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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

Pada bab kedua dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah teori-

teori yang relevan dengan penelitian. Teori-teori tersebut diantarannya 

konsep pacaran, teori kekekerasan dalam berpacaran, anxiety (cemas), 

teori ekologi Bronfenbrenner, dan teknik desensitisasi sistematis Wolpe 

sebagai intervensi dalam penelitian ini. Pada masing-masing teori 

dibahas secara rinci dan berdasarkan literasi yang jelas. 

 

2.1 Konsep Pacaran 

Menurut Benokraitis (1996), pacaran adalah proses dimana 

seseorang bertemu dengan seorang yang lain dalam lingkungan sosial 

dengan maksud untuk dijadikan pasangan hidup. DeGenova dan Rice 

(2005) mengatakan pacaran merupakan sebuah kegiatan dalam 

menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan 

serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. 

Sementara Wijayanto (dalam Safitri & Sama’i, 2013) menjelaskan bahwa 

pacaran adalah ketertarikan seseorang kepada seorang yang lain dalam 

hubungan sosial yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, baik secara 

fisik (jasmani) ataupun non-fisik (pribadi, karakter). Pada kesempatan 

yang sama Wijono juga mengatakan, hubungan sosial tersebut didasari 

atas komitmen dengan syarat ataupun tanpa syarat tertentu yang wajib 

diikuti oleh kedua belah pihak. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh 

beberapa tokoh diatas, dapat dipahami bahwa pacaran merupakan relasi 

intim antara dua individu dalam lingkungan sosial, yang biasanya 

didasari oleh ketertarikan antara dua individu tersebut dengan tujuan 

untuk lebih mengenal antara satu dengan yang lain.  

DeGenova dan Rice (2005) mengatakan pada awalnya, hubungan 

pria dan wanita sebelum munculnya pacaran dilakukan secara formal, 

dimana pria datang mengunjungi pihak wanita dan keluarganya. 

Kemudian pacaran mulai muncul sejak pernikahan mulai menjadi 

keputusan yang lebih individual dibandingkan keputusan keluarga, sejak 

adanya rasa cinta dan saling ketertarikan satu sama lain antara pria dan 

wanita lebih menjadi dasar utama seseorang untuk menikah. Selanjutnya, 

konsep pacaran terus berubah dari masa ke masa sesuai dengan 

zamannya. DeGenova dan Rice mengatakan, hal tersebut disebabkan 

karena berkurangnya tekanan dan orientasi untuk menikah pada pasangan 

yang berpacaran dibandingkan dengan sebagaimana budaya pacaran pada 

masa lalu.  

2.1.1 Komponen Berpacaran 
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Menurut Karsner (2001) pada masa ini, ada empat komponen penting 

dalam menjalin hubungan pacaran. Kehadiran komponen-komponen 

tesebut dalam hubungan cenderung mempengaruhi kualitas dan 

kelanggengan hubungan pacaran yang dijalani. Uraiannya sebagai 

berikut: 

 

1. Saling percaya 

 Kepercayaan dalam suatu hubungan akan menentukan apakah suatu 

hubungan akan berlanjut atau akan dihentikan. Kepercayaan ini meliputi 

pemikiran-pemikiran kognitif individu tentang apa yang sedang 

dilakukan oleh pasangannya. 

 

2. Komunikasi 

komunikasi, bagaimana individu mengkomunikasikan dirinya 

kepada pasangan. Komunikasi dianggap sebagai dasar dari terbinanya 

suatu hubungan yang baik (Johnson dalam Supraktik, 1995). 

 

3. Keintiman 

Maksud dari keintiman menurut Karsner adalah bagaiamana 

individu berusaha menjaga romansa dalam hubungan agar tetap hidup. 

Keintiman dianggap sebagai perasaan dekat terhadap pasangan 

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

Adanya kedekatan secara emosional dan rasa kepemilikan terhadap 

pasangan juga merupakan bagian dari keintiman. Oleh karena itu, 

pacaran jarak jauh juga tetap memiliki keintiman, yakni dengan adanya 

kedekatan emosional melalui kata-kata mesra dan perhatian yang 

diberikan melalui SMS (short messege service), telepon, surat atau email. 

 

4. Komitmen 

Menurut Kelly (dalam Stenberg, 1996) komitmen lebih merupakan 

tahapan dimana seseorang menjadi terikat dengan sesuatu atau seseorang 

dan terus bersamanya hingga hubungannya berakhir. Individu yang 

sedang pacaran, tidak dapat dibenarkan secara konsep untuk melakukan 

hubungan spesial dengan pria atau wanita lain selama ia masih terikat 

hubungan pacaran dengan seseorang. 
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2.1.2 Kategori Berpacaran 

Collins (dalam Siagian, 2010) telah mengulas mengenai hal-hal yang 

membuat sebuah hubungan dapat dikatakan dalam kategori pacaran 

diantaranya sebagai berikut:  

Perama keterlibatan, dalam keterlibatan mencakup apakah seorang 

individu tersebut berpacaran, usia individu memulai pacaran, juga 

konsistensi serta frekuensi individu tersebut dalam berpacaran. Kedua 

pemilihan pasangan, hal ini berkaitan dengan siapa yang mereka pilih 

menjadi pasangan atau pacar. Sebagai contoh adalah berapa usia pacar, 

apakah suku dan agama yang dianut satu sama lain sama, dan bagaimana 

status sosial ekonomi pasangan. Ketiga Content atau muatan yang terjadi 

di dalam berpacaran, content mencakup hal-hal apa saja yang dilakukan 

bersama-sama, keberagaman aktivitas yang dilakukan bersama, ataupun 

situasi yang dihindari mereka bersama. 

Keempat kualitas, kualitas terkait hal dimana hubungan tersebut 

menghasilkan suatu pengalaman yang menguntungkan, seperti 

keintiman, afeksi, dan nurturance (kepedulian dan perawatan secara fisik 

dan emosional kepada seseorang), ataukah justru konflik yang tinggi, 

gangguan, permusuhan, kebencian, dan perilaku pengendalian pasangan. 

Kelima proses kognitif dan emosional, proses kognitif emosional juga 

mencakup mengenai apakah pasangan memberikan respons emosional 

yang merusak, persepsi, harapan, skema, dan atribusi atas diri sendiri 

yang lebih didasarkan pada emosi. 

 

2.2 Kekerasan dalam Berpacaran (KDP) 

Menurut Breiding, Basile, Smith, Black, dan Mahendra (2015), 

kekerasan dalam pacaran adalah segala tindakan penyerangan fisik, 

penyerangan seksual, stalking, dan penyerangan psikologi yang 

dilakukan oleh pasangan intim secara paksaan. Pasangan intim yang 

dimaksud, menurut Pratiwi (2017), adalah individu yang memiliki 

kelekatan emosional, yang terkoneksi secara teratur baik fisik maupun 

perilaku seksual pada pasangannya, dan biasanya mengetahui tentang 

aktivitas kehidupan sehari-hari satu sama lain. Kekerasan dalam 

berpacaran, menurut Tutty, dkk (dalam Santoso, 2015), adalah sebuah 

serangan baik seksual, fisik, maupun psikologis yang dilakukan dengan 

sengaja oleh salah satu pasanagan dalam hubungan pacaran.  

Sementara itu, The University of Michigan Sexual Assault 

Prevention and Awareness Center di Ann Arbor (dalam Santoso, 2015), 

mendefenisikan kekerasan dalam berpacaran merupakan suatu tindakan 

kesengajaan yang dilakukan kepada pasangan dengan menyalahkan, 

mengisolasi, memanipulasi, mengancam, menghina, serta melakukan 

tindakan kekerasan verbal, emosional, seksual, hingga kekerasan fisik. 
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Hasil penelitian Ariestina, (2009), menjelaskan penyitas seringkali tidak 

menyadari ketika mengalami kekerasan oleh pacar karena cenderung 

menganggap perlakuan pacarnya adalah bukti rasa sayang, perhatian, 

dan cinta.Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa 

kekerasan dalam pacaran merupakan serangan yang dengan sengaja 

dilakukan oleh seorang terhadap pasangannya dalam relasi berpacaran. 

 

2.2.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Pacaran 

Bentuk kekerasan dalam pacaran (Breiding dkk, 2015; Murray 

(2007); Yayasan Pulih, 2015) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan 

psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Berikut ini adalah 

uraian penjelasan dari masing-masing bentuk kekerasan tersebut: 

1. Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik adalah perbuatan atau pemaksaan secara fisik yang 

mengakibatkan rasa sakit, luka berat, cacat fisik, hingga kematian 

(Breiding dkk, 2015). Perilaku kekerasan fisik seperti memukul, 

menampar, menendang dan sebagainya (Murray, 2007).  

2. Kekerasan psikis 

Kekerasan psikis adalah penggunaan komunikasi verbal ataupun non 

verbal yang dimaksud untuk membahayakan orang lain secara mental 

atau emosional dan atau kontrol yang berlebihan pada orang lain 

(Breiding dkk, 2015). Dikatakan juga bahwa perilaku yang termasuk 

dalam kekerasan psikis meliputi perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, kegiatan 

mempermalukan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang. Murray (2007) mengatakan perilaku kekerasan psikis seperti 

mengatakan pacarnya gendut, jelek, malas, bodoh, tidak ada seorangpun 

yang mengiginkan pacarnya mau muntah lihat pacarnya.  

3. Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual adalah segala bentuk aktivitas seksual atau upaya 

untuk melakukan aktivitas seksual yang bertujuan untuk menyerang 

seseorang melakukan seksualitas dengan cara memaksa yang dilakukan 

oleh orang lain dalam berbagai situasi. Perilaku yang termasuk dalam 

kekerasan seksual yaitu serangan atau upaya yang dilakukan secara fisik 

yang dapat mengakibatkan luka pada alat seksual ataupun serangan 

psikologis yang diarahkan pada penghayatan seksual individu (Breiding 

dkk, 2015). Kekerasan seksual seperti perkosaan, sentuhan yang tidak 

diinginkan, ciuman yang tidak diinginkan.  
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4. Kekerasan ekonomi 

Kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang mencakup pemanfaatan 

seseorang secara materi. Misalnya memaksa untuk membiayai keperluan-

keerluan pasar, meminta uang secara paksa, dan mengontrol tabungan 

pasangan (Yayasan Pulih, 2015). 

 

2.2.2 Faktor Penyebab Kekerasan dalam Pacaran 

 Indikasi faktor penyebab kekerasan dalam pacaran menurut World 

Report On Violence And Health (2002) terdiri dari enam faktor, 

diantaranya: 

1. Faktor individu. Faktor demografi yang dapat menyebabkan 

seseorang melakukan kekerasan kepada pasangannya adalah usia 

yang muda dan memiliki status ekonomi yang rendah serta 

memiliki prestasi akademis yang rendah atau pendidikan yang 

rendah. 

2. Sejarah Kekerasan dalam Keluarga. Studi yang dilakukan di 

Brazil, Afrika dan Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan 

dalam pacarancenderung dilakukan oleh laki-laki yang sering 

mengobservasi ibunya yang mengalami kekerasan dalam rumah 

tangga. 

3. Penggunaan Alkohol. Alkohol dapat mengakibatkan 

menurunnya kemampuan individu dalam menginterpretasikan 

sesuatu. 

4. Gangguan Kepribadian. Penelitian di Canada menunjukkan 

bahwa laki-laki yang menyerang pasangannya cenderung 

mengalami emotionally dependent, insecure dan rendahnya self-

esteem sehingga sulit mengontrol dorongan-dorongan yang ada 

dalam diri mereka. 

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

kurangnya kepuasan dalam hubungan dan semakin banyaknya 

konflik yang terjadi dalam hubungan tersebut akan meningkatkan 

terjadinya kekerasan dalam pacaran. 

6. Faktor Komunitas. Tinggal dalam kemiskinan dapat 

menyebabkan hopelessness. Untuk beberapa pria, tinggal dalam 

kemiskinan bisa mengakibatkan stress, frustrasi, dan perasaan 

tidak mampu untuk memenuhi harapan sosial, atau hidup sesuai 

dengan harapan sosial. 
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2.2.3 Dampak Kekerasan dalam Pacaran 

Kekerasan dalam pacaran menimbulkan dampak yang negatif. 

Kekerasan bila terjadi berulang-ulang akan berakibat luka psikologis 

yang sangat fatal, karena proses penyembuhan memerlukan waktu yang 

cukup lama dan tidak dapat di pastikan. Berikut ini akan diuraikan 

dampak-dampak kekerasan dalam pacaran menurut Tisyah dan Rochana 

(2013), antara lain: 

Pertama dampak kejiwaan, perempuan menjadi trauma atau 

membenci laki-laki, akibatnya perempuan menjadi takut untuk menjalin 

hubungan dengan laki-laki. Sehingga menimbulkan rasa kecemasan 

yang mendalam. Kedua dampak social, posisi perempuan menjadi lemah 

dalam hubungan dengan laki-laki. Apalagi perempuan yang merasa telah 

menyerahkan keperawanannya kepada pacarnya, biasanya merasa 

minder untuk menjalin hubungan lagi. Tidak hanya rasa percaya diri 

terhadap lawan jenis tapi juga terhadap diri sendiri dan orang lain 

sehingga menyebabkan turunnya produktivitas kerja atau prestasi.  

Ketiga dampak fisik, tubuh menjadi luka-luka, baik ringan maupun 

parah. Bila terjadi kehamilan tidak dikehendaki dan pacar meninggalkan 

pasangannya. Ada dua kemungkinan, yaitu melanjutkan kehamilan atau 

aborsi. Bila melanjutkan kehamilan, harus siap menjadi orang tua 

tunggal. Bila aborsi, harus siap menanggung risiko-risiko, seperti 

pendarahan, infeksi, dan bahkan kematian. Bila terjadi hubungan seks 

dalam pacaran, perempuan akan rentan terkena Penyakit Menular 

Seksual (PMS) yaitu herpes dan HIV/AIDS. 

 

2.3 Lingkaran Kekerasan dalam Perspektif Psikologi 

Kekerasan yang berulang-ulang terjadi dalam hubungan berpacaran 

dapat membentuk suatu pola perilaku yang terus berputar seperti 

lingkaran antara korban dan pelaku kekerasan. Walker (1979), 

merumuskan sebuah lingkaran kekerasan yang terjadi antara pelaku dan 

korban yang disebut dengan “battering cycle”. Lingkaran ini dijelaskan 

melalui tiga fase yang tergantung pada intensitas dan frekuensi 

kemunculan kekerasan, yakni: 1) The tension-building phase; 2) The 

explosion of acute battering phase; 3) The contrition phase. Pada fase 

pertama, pelaku membentuk tegangan dan melakukan berbagai bentuk 

kekerasan yang pernah dilakukan seperti perlakuan posesif, pelecehan 

secara verbal, intimidasi, dan pengekangan kebebasan. Pada situasi ini, 

korban dengan otomatis melakukan pembelaan diri dan menahan marah 

atas perlakuan pelaku. Pada situasi ini, pelaku menjadi sangat waspada 

akan kemungkinan berbagai bentuk pertentangan atau perlawanan yang 

ditunjukkan korban. Oleh karena pelaku terus-menerus memproyeksikan 

kemarahannya kepada orang lain, pelaku tidak dapat menyadari dan 
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memahami kondisi kritis yang sesungguhnya ada di dalam dirinya. Fase 

pembentukan tegangan ini cenderung terus berlanjut hingga titik 

kekerasan fisik terjadi terhadap korban. 

 Zimbardo (dalam Putri, 2016) seorang psikolog sosial menegaskan 

bahwa perilaku kekerasan hanya dapat diberhentikan oleh pelaku, bukan 

korban. Hal ini disebabkan karena sistem tubuh pelaku sendiri 

memberikan reward atau penguatan di setiap tindak kekerasan yang 

dilakukan. Dengan kata lain, pengulangan perilaku kekerasan seperti 

serangan, pukulan, hinaan, mendapatkan penguatan. Sumber penguatan 

tersebut ialah umpan balik dari reaksi tubuh pelaku itu sendiri berupa 

pelepasan tegangan melalui setiap bentuk kekerasan yang dilakukan. 

Pada fase kedua, yakni pemunculan kekerasan, pelaku terus 

menunjukkan berbagai bentuk agresi seperti memukul, menendang, 

mendorong hingga pelaku sampai pada titik kelelahan dan kehabisan 

energi. Pelepasan energi yang besar membuat tegangan dalam diri pelaku 

semakin rendah. Pelepasan tegangan ini merupakan situasi melegakan 

yang dirasakan oleh pelaku. Rasa lega yang dialami pelakuselepas 

melakukan tindak kekerasan membuat pelaku menjadi adiksi atau 

kecanduan dengan rasa lega tersebut, sehingga perilaku kekerasan terus 

diulang. 

 Fase yang terakhir dari lingkaran kekerasan ini ialah contrition 

phase, yakni suatu fase yang menempatkan pelaku pada perasaan sedih 

karena berdosa atas pelepasan tegangan melalui perilaku kekerasan 

terhadap korban. Pada fase ini, pelaku akan mendekati korban dan 

membujuk agar korban dapat bertahan dalam relasi intim dan 

memaafkannya. Pelaku cenderung mengumbar janji tentang perbaikan 

diri dan mengajak orang-orang terdekatnya untuk turut membujuk 

korban kembali kepada dirinya. Pelaku juga berjanji mengikuti 

konseling, berhenti minum alkohol, berselingkuh, atau apapun yang 

diinginkan korban. Pelaku juga dapat membawakan bunga, hadiah, kartu 

permintaan maaf, atau apapun yang membuatnya dapat dimaafkan oleh 

korban. Pada intinya, pelaku mengambil celah di rasa bersalah korban 

dengan meyakinkan korban bahwa korban merupakan satu-satunya 

perempuan yang dapat menyelamatkan dirinya, cinta yang ada dapat 

menaklukan setiap perilaku buruk pelaku, pelaku mengancam bunuh diri 

jika korban tidak menerimanya lagi. Hasilnya, korban terbujuk oleh rasa 

tanggung jawab untuk menolong pelaku dan berharap ada peluang positif 

akan harapan yang lebih baik dari hubungan tersebut.  
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Gambar 2.1 lingkaran kekerasan Walker (dimodifikasi Ratih, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Melalui Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa lingkaran kekerasan terus 

bergulir dengan pola yang sama antara pelaku dan korban. Pola tersebut 

seringkali berhasil membuat korban tetap bertahan dalam hubungan. 

Pelaku dan korban turut meyakinkan satu sama lain bahwa ketika 

keduanya bersama-sama, baik pelaku maupun korban merasa dapat 

mengalahkan dunia. Agama, tradisi kuno tentang perempuan, rasa 

bersalah berkonspirasi untuk membuat perempuan bertahan dalam 

hubungan tersebut.  

 

2.4 Teori Ekologi Bronfenbrenner pada Konteks Kekerasan dalam 

Pacaran 

Teori ekologi diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seseorang 

ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Bronfenbrenner 

(1986) memandang bahwa teori ekologi perkembangan manusia 

dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara 

individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku 

individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk 

menggambarkan, mengorganisasi dan mengklarifikasi efek dari 

lingkungan yang bervariasi. Teori ekologi mencoba melihat interaksi 

manusia dalam sistem atau sub sistem. Secara sederhana interaksi 

tersebut terlihat pada gambar berikut ini: 

 

POWER & 

CONTROL 

DENIAL 

3. CONTRITION STAGE 

Meminta maaf, mohon ampun, 

Berjanji akan berubah, pergi ke 

tempata ibadah, mengirim bunga, 
hadia “aku tidak akan melakukan 

lagi, mengajak bercinta, menangis, 

menyatakan cinta. 

RESPONS KORBAN: Sepakat untuk 

kembali mempercayai. Menerima 
pasangan kembali, Menghentikan proses 

hukum. Merasa senang dan penuh harapan. 

2. BATTERING 

Mendorong, memukul, mencekik, 

Memperkosa, menggunakan senjata. 

RESPONS KORBAN: Melindungi diri sebisa 
mungkin, Pihak keamanan dihubungi oleh 

tetangga, teman, keluarga. Berusaha 

menenangkan pasangan, atau pergi 

1. TENSION BUILDING 

Moody, afeksi tumpul, 

berteriak, berkata-kata 

kasar, menghancurkan 
benda 

 
RESPON KORBAN: Mendekati 

dan menenangkan pasangan, Diam/ 
talkactive. Menjauh dari keluarga 

dan teman. Pasif. Memahami 
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Gambar 2.2 teori ekologi Bronfenbrenner (Mujahidah, 2015) 

 

Berdasarkan gambar diatas, teori ekologi Bronfenbrenner 

memandang perkembangan individu terdiri dari lima sistem lingkungan. 

Bronfenbrenner (1995, 2000; Bronfenbrenner & Momis, 1998 dalam 

Santrock, 2011) menyebutkan sistem-sistem itu adalah mikrosistem, 

mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berikut ini akan 

diuraikan secara detail: 

1. Mikrosistem  

Mikrosistem adalah lingkungan yang paling dekat dimana individu 

tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu di rumah, teman sebaya, 

sekolah dan lingkungan tampat tinggl. Dalam sistem mikro terjadi 

banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, 

teman dan guru. Dalam proses interaksi tersebut individu bukan sebagai 

penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun seting 

mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap 

aktivitas, dan memiliki peranan dalam membangun hubungan 

interpersonal dengan lingkungan mikrosistemnya. Subsistem keluarga 

khususnya orangtua dalam mikrosistem dianggap agen sosialisasi paling 

penting dalam kehidupan seorang anak sehingga keluarga berpengaruh 

besar dalam membentuk karakter anak. Setiap sub sistem dalam 

mikrosistem tersebut saling berinteraksi, misalnya hubungan antara 

pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah 

dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan 

pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. 

Dampaknya, setiap masalah yang terjadi dalam sebuah sub sistem 

mikrosistem akan berpengaruh pada sub sistem mikrosistem yang lain 

(Santrock, 2003). Misalnya, keadaan dirumah dapat mempengaruhi 

perilaku anak di sekolah. Anak-anak yang orangtuanya menolak mereka 
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dapat mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan 

guru. 

2. Mesosistem 

Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem di mana 

masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada 

kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya hubungan antara pengalaman 

keluarga dengan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah dengan 

pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman 

teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Dalam 

kaitannya dengan proses pendidikan, tentunya pengalaman apapun yang 

didapatkan oleh peserta didik di rumah akan ikut mempengaruhi kondisi 

peserta didik di sekolah baik secara langsung maupun tidak. Sebagai 

contoh ada tidaknya dukungan atau perhatian keluarga kepada 

kebutuhan literasi tentunya akan mempengaruhi kinerja peserta didik di 

sekolah. 

3. Eksosistem  

Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak 

terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap 

perkembangan karakter anak. Sub sistemnya terdiri dari lingkungan 

tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara 

lainnya,dan peraturan dari pihak sekolah. Sebagai contoh, pengalaman 

kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang perempuan dengan suami 

dan anaknya. Seorang ibu dapat menerima promosi yang menuntutnya 

melakukan lebih banyak perjalanan yang dapat meningkatkan konflik 

perkawinan dan perubahan pola interaksi orang tuaanak. Sub sistem 

eksosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi 

besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan 

lain-lain (Salsabila, 2018). 

4. Makrosistem  

Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. 

Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, 

agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat secara umum, dan 

sebagainya, di mana individu berada. Prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam lapisan makrosistem tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan 

interaksi di semua lapisan. Misalnya, jika kebudayaan masyarakat 

menggariskan bahwa orangtua bertanggung jawab untuk membesarkan 

anak-anaknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi struktur di mana 

orangtua akan menjalankan fungsi psikoedukasinya. 
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5. Kronosistem  

Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dariwaktu ke waktu 

beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya 

seperti perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya, 

seperti internet dan gadget, membuat peserta didik mahir, nyaman, dan 

terbiasa menggunakannya untuk pendidikan maupun hiburan. Demikian 

halnya dengan maraknya fenomena wanita karir akibat 

industrialisasi,telah mengubah kehidupan keluarga. Perhatian 

ibuterhadap anak menjadi berkurang. Kronosistem meliputiketerpolaan 

peristiwaperistiwa sepanjang rangkaiankehidupan dan keadaan 

sosiohistoris (Sigit, 2016). 

Penelitian mengenai kekerasan telah banyak dilakukan dengan 

kajian teori ekologi. Kerangka kerja teori ekologi, menurut Sigit (2016) 

sangat bermanfaat untuk menganalisis fenomena kasus kekerasan karena 

dapat menjelaskan sebuah masalah dari berbagai faktor seperti faktor 

internal individu, faktor lingkungan rumah tangga, faktor perkembangan 

zaman serta faktor sosial lainnya. Teori ekologi sudah digunakan sebagai 

panduan mengenai topik kekerasan seperti penelitian tentang Intimate 

Partner Violence (Alaggia, Regehr, & Jenney, 2012; Weeks & LeBlanc, 

2011), selanjutnya penelitian tentang kekerasan dalam berpacaran 

(Connolly, Friedlander, Pepler, Craig, & Laporte, 2010), serta penelitian 

mengenai Elements of Child-Friendly Environment: The Effort to 

Provide an Anti-Violence Learning Environment  (Punana, 2016). Teori 

ekologi telah dipakai dalam kerangka kerja untuk memahami fenomena 

kekerasan dalam berpacaran dengan mengeksplorasi sistem ekologi 

dimana individu berada dalam mikrosistem. 

Mikrosistem dalam teori ekologi, Mujahidah (2015), mengatakan 

faktor keluarga berperan besar pada perkembangan karakter anak. 

Apabila keluarga dapat menjalankan semua fungsi secara baik maka 

akan menghasilkan outcome yang baik pada semua anggota keluarga. 

Sementara itu, menurut Foshee et al. (2011), faktor lingkungan keluarga 

dan faktor kegunaan hubungan dalam keluarga sangat penting dalam 

sistem mikrosistem. Apabila, tidak dibina secara baik dalam sebuah 

keluarga maka rentan tingginya tingkat konflik dalam keluarga tersebut 

seperti perceraian orangtua, hubungan orangtua dan anak tidak 

harmonis, dan minimnya dukungan dan pengawasan orangtua kepada 

anak sehingga berisiko timbulnya KDP pada anak setelah beranjak 

remaja ataupun dewasa muda (Foshee et al., 2011; Vagi et al., 2013). 

Anak yang mengalami secara langsung bentuk kekerasan dari orangtua 

maupun menyaksikan secara langsung terjadinya kekerasan baik 

terhadap istri oleh suami ataupun sebaliknya, dapat beresiko anak untuk 
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melakukan kekerasan dalam pacaran atau menjadi korban kekerasan 

dalam berpacaran kelak (Vagi et al., 2013). 

Sementara itu, lingkungan peer group juga dapat mempengaruhi 

terjadinya kekerasan dalam berpacaran, terutama dalam mikrosistem. 

Menurut Foshee, Reyes, dan Ennett (2010), interaksi dalam peer group 

yang berperilaku antisosial juga berpotensi melakukan tindakan 

kekerasan dalam bentuk apapun, perilaku ini akan meningkatkan resiko 

individu tersebut menjadi pelaku kekerasan dalam berpacaran. Interaksi 

sebagian mikrosistem diatas disebut mesosistem. Interaksi dalam 

lingkungan mikrosistem dalam konteks KDP tersebut, menurut Vagi et 

al. (2013), adalah lingkungan keluarga yang hancur dengan lingkungan 

peer group yang buruk mempengaruhi perilaku individu menjadi 

terbiasa melakukan tindakan kekerasan dalam relasi dengan sesama, 

memiliki sifat agresif, memiliki komunikasi yang buruk, dan minim 

pengetahuan dalam menyelesaikan konflik.  

Pada lingkungan ekosistem, ada juga kelompok sosial yang dapat 

menyebkan terjadinya kekerasan dalam berpacaran (KDP) karena 

dipengaruhi oleh status atau level sosial. Seperti penelitian terdahulu 

mengenai kekerasan menemukan bahwa kekerasan di dalam kominitas 

pun terjadi, misalnya ditempat tinggal atau tempat kerja, yang 

berasosiasi dengan komunitas karena kepentingan tertentu (Foshee et al., 

2011; Vagi et al., 2013). Penyebab lain yang dapat menimbulnyan kasus 

kekerasan dalam berpacaran pada lingkungan ekosistem adalah support 

dan monitoring komunitas terhadap populasi remaja dan dewasa muda 

di komunitas tersebut (Foshee et al., 2011; Jain, Buka, Subramanian, & 

Molnar, 2010). Faktor penyebab kekerasan dalam berpacaran akan lebih 

buruk apabila tingkat support dan monitoring pada remaja dan dewasa 

mudah rendah (Foshee et al., 2011; Jain et al., 2010). 

lingkungan yang terakhir adalah makrosistem. Menurut Connolly et 

al. (2010), bahwa media sosial baik cetak maupun elektonik dan atau 

gambar-gambar mengenai kekerasan dapat memengaruhi persepsi 

individu terhadap kekerasan dalam berpacaran. Menurutnya, nilai 

ataupun aturan sosial-budaya mengenai peran gender yang menyangkut 

dengan kekerasan secara umum juga mempengaruhi persepsi individu 

terhadap kekerasan dalam berpacaran (KDP). Connolly et al. (2010) juga 

berpendapat bahwa tindakan kekerasan dan agresivitas individu terhadap 

orang lain yang ditayangkan dalam media massa dapat membentuk 

perilaku negatif bagi remaja dan dewasa muda. Selanjutnya, Connolly et 

al. (2010), mengatakan penyebaran tayangan media massa tersebut 

meningkatkan penerimaan diri terhadap perilaku kekerasan dan 

berpotensi melakukan kekerasan dalam hubungan pacaran. 
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Berdasarkan uraian tersebut, tampak betapa kompleksnya faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi karakter dan habit setiap individu. 

Meskipun demikian, perkembangan karakter dan habit tersebut akan 

cenderung terpusat pada lingkungan mikrosistem. Perilaku individu akan 

berkembang ke arah negatif atau positif sangat bergantung pada 

dukungan lingkungan mikrosistem yang diberikan.  

 

2.5  Anxiety (cemas) 

Anxiety atau gangguan cemas merupakan sebuah rasa atau perasaan 

yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Wolman dan Stricker (dalam 

Putri, 2012) mendefenisikan gangguan cemas sebagai sebuah keadaan 

yang menegangkan dan dugaan terhadap sesuatu yang negatif terjadi 

seperti bencana. Menurut Sarafino (2008), kecemasan adalah sebuah 

perasaan gelisah terhadap sesuatu yang belum jelas sehingga munculnya 

tindakan antisipasi pada sebuah kematian atau musibah yang akan 

terjadi, sedangkan menurut Biggs, dkk (dalam Putri, 2012) gangguan 

cemas didefinisikan sebagai suatu kegelisahan atau ketakutan terhadap 

sesuatu keadaan yang akan terjadi dan ketakutan mengenai masa depan 

yang belum pasti. 

Rachman (2004) mengatakan kecemasan adalah suatu bentuk 

ketegangan, reaksi antisipasi terhadap situasi yang belum pasti, dan suatu 

perasaan yang membuat seseorang menjadi khawatir. Sementara itu, 

Peurifoy (2005) mengatakan ganguan kecemasan kadang-kadang 

tercipta oleh suatu ancaman yang belum pasti atau dapat dikatakan tidak 

jelas. Menurut putri (2012), gangguan cemas membuat individu menjadi 

tidak bahagia, rasa takut dan pesimis, terlepas dari ada atau tidak adanya 

bahaya. 

Wolman dan Sticker (dalam Putri, 2012) menggambarkan bahwa 

individu yang memiliki kecemasan dapat menghambat kemampuannya 

untuk bertindak. Setiap individu yang mengalami gangguan kecemasan 

akan menarik diri dari lingkungan sosial sehingga berlahan-lahan akan 

berdampak pada keberfungsian kecerdasannya, khususnya kemampuan 

daya ingat dalam mengekspresikan sesuatu. Wolman & Sticker juga 

menjelaskan bahwa individu yang mengalami gangguan cemas akan 

merasa inferior, cepat marah, merugikan orang lain, dan tentu sangat 

merugikan dirinya sendiri. Gangguan kecemasan dapat disebabkan oleh 

penyakit fisik dan simtom psikosomatis (Putri, 2012). 

Penelitian ini diperuntukan pada perempuan korban kekerasan 

dalam berpacaran yang terdiagnosa memiliki gangguan kecemasan. 

Peneliti memilih kriteria partisipan berdasarkan dari pernyataan Biggs, 

dkk (dalam Putri, 2012) yang mendefinisikan gangguan cemas sebagai 
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suatu kegelisahan atau ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan 

juga mengenai ketakutan individu pada masa depan yang belum pasti. 

 

2.5.1 Faktor Penyebab Kecemasan 

Menurut Macher (2003) faktor-faktor yang menyebabkan 

kecemasan pada manusia adalah sebagai berikut: 

1. Genetik 

Penelitian telah membuktikan bahwa faktor hereditas terutama 

fungsi neurologi memiliki predisposisi terhadap munculnya reaksi 

psikologis dan simtom kecemasan didalam konteks lingkungan yang 

asing. Reaksi neurologis ini mungkin bisa menjadi satu atau lebih 

gangguan kecemasan. 

2. Psikologis 

Beberapa penelitian mengungkapkan konsep anxiety sensitivity 

(AS). AS di defenisikan sebagai respon individu terhadap perubahan 

psikologis yang diasosiasikan dengan kecemasan atau ketakutan. AS 

sangat terkait dengan bias yang terjadi pada proses kognitif individu. AS 

kemudian menjadi trait yang abnormal pada individu dan mempertinggi 

kemungkinan munculnya gangguan kecemasan pada individu. selain itu 

faktor lainnya yang memunculkan kecemasan adalah perkembangan 

temperamen individu, insecure attachment antara anak dengan 

pengasuh, pola asuh yang overprotective, kritik yang tajam, dan 

kurangnya kehangatan dalam perkembangan individu dapat menjadi 

pemicu munculnya gangguan kecemasan pada anak-anak. 

3. Lingkungan 

Sementara itu, faktor lingkungan yang dapat memicu 

berkembangnya gangguan kecemasan meliputi kemiskinan, pemaparan 

terhadap kekerasan, social isolation, dan tidak adanya hubungan 

interpersonal yang secara signifikan memiliki makna bagi individu 

tersebut. Selain itu, munculnya stres karena pola adaptasi yang gagal 

pada individu juga dapat menjadi faktor pemicu kecemasan. Faktor 

lainnya yang juga berpengaruh terhadap munculnya kecemasan adalah 

peristiwa hidup yang negatif (negative life event) dan ketidakpastian 

akan sesuatu. 
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2.6  Teknik Desensitisasi Sistematis Joseph Wolpe 

Teknik Desensitisasi Sistematis dikembangkan oleh Joseph Wolpe 

pada tahun 1958. Menurut Wolpe, penanganan terhadap individu yang 

mengalami perasaan cemas dan fobia-fobia spesifik dapat dilakukan 

dengan teknik desensitisasi sistematis (Martin & Peer, 2015). 

Selanjutnya Wolpe mengatakan teknik desensitisasi sistematis adalah 

sebuah cara yang efektif untuk menangani situasi penghasil kecemasan, 

yang mencakup situasi interpersonal, ketakutan-ketakutan yang 

digeneralisasi, dan kecemasan neurotik (Corey, 2007). Aspek-aspek 

dalam teknik desensitisasi sistematis, menurut Wolpe, adalah ketakutan, 

kecemasan, dan perilaku maladaptif (Martin & Peer, 2015).  

Marfiati (dalam Rachmawati, 2012) mengatakan teknik 

desensitisasi sistematis di gunakan untuk menghapus tingkah laku yang 

di perkuat secara negatif, dan ia menyertakan kemunculan tingkah laku 

atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak di 

hapuskan itu. Senada dengan penjelasan dari Ayres, dkk (1993) yaitu 

teknik desensitisasi sistematis adalah menciptakan kondisi baru yang 

berlawanan dengan respon kecemasan atau ketakutan dengan tujuan 

untuk menghilangkan atau mengurangi respon kecemasan atau ketakutan 

yang dialami oleh konseli. Konseli menciptakan satu respon baru yang 

lebih positif dan berlawanan dengan kecemasan yang dialami, agar 

konseli mampu berpikir secara lebih baik dan masuk akal serta tidak 

merasa cemas atau takut. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa teknik 

desensitisasi sistematis merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mengatasi kecemasan yang dialami oleh individu dengan memberikan 

respon yang berlawanan, agar individu tidak fokus terhadap pikiran atau 

perasaan negative yang mampu menghambat individu dalam melakukan 

suatu tindakan tertentu, yang pada akhirnya akan menghambat 

perkembangan dalam dirinya.  

 

2.6.1 Tujuan Teknik Desensitisasi Sistematis 

Menurut Nelson, Richard & Jones (2005) teknik desensitisasi 

bertujuan untuk membantu konseli mengendalikan dan mengurangi 

pengalaman negatif dan menggantikannya dengan perasaan yang lebih 

positif agar konseli dapat bertindak dan berkomunikasi secara efektif. 

Arruhul (2011) menyatakan tujuan teknik desensitisasi untuk mengurangi 

kecemasan pada situasi tertentu. Artinya teknik desensitisasi sistematis 

diterapkan untuk mengatasi kecemasan yang di alami oleh individu 

dengan mengurangi tingkat kecemasan yang di timbulkan oleh individu 

sendiri dalam situasi atau objek yang sebenarnya tidak menakutkan. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa teknik 

desensitisasi sistematis bertujuan untuk membantu individu yang 

mengalami kecemasan atau ketakutan pada sebuah situasi ataupun objek 

tertentu dengan cara menciptakan situasi yang berlawanan agar individu 

menjadi santai dan tidak merasakan cemas atau ketakutan lagi. 

 

2.6.2  Prosedur Teknik Desensitisasi Sistematis 

Menurut Wolpe (dalam Martin & Pear, 2015) secara garis besar 

prosedur teknik desensitisasi sistematis terdiri dari tiga bagian dalam 

pelaksanaannya yaitu; 1) menyusun hirarki kecemasan; 2) latihan rileksasi 

otot; 3) terapis sesungguhnya dimulai yaitu teknik desensitisasi sistematis. 

Pada penelitian Febriawati (2016) prosedur teknik desensitisasi sistematis 

lebih dirincikan yaitu; 1) memberikan rasional dan ikhtisar; 2) 

mengidentifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan; 3) menyusun 

hirarki kecemasan; 4) memilih dan melatih respon-respon tandingan 

seperti memilih situasi yang nyaman dan latihan rileksasi; dan 5) kegiatan 

inti atau desensitisasi sistematis. 

Hasan, dkk (2006) mengatakan prosedur teknik desensitisasi 

sistematis yaitu a). Menyusun hirarki, b). Memilih permasalahan yang 

akan diselesaikan terlebih dahulu, c). Menyusun penyelesaian masalah, 

d). Menyusun bahan menurut hirarki, dan e). Memeriksa kemampuan 

mengingat objek. Ia menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan 

desensitisasi sistematik yaitu konseli membayangkan situasi yang dirasa 

paling kurang menyenangkan dan berhenti pada situasi yang benar-benar 

menimbulkan kecemasan. Kemudian Konselor mengulangi langkah 

tersebut sampai konseli merasa rileks terhadap situasi atau objek yang 

ditakuti itu. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat membantu peneliti 

untuk menyimpulkan dan memilih prosedur yang sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Pada penelitian ini, teknik desensitisasi sistematis 

digunakan berdasarkan prosedur Wolpe yang digunakan oleh  febriawati 

(2016) yang terdiri dari 5 tahap yaitu: 

1. Memberikan rasional dan ikhtisar.  

Pada tahap awal ini, pertama peneliti menjelaskan apa dan mengapa 

teknik desensitisasi diberikan pada partisipan dengan tujuan agar 

partisipan yakin bahwa teknik desensitisasi dapat membantu 

menghilangkan rasa cemas yang dialami. Setelah itu peneliti memberikan 

penjelasan mengenai faktor penyebab timbulnya kecemasan yang dialami 

dan mengajarkan cara mengatasi dengan relaksasi progresif (tandingan 

kecemasan). Tujuannya agar partisipan memahami penyebab kasus yang 
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mereka alami dan mengetahui bagaimana cara mengatasinnya dengan 

teknik desensitisasi sistematis. 

2. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan.  

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kasus yang dialami oleh 

kedua partisipan dengan cara meminta partisipan menceritakan kembali 

kasus yang pernah dialami. Peneliti akan memastikan setiap kasus yang 

diceritakan kemudian di kaji dan disimpulkan kasus tersebut. 

3. Menyusun hirarki kecemasan.  

Setelah disimpulkan kasus tersebut peneliti bersama-sama dengan 

partisipan menyusun setiap kasus yang menimbulkan kecemasan secara 

berurutan mulai dari yang paling ringan hingga ke kasus yang paling 

berat. 

4. Memilih dan melatih respon-respon tandingan seperti memilih 

situasi yang nyaman dan latihan rileksasi.  

Pada tahap ini, peneliti memberikan kesempatan kepada partisipan 

untuk memilih tempat atau situasi yang dapat menciptakan ketenangan 

dan kenyamanan. Setelah partisipan selesai memilih tempat yang dapat 

membuat ia menjadi tenang dan nyaman, peneliti mengajarkan latihan 

relaksasi otot. Tujuan dalam tahap ini adalah mengajarkan kepada 

partisipan bagaimana cara mengendalikan situasi cemas menjadi rileks 

dengan membayangkan sebuah tempat/ situasi yang menyenangkan serta 

mengondorkan otot yang tegang menjadi rileks. 

5. Kegiatan inti atau penerapan teknik desensitisasi sistematis.  

Setelah keempat tahap diatas selesai maka intervensi dimulai. Pada 

tahap ini peneliti mulai melakukan teknik desensitisasi sistematis. Dalam 

proses intervensi penulis meminta pada partisipan agar tetap dalam 

keadaan santai dengan mata tertutup, kemudian penulis mulai 

menceritakan serangkaian situasi KDP yang pernah dialami dan meminta 

partisipan membayangkan dirinya berada dalam setiap situasi tersebut. 

Situasi yang diceritakan bertahap mulai dari situasi yang paling ringan 

hingga ke situasi yang paling berat. Pada situasi yang membuat partisipan 

cemas, penulis langsung mulai melakukan relaksasi kemudian penulis 

menceritakan situasi dimana partisipan berada disebuah tempat yang 

sangat tenang dan nyaman, hal ini diulang-ulang hingga partisipan sudah 

menjadi nyaman dan tidak merasa cemas lagi. 

 

2.6.3 Tahapan Teknik Desensitisasi Sistematis 

Tahapan teknik desensitisasi sistematis yang wajib dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut:   
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1. Identifikasi diri partisipan 

Pada tahap awal penulis mengidentifikasi diri pada partisipan untuk 

mengetahui biografi partisipan yang terdiri dari nama, asal atau tempat 

tinggal, latar belakang seperti pendidikan atau aktivitas sehari-hari, latar 

belakang keluarga, dan pengalaman-pengalaman dimasa lalu. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran diri partisipan dan untuk saling 

mengenal antara peneliti dan partisipan. 

2. Identifikasi masalah partisipan 

Sebelum melaksanakan intervensi, penulis mengidentifikasi masalah 

pada kedua partisipan untuk mengetahui gambaran permasalahan yang 

dialami. Selain itu, penulis juga membangun komunikasi dan pendekatan 

dengan maksud agar parisipan mempunyai rasa percaya kepada peneliti 

untuk memahami potret kehidupan yang dialami. 

3. Menyusun hirarki kecemasan 

Setelah mengetahui masalah yang dialami masing-masing partisipan, 

penulis meminta partisipan menyusun hirarki kecemasan yang dialami. 

Pada proses penyusunan hirarki kecemasan penulis juga membantu untuk 

menulis secara berurutan mulai dari yang paling ringan tingkat 

kecemasan hingga yang paling berat. 

4. Relaksasi 

Pada tahap ini, penulis memberikan penjelasan mengenai manfaat 

relaksasi. Setelah itu, penulis memberikan latihan relaksasi. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan respon tandingan dari kondisi cemas yang 

dialami partisipan ke situasi atau suasana yang lebih rileks. 

 

5. Control scene 

Control scene bertujuan untuk mengalihkan pikiran cemas yang ke 

suasana yang dapat membuat hati dan pikiran individu menjadi tenang 

dan nyaman. Control scene dapat dilakukan dengan cara mengingatkan 

partisipan dengan hal-hal atau suasana yang membuat nyaman seperti 

berada dipantai atau dipegunungan, atau melakukan sesuatu yang ia 

sukai, atau bertemu dengan orang lain yang membuat ia merasa tenang 

dan nyaman.   

 

2.7 Releksasi Progresif 

Releksasi progresif pertama dipelopori oleh Edmund Jacobson pada 

tahun 1934, pada tahun tersebut ia mengembangkan metode untuk 

mengatasi ketegangan dan kecemasan. Kemudian pada tahun 1958 

Joseph Wolpe mulai dengan memodifikasi prosedur yang telah 

dikembangkan oleh Jacobson sebelumnya sehingga menjadi program 
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yang sistematis. Jadi rileksasi progresif berkembang pada dua fase yaitu 

fase pertama oleh Jacobson, dan fase kedua oleh Wolpe (Bernstein, 

Borkovec, & Hazlett-Stevens, 2000). Fase pertama, Edmund Jacobson 

menjelaskan ketegangan muncul karena memendeknya serat otot. Ia 

menambahkan ketegangan ini muncul saat individu sedang merasa 

cemas, dan kecemasan yang dialami itu dapat dihilangkan dengan 

melakukan rileksasi profresif (Bernstein dkk, 2000). 

Pada fase kedua Wolpe mengatakan, rileksasi progresif bekerja 

untuk mengatasi respon takut. Menurut Wolpe sebagai bentuk kebalikan 

dari keadaan fisiologi dari ketegangan, ia menjelaskan rileksasi adalah 

respon ideal yang digunakan untuk membangun program 

counterconditioning (Bemstein dkk, 2000). Pendekatan yang 

dikembangkan Wolpe, sebagai terapis pasti memiliki perasaan yang aktif, 

diantaranya memberikan instruksi kepada klien dalam sirkulasi 

ketegangan-relaksasi, dan memberikan masukan untuk memfasilitasi 

kesadaran terhadap sensasi yang dirasakan tubuh pada saat proses 

penegangan-peregangan berlangsung. Wolpe kemudian mengembangkan 

program yang terstruktur dan sesuai dengan situasi yang dikenal dengan 

systematic desensitization. 

 

2.7.1 Prosedur Dasar Releksasi 

Hal yang paling utama dalam relaksasi progresif adalah terapis harus 

mengajarkan kepada konseli mengenai perasaan dan keyakinan untuk 

melakukan teknis, serta terapis harus memastikan konseli untuk tetap 

mengerjakan tugas-tugas dengan antusias yang diberikan sesuai 

prosedurnya (Bemstein dkk, 2000). Selain itu, terapis harus dapat 

memberikan prosedur sedemikian sehingga konseli dapat merasakan 

adanya pengurangan ketegangan sejak mereka melakukan relaksasi pada 

sesi pertama.  

Pada sesi pertama relaksasi harus dimulai dengan mengajarkan 

kepada konseli perspektif yang benar mengenai ketegangan. Terapis 

harus dapat menjelaskan kepada konseli pengaruh dari ketegangan 

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konseli, dengan menguranggi 

ketegangan maka permasalahan dapat teratasi (Bemstein dkk, 2000). Ia 

juga menambahkan terapis harus senantiasa menjaga dan 

mempertahankan suasana hangat, percaya diri, berkompetensi, dan 

mampu memberikan penjelasan kepada konseli dalam proses relaksasi 

(Bemstein dkk, 2000). 

Penelitian ini menggunakan prosedur relaksasi progresif dari 

Soewondo (2012). Menurutnya prosedur relaksasi progresif diantaranya 

adalah sebagai berikut: 
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a. Menegangkan sejumlah kumpulan otot dan merileksnya, yang 

terdiri dari sembilan kumpulan otot 

b. Menyadarkan konseli akan perbedaan antara otot yang tegang dan 

rileks 

c. Jumlah kumpulan otot yang tegang dan dirilekskan tiap kali 

hendaknya berkurang 

d. Konseli kemudian diharapkan bisa mengelola ketegangan dengan 

menginstruksikan kepada diri sendiri untuk rileks. 

Kumpulan otot-otot yang dilatih terdiri dari sembilan kumpulan otot. 

Berikut ini adalah kumpulan otot-otot relaksasi menurut Soewondo 

(2012):  

1. Tangan + jari-jari + lengan kanan 

2. Tangan + jari-jari + lenan kiri 

3. Kaki, paha, tumit, dan jari-jari kaki  

4. Dahi 

5. Mata 

6. Bibir, gigi, lidah 

7. Dada 

8. leher
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         Gambar 2.3 Kerangka teoritis (dimodifikasi dalam Vivi, 2012) 
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