sistem Bronfenbrenner. Dimana, dalam bagian mikrosistem 

dalam teori ini, terdapat individu yang mengalami kekerasan dalam pacaran 

(KDP). 

 Dalam mikrosistem, apabila individu yang mengalami KDP ditangani 

dan diterapi dengan baik sehingga bisa pulih, maka dengan demikian hubungan 

antara mikrosistem (mesosistem), eksosistem, bahkan sampai makrosistem 

dari individu tersebut dapat dipengaruhi dengan baik dan positif pula. Karena 

pengaruh positif dari sistem terkecil juga akan memberikan efek positif kepada 

sistem-sistem dan layer di sekitarnya mulai dari yang terdalam hingga terluar. 

 

4.6.6 Keterbatasan Penelitian 
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbaasan yang pertama 

terletak pada alat ukur PTSD yang digunakan untuk asesmen pra-intervensi 

dan pasca intervensi. Alat ukur PTSD (PCL-5) baru melalui proses expert 

judgment dari segi adaptasi bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia 

dan diuji cobakan secara terbatas pada 34 orang mahasiswa tingkat Strata-1. 

 Keterbatasan selanjutnya adalah tidak dilaksanakannya pemantauan 

lebih jauh (follow-up test) dengan jarak waktu setidaknya sekitar satu sampai 

tiga bulan setelah post test atau asesmen pasca intervensi. Padahal pemantauan 

lebih jauh ini penting dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan intervensi 

yaitu apakah treatment gain yang diperoleh partisipan selama intervensi 

berlangsung dapaat tetap dipertahankan oleh partisipan dalam kurun waktu 

satu sampai tiga bulan (atau bahkan lebih) setelah penelitian berakhir. 

Keterbatasan terakhir adalah tidak adanya mid-test dalam penelitian ini, mid-

tesst dapat menjadi penting untuk diimpementasikan, terutama untuk 

mengantisipasi perubahan skor tiba-tiba (baik meningkat/menurun) pada diri 

partisipan. 

 


