
BAB IV 

HASIL INTERVENSI DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil intervensi dan pembahasan 

dalam penelitian ini. Analisis data dan pembahasan dilakukan terpisah 

pada masing-masing partisipan untuk mempermudah mengetahui 

masing-masing data, kasus, dan hasil intervensi pada setiap partisipan 

penelitian. 

 

4.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan tindakan penelitian, peneliti menyiapkan 

rencana pelaksanaan terapi behavioral dengan teknik desensitisasi 

sistematis dalam mereduksi kecemasan pada dua perempuan korban 

kekerasan dalam pacara.  Dalam proses persiapan, peneliti mengacu pada 

konsep pra-penelitian menurut Bogdan (dalam Moleong, 2006) yang 

meliputi: 

a. Penyusunan rancangan penelitian. Pra-penelitian ini meliputi 

penyusunan dan rancangan penelitian mulai dari bab 1 hingga 

bab 3 yang terdiri dari latar belakang, landasan teori, metode 

penelitian, kemudian mempersiapkan alat pengumpul data 

berupa penuntun wawancara (interview guide). 

b. Pemilihan lokasi penelitian. Kota Salatiga merupakan lokasi 

penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dan sesuai tempat tinggal 

subyek penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun alokasi waktu 

dan menghubungi subyek dan informan dalam penelitian ini. 

c. Memilih dan memanfaatkan informan. Informan utama adalah 

subyek penelitian yang berjumlah 2 orang. Pemilihan subjek 

berdasarkan tujuan penelitian. Pertama, perempuan korban 

kekerasan dalam pacaran yang masih berhubungan berpacaran. 

Kedua, subyek bersedia untuk di wawancarai mengenai kasus 

kekerasan yang dialami, dan bersedia dilakukan intervensi. 

d. Mengurus perijinan. Penelitian ini merupakan penelitian Hiba 

Kemenristekdikti. Secara formal telah terpenuhi dan sesuai 

dengan kaidah-kaidah akademik yang berlaku di Universitas 

dimana peneliti berkuliah. 



e. Tahap penjajakan dan penilaian lapangan. Pada awal ketemu 

dengan subyek, penulis membangun perbincangan netral dengan 

subyek tanpa melakukan perlengkapan penulis untuk 

membangun rapport dan kepercayaan subyek terhadap penulis. 

Hal ini dilakukan hingga subyek betul-betul merasa nyaman dan 

siap untuk melakukan wawancara dengan penulis. Pada interview 

awal peneliti tidak menggunakan alat perekam, peneliti 

membangun percakapan-percakapan yang ringan dan santai 

dengan subyek.  

f. Persiapan perlengkapan. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan 

semua perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan 

data yang terdiri in-depth interview guide, alat perekam, alat tulis, 

dan notes. 

g. Mengetahui persoalan etika. Sebelum melakukan penelitian, 

peneliti memberitahukan maksud dan tujuan secara terbuka 

kepada subyek. Hal ini telah dilakukan peneli di awal pertemuan 

dengan ke dua subyek. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Jadwal Pelaksanaan Interview 

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan perencanaan yang 

telah disepakati antara  peneliti dan partisipan. Untuk pelaksanaan, 

peneliti melakukan interview sebanyak tiga kali. Berikut jadwal 

interview pada kedua partisipan: 

Tabel 4.1 jadwal pelaksanaan interview pada kedua partisipan 

Nama  EM IT 

Waktu intervie 1 5 Juli 2019 6 Juli 2019 

Waktu intervie 2 12 Juli 2019 13 Juli 2019 

Waktu intervie 2 19 Juli 2019 20 Juli 2019 

 

Interview 1 bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum 

mengenai subyek penelitian. Dalam interview ini, peneliti memposisikan 

diri sebagai teman subyek yang dapat mendengarkan setiap cerita 

tentang kebiasaan dan rutinitas yang dijalani setiap hari. Interview 2 

dilakukan untuk menindaklanjut interview 1. Pada tahap ini, peneliti 

mulai menggali informasi tentang kehidupan subyek, keluarga subyek, 

tempat subyek dibesarkan, dan kebiasaan subyek terhadap setiap anggota 

dalam keluarga dan lingkungan pergaulan subyek selama dibesarkan 



sepanjang hidup. Interview 3 dilakukan peneliti sebagai tindaklanjut 

interview 2. Pada tahap ini peneliti mulai menggali informasi yang lebih 

bersifat pribadi, yaitu tentang hubungan berpacaran dengan pacarnya 

yang merupakan pelaku kekerasan. 

 

b. Data Partisipan 

Penelitian ini terdiri dari dua orang berjenis kelamin perempuan. 

Dibawah ini adalah identitas partisipan: 

 

Tabel 4.2 data diri kedua partisipan 

Keterangan Partisipan 1 Partisipan 2 

Nama EM (nama inisial) IT (nama inisial) 

Jenis kelamin Perempuan Perempuan 

Usia/ tanggal lahir 21 tahun 19 tahun 

Suku bangsa Papua Sulawesi 

Kota domisili Salatiga Salatiga 

Pendidikan Perguruan tinggi Perguruan tinggi 

Status 

perkawinan 

Belum menikah Belum menikah 

Lama menjalani 

pacaran 

3 tahun 7 bulan 

Status sosial 

ekonomi 

Menengah kebawah Menengah kebawah 

Urutan kelahiran Anak ke 5 dar 8 

bersaudara 

Anak ke 2 dari 3 

bersaudara 

Dampak 

Psikologis 

- Rasa cemas ketika 

pacarnya datang 

- Selalu 

berprasangka 

buruk 

- Sulit tidur  

- Rasa cemas ketika 

membayangkan 

kekerasan 

- Ketakutan pada laki-

laki 

- Kurangnya 

berkonsentrasi saat 

belajar 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini yang akan dibahas yaitu, Pertama; Analisis 

deskriptif yang terdiri dari latar belakang, gambaran permasalahan, 

dinamika permasalahan. Kedua; Hasil intervensi yang terdiri dari 

asesmen pra-intervensi, intervensi siklus pertama dan intervensi siklus 

kedua. Ketiga; Kesimpulan efektifitas teknik desensitisasi sistematis 

pada kedua partisipan. dan Keempat; Rangkuman (berbentuk tabel). 

Pada setiap sub tema tersebut dibahas terpisah untuk masing-masing 

partisipan.  



Tabel 4.3 tahapan teknik desensitisasi sistematis 

Tahapan teknik desensitisasi 

sistematis 

Tujuan 

Identifikasi diri partisipan Untuk mengenal biografi diri partisipan 

seperti nama, aktivitas setiap hari dll. 

 

Identifikasi masalah partisipan Untuk mengetahui masalah partisipan. 

 

Relaksasi Untuk melatih relaksasi agar otot tubuh 

menjadi rileks 

 

Hirarki kecemasan Menyusun tingkat kecemasan yang 

dialami partisipan secara berurutan 

mulai dari yang paling rendah hingga 

ke tingkat yang paling tinggi. 

 

Control scene Untuk mengingatkan kembali suasana 

yang menyenagkan/bahagia yang 

pernah dialami partisipan agar hati 

partisipan menjadi tenang. 

 

4.2.1 Analisis Deskriptif Partisipan Pertama (EM) 

1. Latar Belakang EM  

EM berasal dari Papua, Kabupaten Yahukimo. Ayahnya telah 

meninggal sejak tahun 2014 sehingga status mereka dalam keluarga 

sebagai anak yatim, dan Ibunya berusia sudah mencapai 50-an. EM 

adalah anak ke lima dari delapan bersaudara diantaranya tiga laki-laki 

dan lima perempuan. Status ekonomi keluarga EM dapat dikatakan 

menengah kebawah. Ibu dan ayahnya berprofesi sebagai petani. 

Meskipun demikian EM hidup dari keluarga yang serba kekurangan 

namun ucapan syukur dan rasa bangga kepada orangtua selalu diucapkan  

karena ia masih diberikan kesempatan untuk sekolah dari SD hingga 

SMA. Lalu sejak tahun 2016, ia melanjutkan pendidikan disalah satu 

Perguruan Tinggi Swasta  di Salatiga dan mengambil jurusan FKIP 

dengan konsentrasi di bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar.  

EM memiliki berat badan 57 kilogram dan tinggi 164. Kulitnya 

berwarna hitam dan rambut keriting khas Papua. Pada bagian face 

terdapat bintik-bintik luka menyerupai bekas jerawat dan di bagian 

kanan-kiri hidung terlihat bentuk kulit kecil melengkung ke dalam 

seperti bekas kacamata. Selama berbicara dengan peneliti, ia terlihat 

pucat dan selalu mengatakan keberadaannya baik meskipun sebenarnya 

kurang begitu baik. Pada saat mengalami konflik, ia selalu menangis dan 

berdoa dikamar. 



Pada proses observasi berlangsung EM selalu menyediakan waktu 

pada peneliti sesuai dengan kesepakatan yang telah ia tentukan. Apabilah 

waktu yang telah ditentukan bertabrakan dengan kuliahnya ataupun 

aktivitas lain EM selalu menginformasikan pada peneliti agar dapat 

dialihkan pada waktu luang yang dimilikinya. Aktivitas EM di kost 

seperti mencuci pakaian, membersihkan kost, mengurus anak, dan sering 

membaca. Dia sangat senang apabila diluar orang Papua yang mau pergi 

main ke tempat kostnya karena menurutnya  bahwa kedatangan mereka 

merupakan sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya. Namun 

apabila ia sedang sendiri dan tidak melakukan aktivitas di kost, ia selalu 

memikirkan hal-hal yang menimbulkan kekwahtiran seperti 

membayangkan sesuatu kejadian negatif yang sebenarnya belum pasti 

terjadi sehingga menimbulkan rasa cemas dan perilaku maladaptif. 

Setelah menjelang dua bulan dengan partisipan, banyak hal penulis 

mengetahui mengenai kehidupan EM. Mereka makan sekali dalam 

sehari yaitu sekitar pukul 15.00-17.00 WIB. Pernah penulis makan 

bersama mereka tidak menggunakan air untuk minum. Menurut EM hal 

serupa sudah sering terjadi artinya bukan sesuatu yang baru, meskipun 

demikian mereka selalu menikmati dengan ucapan syukur dan tidak 

pernah mengelu ataupun sejenisnya. Apabilah pacarnya datang di kost 

reaksinya menjadi berbeda, ekspresinya seperti tegang dan wajahnya 

kelihatan pucat. Sebelum sembari kekerasan dalam berpacaran peneliti 

sudah mengkondisikan pemahaman yang positif karena EM sangat 

sensitif apabila  berbicara mengenai berpacaran. Ia selalu murung dan 

pandangannya terlihat kosong seperti sedang melamun yang 

menunjukan kesakitan yang terpendam, dalam cerita berlangsung ia 

hanya diam dan kepalanya menunduk. 

2. Gambaran Permasalahan EM 
EM bertemu dengan pacarnya ditempat kontrakan orang Papua 

yang sekarang dijadikan sebagai tempat diskusi, belajar, dan sering 

digunakan untuk beribadah. Karena mereka sering ketemu dan merasa 

adanya kecocokan sehingga mereka memutuskan untuk menjalin 

hubungan berpacaran. Saat ini EM menjalin hubungan berpacaran sudah 

berusia 4 tahun. EM dan pacarnya memiliki kesamaan usia yaitu 21 

tahun namun pacarnya lebih tua dua bulan dibandingkan EM. Pada awal 

berpacaran EM dan pacarnya menjalani hubungan dengan baik, 

kekompakan, perhatian, dan penyayang selalu diwujudkan dalam sikap 

pacarnya. Hal ini yang membuat EM merasa nyaman menjalani 

hubungan pacaran dan pada akhirnya ia mengandung dalam masa 

berpacaran 5 bulan. 



Sejak EM mengandung, kehangatan relasi berpacaran pun mulai 

pudar. Pacarnya mulai menunjukan sifat asli yang pemarah dan pemukul. 

Hal indah yang pernah dirasakan EM saat awal berpacaran mulai 

berubah menjadi hubungan yang tidak menyenangkan bersama 

pacarnya. Setelah EM melahirkan, pacarnya selalu pergi tanpa pamitan 

selama 3 sampai 4 hari. Kurang lebih dua tahun, EM tidak memberitahu 

ke orangtua maupun keluarganya bahwa ia telah memiliki buah hati. 

Alasannya, apabila diketahui kakak sulungnya maka seluruh biaya studi 

tidak dikirimkan lagi padanya. Sementara keberadaan ibunya sudah tidak 

dimungkinkan untuk membantu lebih. Itu sebabnya EM takut 

memberitahu kepada orangtua dan keluarganya. Orangtua dan 

keluarganya baru mengetahui ketika anak mereka sudah berusia 7 bulan. 

Kekerasan yang kerap terjadi terhadap EM adalah fisik, verbal, 

ekonomi, dan seksual. Meskipun seksual tidak diceritakan pada penulis 

secara detail tetapi dapat dijelaskan dengan kelahiran anak mereka. 

Kekerasan yang dilakukan pacarnya dimulai saat EM mengandung 3 

bulan atau sejak usia berpacaran memasuki 8 bulan, tindakan kekerasan 

dimulai dengan membentak dengan kata-kata yang menjatuhkan. EM 

mengaku, saat hamil pacarnya belum melakukan kekerasan secara fisik. 

Kekerasan ekonomi merupakan kekerasan pertama yang ditunjukan oleh 

pacarnya dengan mengajak kepada EM untuk tinggal bersama dikost 

EM. Sebenarnya EM takut dan menolak tawaran itu hingga beberapa kali 

namun suatu malam pacarnya nekat dan tidak menghiraukan penolakan 

EM dan pada akhirnya ia menerima dengan keterpaksaan. 

Biaya kost, biaya makan, dan kebutuhan hidup mereka semua 

ditanggung sejak pacarnya tinggal bersamanya. EM sudah menjelaskan 

kehidupan ekonomi keluarganya yang jauh dari kata sejatera tetapi 

semua sia-sia, pacarnya mengabaikan seolah-olah tidak mau mendengar. 

Bahkan biaya rumah sakit saat bersalin semua ditanggung oleh EM 

dengan menggunakan uang kuliahnya sehingga ia relah cuti satu 

semester. Selain itu, pacarnya menguasai semua barang kepunyaan EM 

seperti leptop, hendpone, dan uang. Meskipun demikian EM tetap sabar 

menjalani hubungan berpacaran. EM mengaku pengiriman uang dari 

keluarga tidak menentu, biasanya 2 hingga 3 bulan sekali kirim dengan 

jumlah 250-300 ribu. Mekanisme pengelolaan uang selama 2-3 bulan 

adalah 150 ribu untuk beras, 50 ribu untuk supermi dan telur, sisanya 

kebutuhan buah hatinya. EM juga mengatakan bahwa sering pacarnya 

menggunakan uangnya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat yaitu 

bayar rental motor dan main gem online di warnet. ia merasa cukup 

dengan jumlah uang tersebut saat ia masih sendiri.  

Kekerasan fisik dialami EM hampir setiap saat, hal itu terjadi 

setelah EM sudah melahirkan. Kekerasan fisik seperti menampar, 



memukul, menendang, dan mendorong hingga ia tersungkur dilantai. 

Setiap kekerasan fisik yang dialami oleh EM kerap terjadi bersamaan 

dengan kekerasan verbal yang sering dilontarkan oleh pacarnya seperti 

menggunakan kata “penipu, bangsat, dan sering berteriak dengan keras 

membentak”. Perilaku kasar tersebut terus berulang terjadi, EM 

sebenarnya sudah ingin mengakhiri hubungan mereka tetapi ia 

mempertimbangkan anak mereka yang masih kecil. Faktor anak yang 

membuat EM tetap bertahan menjalin hubungan dengan pacarnya.  

Hubungan mereka masih berjalan hingga sekarang. Saat ini 

hubungan EM bisa dikatakan sangat jauh dari kata bahagia. Sedih, rasa 

cemas, menangis, kecewa merupakan santapan EM bila bersama dengan 

pacarnya berbeda dengan masa awal berpacaran, pacarnya yang dikenal 

perhatian dan penyayang. Ia selalu berupaya melakukan yang terbaik 

didepan pacarnya meskipun sebenarnya ia sudah tidak tahan menghadapi 

hubungannya, dengan melakukan hal itu ia berharap agar kelak pacarnya 

dapat berubah menjadi baik seperti awal yang ia kenal tetapi sampai saat 

ini mimpinya belum terwujud.  

Berdasarkan uraian diatas, terdapat tiga bentuk kekerasan dalam 

berpacara yang terus dialami EM. Kekerasan tersebut berupa kekerasan 

fisik, kekerasan verbal/psikis, dan kekerasan ekonomi. Berikut ini 

klasifikasi yang dikemukakan oleh Murray (2007) terkait jenis dan 

dampak kekerasan yang dibuat dalam bentuk tema-tema: 

a. Kekerasan fisik 

Fakta membuktikan bahwa EM mengalami kekerasa fisik dalam 

hubungan berpacara. Menurutnya kekerasan yang pernah dialami hanya 

karena lewat waktu yang telah ia tetapkan sebelumnya. Saat itu, ia pergi 

untuk mengerjakan tugas kuliah dengan teman-temannya tetapi waktu 

yang ia tentukan kepada pacarnya tidak ditepat sehingga ia dipukul. 

Berikut cuplikan wawancara kepada EM: 

“waktu itu, saya dipukul karena saya pulang bikin tugas dengan teman-

teman sudah lewat jam.. jam yang saya tentukan sebelum berangkat 

saya tidak tepati... sudah beberapa jam lewat, waktu itu masalahnya 

kelewatan jam sehingga dipukul” 

Selanjutnya partisipan juga mengatakan pernah ditampar beberapa kali, 

dan juga pernah ditendang oleh pacarnya. Berikut cuplikannya: 

“saya juga pernah ditampar hingga beberapa kali. Pernah juga saya 

ditendang didalam kost” 

Penulis juga melakukan wawancara kepada pak Joko untuk 

mendapatkan data yang valid mengenai kekerasan yang dialami oleh 

EM. Pak Joko adalah  teman kost yang tinggal berdampingan dengan 



partisipan. Menurut pak Joko saat pacar EM pulang  suara nangis selalu 

terdengar dikamar EM, saat EM keluar dari kamar matanya sudah biru-

membiru dan terlihat bangkak. Berikut cuplikan wawancara: 

“Sering-sering saya dengar cewenya itu nagis.., terus saat cewe keluar 

kamar matanya sudah biru-membiru, mungkin dipukul tapi saya 

kurang tau mukul dengan apa. Tau-tau cewenya keluar kamar matanya 

bangkak-bangkak”. 

Selanjutnya pak Joko mengatakan kekerasan yang dialami partisipan itu 

sering-sering, hal ini terjadi saat pacarrnya ada dikost. Berikut 

cuplikannya: 

“ya.., kadang-kadang. Masalahnya yang lakinnya sering pergi, kalau 

pulang dirumah nanti terus ada pertengkaran lagi, sering begitu. 

Pertengkaran sering-sering terjadi, saya saja mau lihat ngak enak, 

mau tegur ngak enak, mau ikut campur tangan ngak bisa, saya serba 

salah tapi melihat itu kasiang sama cewenya itu”. 

Berdasarkan fakta diatas, kekerasan fisik pertama kali dialami EM 

hanya karena ia tidak sempat menempati waktu yang ditetapkannya. Saat 

itu EM pergi mengerjakan tugas bersama dena teman-temannya dan 

ketika ia pulang telah kelewatan jam yang ia tentukan sehingga terjadi 

kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dialami EM seperti ditampar, 

ditendang, dipukul hingga matanya membiru dan membekas. Kekerasan 

fisik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada 

orang lain yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka, hingga cacat 

ditubuh. Pernyataan ini didukung oleh Breiding dkk (2015)yang 

menyatakan kekerasan fisik adalah perbuatan memaksa yang dilakukan 

secara fisik yang berakibat rasa sakit, luka ditubuh, cacat fisik, dan 

bahkan hingga kematian. 

b. Kekerasan verbal/ psikis 

Selain kekerasan fisik, EM juga mengalami kekerasan verbal. 

Kekerasan verbal yang dialami EM seperti dikatakan perempuang tidak 

jelas, pembohong, dan apabila EM mau jelaskan sesuatu pacarnya selalu 

bilang diam (membentak) secara kasar. Berikut cuplikan wawancara: 

“biasanya tambaah-tambah waktu., janjinya pulang jam ini tapi waktu 

tambah-tambah.. perempuan tidak jelas biasanya begitu..., kamu 

pembohong sukannya tipu-tipu, kalau saya jelaskan dibilang diam jadi 

saya diam.” 

Selain itu menurut hasil wawancara dengan pak Joko bahwa kekerasan 

verbal juga sering terjadi pada partisipan seperti pacarnya mengatakan 



bahwa ia sudah punya jodoh di Papua, dan pacarnya mengatakan bahwa 

ia mau meninggalkan EM. Berikut cuplikannya: 

“…saya pernah dengar lagi lakinya itu pernah ditelepon orangtuanya, 

katanya sudah dijodohkan dengan cewe yang di Papua. Dia kan 

mengungkapkan ke cewenya yang disini, … mau ngak mau si EM tadi 

minta pertanggung jawabkan. Itu agak keras lo pertengkarannya.” 

Diwaktu yang berbeda dalam konteks ini, pacarnya juga mengatakan 

bahwa ia mau tinggalkan EM. 

 “… kan cewenya marah minta tanggung jawab. Tapi lakinya itu 

bilang mau ditinggalin gitu.” 

Sementara itu, pak Joko juga mengatakan, pacarnya pernah 

menyampaikan bahwa agar bayi mereka di jual. Berikut cuplikannya: 

“… bertengkar sayakan persis dikamar sebelah mereka. Terus lakinya 

tadi bilang bayinya itu lebih baik dijual saja, saya pernah dengar itu.” 

Berdasarkan uraian diatas, EM juga mengalami kekerasan verbal. 

Kekerasan verbal kerap terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik, kata-

kata yang sering dilontarkan ketika bertengkar seperti perempuan tidak 

jelas, membentak dengan kasar, dan sering dikatakan bahwa ia 

berkeinginan untuk menyudahi hubungan mereka. Kekerasan verbal/ 

psikis merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud 

untuk membahayakan orang lain dengan cara kata-kata yang 

menjatuhkan maupun gerakan tubuh yang merugikan pihak lain. hal ini 

sejalan dengan penjelasan oleh Breiding dkk (2015) yang 

mendefinisikan ekerasan verbal/psikis adalah penggunaan komunikasi 

verbal ataupun non verbal yang bermaksud untuk membahayakan orang 

lain secara mental atau emosional dan atau kontrol yang berlebihan 

terhadap orang lain. 

c. Kekerasan ekonomi 

Kekerasan ekonomi juga dialami oleh EM. Berdasarkan hasil 

penelitian kepada EM, kekerasan ekonomi yang dialami berupa biaya 

kost ditanggung oleh partsipan, biaya makan ditanggung oleh EM, dan 

bahkan saat EM melahirkan seluruh biaya Rumah Sakit ditanggungnya. 

Berikut cuplikannya: 

“iya.. untuk itu seperti uang makan dan pada saat melahirkan Elvis 

(anak mereka) pakai uang saya semua.” 

Pada waktu yang berbeda EM juga mengatakan pacarnya selalu 

menggunakan uangnya dengan tidak tepat, pacarnya menggunakan uang 

EM untuk main game diwarnet dan digunakan untuk membeli rokok. 



Selain itu, barang milik EM juga dikuasai oleh pacarnya seperti leptop. 

Beriut cuplikannya: 

“... seperti saya larang tidak boleh beli rokok tapi merokok terus... 

terus seperti saya melarang tidak boleh main di warnet terus karena 

itu menghabiskan uang... itu lagi saya bilang leptop jangan dibawah 

saya mau bikin tugas, dia bawah ke pengadaian begitu tidak dengar..,” 

Berdasarkan fakta diatas bahwa EM juga mengalami kekerasan 

ekonomi.kekerasan ekonomi yang dialami adalah biaya kost, biaya 

makan, menguasai milik kepunyaan EM seperti uang dan HP serta 

leptop, dan bahkan saat melahirkan anak mereka semua ditanggung oleh 

EM. Kekerasan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk 

pemanfaatan yang dilakukan terhadap EM. Hal yang sama juga 

dijelaskan dalam penelitian oleh Yayasan Puli (2015), bahwa kekerasan 

ekonomi adalah perbuatan yang mencakup pemanfaatan seseorang 

secara materi, misalnya memaksa membiayai keperluan pacar, meminta 

uang secara paksa, dan mengontrol tabungan pasangan. 

 

3. Dampak Psikologis yang dialami EM 

Dampak kekerasan yang dialami EM adalah merasa cemas saat 

pacarnya datang, selalu berprasangka buruk seperti takut pacarnya 

melakukan kekerasan kembali, takut saat kehabisan uang, takut tidak 

dapat melanjutkan kuliahya sehingga menyebabkan ia sulit untuk tidur. 

Dampak kekerasan yang dialami ET seperti kecewa, rasa takut, dan 

menjadi malas. Berikut cuplikan wawancara: 

“ rasanya saya kecewa.. saya rasanya takut karena orangtua saya 

tidak pernah pukul saya, saya paling malas.., saya malas berbicara 

dengan dia..,” 

Selanjutnya diwaktu yang berbeda dalam konteks ini, partisipan juga 

mengatakan bahwa ia merasa sedih dan rasa marah yang terpendam. 

Menurut partisipan kekerasan yang dialami tidak pernah dilakukan oleh 

kedua orangtuanya. Berikut cuplikannya: 

“rasanya saya sedih.. saya marah dalam hati saya bilang begitu.., 

karena orangtua saya tidak pernah pukul saya ka... (kepalanya 

menunduk dan menangis).”  

Menurut pak Joko, partisipan terlihat selalu murung saat duduk seperti 

pandangan kosong seperti orang sedang kepikiran. Berikut cuplikannya: 

“... kalau duduk hanya diam seperti murung.. pandangan kosong 

seperti orang pemikiranya..,” 



Hasil penelitian diatas membuktikan bahwa EM mengalami 

gangguan psikologis seperti perilaku yang selalu merasa cemas, 

berprasangka buruk, rasa kecewa, menyimpan hati, suka menyendiri, 

dan murung. Jadi dapat dipahami bahwa dampak kekerasan dalam 

berpacaran berpengaruh pada gangguan psikologis seseoorang. 

Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

DeGenova (2008), yang menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami 

kekerasan dalam hubungan berpacaran dapat berakibat pada 

terganggunya pikiran, perasaan terhadap perilaku korban.  

Tabel 4.4  jenis dan dampak psikologis yang dialami EM  

Kekerasan 

Ekonomi 

” Biaya kost, biaya makan, biaya kebutuhan anak 

semua ditanggung oleh Eni. Bahkan saat Eni bersalin 

di rumah sakit ditanggung sendirinya tanpa ada 

bantuan sepeserpun dari Yonki. Selain itu, semua 

kepunyaan barang milik Eni dikuasai oleh Yonki 

seperti leptop, handpone, dan bahkan uang yang di 

kirim oleh kedua orantua Eni sering digunakan untuk 

bermain gem online di warnet”.  

Kekerasan verbal/ 

psikis 

Kekerasan verbal kerap terjadi bersamaan dengan 

kekerasan fisik. Kata yang digunakan adalah kamu 

pembohong, aku mau pergi ditinggalin kamu, jelek, 

perempuan tidak jelas, pacarnya mengatakan dia telah 

dijodohkan di Papua oleh orangtuanya, membentak 

secara kasar, dan mengusulkan agar anak mereka 

sebaiknya dijual. 

Kekerasan fisik Ditampar, dipukul, ditendang, didorong hingga EM 

jatuh tersungkur ke lantai. 

Dampak 

Psikologis 
Perilaku yang selalu merasa cemas, berprasangka 

buruk, rasa kecewa, menyimpan hati, suka 

menyendiri, dan murung 

 

 

 

4. Dinamika Permasalahan EM 

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh bahwa sebelum 

berpacaran EM tidak pernah mengalami kekerasan, ia mengaku bahwa 

belum pernah dipukul oleh kedua orangtuanya dan belum pernah 

merasakan kekhawatiran seperti yang dialami saat berpacaran. EM 

memang memiliki kebiasaan cemas atau khawatir seperti manusia secara 

umum namun kecemasan yang dialami tersebut tidak menggangu  

aktivitasnya setiap hari, ia mengatakan kecemasan yang pernah dialami 

sebelum berpacaran merupakan kewajaran atau hanya biasa-biasa tidak 



seberat sekarang yang dialaminya. EM juga mengatakan bahwa 

semenjak mereka dikaruniayai buah hati, kecemasan yang dialami lebih 

berat dibandingkan sebelumnya. 

Kecemasan EM merupakan akibat perilaku kasar yang sering 

dilakukan oleh pacarnya secara terus-menerus sehingga menjadi perilaku 

yang selalu khawatir menjalani hidup. Pengalaman hidupnya bersama 

keluarga yang serba kekurangan menumbuhkan kepercayaan bahwa ia 

tidak boleh bergantung dengan orang lain. EM percaya bahwa orang lain 

akan menjadi bosan apabila kita selalu menggantungkan hidup kepada 

mereka. Selain itu ia juga memiliki asumsi bahwa kekarasan yang 

dialami merupakan sebuah ujian yang harus dilalui, ia juga mengatakan 

bahwa apabila kekhawatirannya kumat akan mempengaruhi pada 

anaknya. Apalagi anaknya masih belita yang wajib dirawat secara 

instensif dengan kasih sayang. 

Perilaku kasar dan pemukul yang terjadi secara tiba-tiba 

mengakibatkan EM merasa kondisi kecemasannya tidak bisa 

dikendalikan sehingga ia sering tertidur dengan napas yang tidak teratur 

seperti sesak napas sambil menangis saat ia sendiri. kecemasan itu juga 

diproyeksikan pada saat proses intervensi dengan teknik desensitisasi 

sistematis (TDS) yang menunjukan adanya kondisi fisik yang kurang 

nyaman. Apabila ada cerita yang menjurus pada perasaan kurang 

nyaman, maka reaksi fisiologis yang muncul padanya adalah 

mengeluarkan air mata, murung, dan memunculkan ketegangan. 

Ketika ia sendiri dikost, ia suka menyendiri, selalu murung, dan 

kelihatan kurang fit seperti memikirkan sesuatu. Sementara itu, EM juga 

memikirkan bahwa ia adalah perempuan yang tidak beruntung 

dibandingkan teman-teman sebaya lain apalagi pacarnya yang tidak 

bertanggung jawab dan perilaku yang kasar dan pemukul. Hal ini yang 

menyebabkan kehidupan EM menjadi cemas yang berkepanjangan. 

Kecemasan yang muncul pada EM antara lain menagis, cemas, tegang, 

jantung berdebar-debar, dan lemas. Hal itu yang muncul saat terjadinya 

kekerasan yang dilakukan pacarnya. Berdasarkan keluhan yang EM 

sampaikan pada peneliti sebelum dilakukan intervensi adalah ia selalu 

merasa cemas ketika pacarnya darang, selalu berprasangka buruk, dan 

sulit untuk tidur. Hal ini merupakan masalah yang selalu menggangu 

dirinya setiap saat. 

 

4.2.2 Hasil Intervensi EM 

1. Asesmen Pra-Intervensi pada EM 

Setelah mengetahui latar belakang dan gambaran permasalahan yang 

dialami EM, fakta yang diperoleh adalah ia mengalami tindakan 

kekerasan dalam berpacaran sehingga menyebabkan kecemasan, 



ketakutan, dan prasangka buruk dalam diri. Kecemasan tersebut 

diketahui berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Selain itu, peneliti 

mengukur kecemasan untuk memastikan tingkat kecemasan sebelum 

intervensi. Berdasarkan hasil asesmen pra-intervensi bahwa tingkat 

kecemasan EM tergolong tinggi yaitu dengan skor 158 sehingga adanya 

rasa cemas yang berlebihan dalam diri. Skala yang digunakan adalah 

skala HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale). Skala HARS merupakan 

pengukuran kecemasan yang didasarkan pada munculnya syptoms yang 

nampak pada individu yang mengalami kecemasan. Skala ini pertama 

kali digunakan pada tahun 1959, yang diperkenalkan oleh Max Hamilton 

dan sekarang telah menjadi standar dalam pengukuran kecemasan 

terutama pada penelitian trial clinic. Terdapat 14 pertanyaan dan 81 item 

dalam skala yang dipakai. Cara penilaian dengan kategori 0: tidak ada 

gejala sama sekali, 1: satu dari gejala yang ada, 2: sedang/ separuh dari 

gejala yang ada, 3: berat lebih dari setengah yang ada, 4: sangat berat 

semua gejala ada. Berdasarkan hasil supervisi dengan expert psikolog 

penentuan derajat kecemasan dengan nilai skor hasil sebagai berikut 

yaitu skor 0–50 sangat rendah, skor 51–100 rendah, skor 101-150 

sedang, skor 151–200 tinggi, dan skor 201-250 sangat tinggi.  

Kecemasan dalam hubungan berpacaran yang dialami oleh EM 

merupakan kecemasan terkondisi dimana partisipan benar-benar 

merasakan perasaan cemas atas  kasus kekerasan yang pernah dialami 

sehingga menyebabkan perasaan kekhawatiran yang berkepanjangan. 

Kecamasan pada hubungan berpacaran juga termasuk kecemasan yang 

berbentuk ancaman, karena mereka menyangka akan terjadi sesuatu 

yang buruk atau sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Ini yang 

membuat mereka merasa terancam. 

 

2. Intervensi Siklus Pertama EM 
a. Perencanaan (plan) 

Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu peneliti menyiapkan 

rencana pelaksanaan terapi behavioral dengan teknik desensitisasi 

sistematis dalam mereduksi kecemasan perempuan korban kekerasan 

dalam berpacaran.Berikut iniadalah tabel rincian pelaksanaan 

intervensisiklus pertama yang telah dibuat oleh peneliti: 

Tabel 4.5 jadwal pelaksanaan intervensi siklus pertama 

Nama Partisipan Rencana Intervensi Jam Intervensi 

EM (Partisipan 1) 16 Agustus 2019 09.00-10.00 WIB 

 

Rincian pelaksanan diatas dibuat berdasarkan persetujuan antara 

partisipan dan peneliti. Pada saat partisipan datang, peneliti menyambut 



dan mempersilahkan duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. 

Kemudian peneliti membuka pembicaraan dengan topik netral seputar 

aktivitas yang dilakukan di rumah. Setelah itu peneliti mulai 

memberitahukan harapan dan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan 

pertama, yaitu kecemasan yang dialami partisipan dapat menurun 

dengan layanan terapi behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis. 

Proses pelaksanaan intervensi berjalan sesuai waktu yang telah dibuat. 

 

b. Tindakan (action)  

Sesuai dengan perencanaan, EM mengikuti intervensi sebanyak dua 

siklus. Berikut ini adalah intervensi siklus pertama yang terdiri dari lima 

tahap: 

Tahap 1  

a. Memberikan rasional.  

Hasil interiew pada EM ditemukan bahwa ia mengalami 

kekerasan dalam berpacaran sehingga berdampak pada 

kecemasan ketika pacarnya datang, selalu berprasangka buruk, 

dan sulit untuk tidur. Berdasarkan fakta tersebut, pada tahap 

pertama terapi ini penulis memberikan pemahaman mengenai 

pemicu permasalahan yang dialami oleh EM kemudian penulis 

memberikan penjelasan mengenai cara mengendalikan atau 

mengatasi permasalan tersebut melalui terapi teknik desensitisasi 

sistematis untuk pemulihannya. Selanjutnya penulis menjelaskan 

definisi, manfaat, dan tujuan terapi teknik desensitisasi 

sistematis. Penulis juga menjelaskan bagaimana situasi cemas, 

prasangka buruk, dan sulit tidur dapat mengakibatkan kecemasan 

yang berkepanjangan dan berdampak pada symton dan gangguan 

psikologisnya sebelum melakukan terapis. Tujuannya agar 

partisipan dapat memahami penyebab dari kecemasan, prasangka 

buruk, dan sulit tidur yang mereka rasakan pada saat KDP yang 

mereka alami atau sesudah KDP. 

 

b. Memberikan ikhtisar.  

Setelah memberikan rasional, peneliti memberitahukan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam proses terapi, seperti latihan 

rileksasi. Rileksasi ini bertujuan untuk menganti situasi tegang 

menjadi situasi yang rileks agar rasa cemas menjadi hilang. 

Sesudah menjelaskan, penulis memastikan apakah partisipan 

telah memahami semuanya, maka peneliti masuk pada tahap 

selanjutnya sesuai dengan persetujuan partisipan. 

Tahap 2 mengidentifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan 



Pada tahap kedua ini, penulis meminta EM menceritakan 

permasalahan yang dialami sekaligus penulis membantu untuk 

mengidentifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan. Setelah 

menemukan, penulis menyusun situasi-situasi tersebut dalam 

bentuk daftar. Fakta yang ditemukan adalah partisipan selalu 

merasa cemas ketika pacarnya datang, selalu berprasangka 

buruk, dan sulit untuk tidur. Selain itu EM juga mengatakan 

bahwa ia sangat kekhawatiran seperti merasa takut apabila 

pacarnya pulang dan tidak mau berbicara, EM merasa khawatir 

saat tidak tepati janji, takut kekerasan kembali terulang, takut 

anaknya sakit, dan merasa gelisa apabila makanannya hampir 

habis. 

Tahap 3 membuat hiraki kecemasan 

a. Mengajak partisipan membuat hirarki kecemasan.  

Setelah mengidentifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan 

dalam diri EM, penulis bersama-sama dengan EM menyusun 

hirarki kecemasan mulai dari tingkat kecemasan yang paling 

rendah hingga ketingkat yang paling tinggi. Menurut EM, situasi 

yang sangat mencemaskan yaitu, Pertama; ketika terjadi tindakan 

kekerasan. Kedua; ketika anak mereka sakit. Kedua; ketika 

makanan habis. Keempat; ketika ia tidak tepati janji kepada 

pacarnya. 

b. Meminta partisipan untuk memberi tanda ketegangan 

Setelah menyusun hirarki kecemasan yang dialami EM, penulis 

meminta EM  memberi tanda ketegangan menggunakan huruf a, 

b, c dengan ketentuan a berarti kurang menggangu, b berarti agak 

menggangu, c sangat menggangu. Hirarki kecemasan yang 

disusun sama persis seperti pada tahap ketiga yaitu, Pertama; 

ketika terjadi tindakan kekerasan. Kedua; ketika anak mereka 

sakit. Kedua; ketika makanan habis. Keempat; ketika ia tidak 

tepati janji kepada pacarnya. 

Tahap 4 memilih dan melatih respon-respon tandingan 

a. Menjelaskan kepada partisipan metode relaksasi.  

Pada tahap ini penulis menjelaskan metode rileksasi kepada 

partisipan,seperti  rileksasi merupaan suatu tindakan yang 

digunakan untuk melepas ketegangan pada individu. Metode 

rileksasi adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk 

menghilangkan berbagai bentuk pikiran yang kacau akibat 

ketidakberdayaan seseorang dalam mengendalikan ego yang 



dimilikinya, mempermudah seseorang dalam mengontrol diri,  

menyemangatkan jiwa dan menyehatkan pada tubuh.  

b. Menjelaskan bagaimana latihan rileksasi akan di laksanakan.  

Setelah menjelaskan metode rileksasi, peneliti melatih rileksasi 

kepada partisipan. Langkah-langkahnya yaitu rileksasi 

pernafasan, selanjutnya rileksasi tangan, kemudian rileksasi otot 

pinggang, leher dan kepala, rileksasi mulut dan muka, dan 

rileksasi syaraf. Latihan relaksasi dilakukan sebanyak dua kali. 

c. Membantu partisipan menemukan situasi kendali atau situasi 

menyenangkan.  

Pada proses ini, penulis meminta EM menceritakan situasi apa 

dan dimana yang bisa membuat ia merasa nyaman dan santai. 

Menurutnya, situasi yang dapat membuat ia nyaman dan santai 

ketika ia berada di pantai. 

d. Memberikan instruksi kepada partisipan.  

Penulis memberitahu kepada EM bahwa dalam proses terapi 

nanti diharapkan agar EM dapat mengikuti apa yang disampaikan 

peneliti. Kemudian penulis bersama-sama  dengan EM 

bersepakat membuat cara pengkodean ketika partisipan telah 

merasa takut ataupun telah menjadi nyaman. Caranya adalah 

ketika partisipan merasa takut ia memberikan kode dengan 

mengangkat tangan dan apabila ia sudah menjadi nyaman 

anggukkan kepala. 

 

Tahap 5 kegiatan inti  

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 releksasi. 

Dalam proses relaksasi penulis menceritakan situasi dimana 

partisipan berada disebuah pantai yang sangat tenang dan 

nyaman, hal ini diulang-ulang hingga partisipan menjadi nyaman 

dan tidak merasa cemas lagi. 

 

c. Hasil Asesmen Pasca Intervensi Siklus Pertama (observation)   



Setelah intervensi siklus pertama, peneliti melakukan penilaian 

terhadap EM untuk mengetahui pengaruh teknik desensitisasi sistematis. 

Penilaian dilakukan dengan meminta kepada EM untuk mengisi skala 

kecemasan. Skala yang digunakan adalah skala yang sama pada saat 

pretest. Hasil dari asesmen siklus pertama menunjukan terjadinya 

penurunan tingkat kecemasan yaitu dari skor pra intervensi 158 menurun 

menjadi 112 setelah melakukan intervensi. 

 

d. Refleksi (reflection)  

Sebelum dilakukan intervensi siklus pertama. EM kelihatan pucat, 

tegang, dan selalu menunduk seolah-olah ada sesuatu yang 

disembunyikan. Melihat perilaku tersebut, peneliti memberikan 

rasionalitas mengenai kasus yang dialami dan manfaat terapi teknik 

desensitisasi sistematis, ketika EM telah  memahami wajahya pun 

berubah menjadi ceria. Setelah terapi selesai, EM mengatakan awalnya 

ia merasa takut melakukan terapi karena baru pertama kali 

melakukannya. Ia mengatakan terapi teknik desensitisasi sistematis 

sangat membantunya, ia merasa segar dan pikirannya menjadi lebih 

positif dibandingkan sebelum melakukan teknik ini (dengan wajah 

tersenyum). 

 

3. Intervensi Siklus Kedua EM 

a. Rencana yang direvisi (revised plan) 

Seperti pada siklus pertama, sebelum melakukan tindakan intervensi 

peneliti terlebih dahulu menyiapkan rencana pelaksanaan terapi 

behavioral teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi kecemasan 

perempuan korban kekerasan dalam berpacaran. Berikut ini adalah tabel 

rincian pelaksanaan intervensi kepada kedua partisipan yang dibuat oleh 

peneliti: 

Tabel 4.6 jadwal pelaksanaan intervensi siklus kedua 

Nama Partisipan Rencana Intervensi Jam Intervensi 

EM (Partisipan 1) 23 Agustus 2019 09.00-10.00 WIB 

 

Jadwal pelaksanan diatas dibuat berdasarkan persetujuan antara 

partisipan dan peneliti. Partisipan diminta kesediaan untuk melakukan 

intervensi siklus kedua, dan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. Pada saat partisipan datang, peneliti menyambut dan 

mempersilahkan duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Kemudian 

peneliti membuka pembicaraan mengenai terapi yang telah partisipan 

jalani sebelumnya, selanjutnya peneliti mengajak partisipan untuk 

mengingat kembali apa yang telah ia dapatkan pada intervensi siklus 



pertama, setelah itu peneliti memberitahukan hasil intervensi siklus 

pertama kepada partisipan. Hal ini dilakukan agar partisipan mengetahui 

tingkat kecemasan setelah melakukan terapi, dan juga agar partisipan 

dapat memahami kondisi apa yang harus diperbaiki pada intervensi 

selanjutnya. Setelah itu peneliti mulai memberitahukan harapan dan 

tujuan yang akan dicapai pada terapi kedua, yaitu kecemasan yang 

dialami partisipan bisa dinurunkan dengan maksimal melalui terapi 

behavioral teknik desensitisasi sistematis. Proses pelaksanaan intervensi 

berjalan sesuai waktu yang telah dibuat. 

 

b. Tindakan (action) 

Tahap 1 

a. Mengajak partisipan mengingat kembali apa yang dilakukan 

pada terapi pertama. 

Peneliti menanyakan kembali kepada partisipan tentang langkah-

langkah pada proses terapi sebelumnya dan instruksi-

instruksinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan, apakah 

partisipan masih mengingat atau tidak, apabila ia telah lupa maka 

peneliti jelaskan kembali seperti intervensi pertama. Namun 

karena partisipan masih ingat, maka peneliti langsung pada tahap 

selanjutnya. 

 

b. Peneliti membangun kesepakatan dengan partisipan untuk 

mencapai tujuan.  

Pada bagian ini, peneliti memberi penguatan kepada partisipan 

serta menjelaskan cara menghilangkan kecemasan yang 

dialaminya, kemudian memberikan keyakinan agar partisipan 

mampu menghilangkan rasa cemas yang dirasakan dalam diri. 

Peneliti juga menyeruhkan agar partisipan lebih fokus agar dalam 

proses terapi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. 

 

Tahap 2 kegiatan inti 

Seperti sebelumnya, penulis memulai dengan 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 releksasi. 

Dalam proses relaksasi penulis menceritakan situasi dimana 

partisipan berada disebuah pantai yang sangat tenang dan 



nyaman, hal ini diulang-ulang hingga partisipan menjadi nyaman 

dan tidak merasa cemas lagi. 

 

c. Hasil Asesmen Pasca Intervensi Siklus Kedua (observation) 

Setelah intervensi siklus kedua, peneliti melakukan penilaian kepada 

partisipan untuk melihat pengaruh teknik desensitisasi sistematis. Hasil 

penilaian pada siklus kedua ini menunjukan bahwa tingkat kecemasan 

ang dialami EM mengalami penurunan yang sangat maksimal, ia mampu 

melakukan terapi dengan baik untuk melawan kecemasan yang dialami. 

Berikut hasil penilaian siklus pertama dan kedua: 

Tabel 4.7 hasil asesmen pasca intervensi siklus kedua 

Nama Partisipan Siklus Pertama Siklus Kedua 

EM 112 83 

 

Berdasarkan hasil siklus kedua diatas dapat diketahui bahwa terapi 

teknik desensitisasi sistematis dapat menurunkan tingkat kecemasan 

individu. Terjadi penurunan kecemasan dari yang sedang (100-150) 

menjadi rendah (51-100) dengan skor 112 menjadi 83 dengan penurunan 

sebanyak 29 digit dari skor semula. 

  

d. Refleksi (reflection)  

Pada intervensi siklus kedua, peneliti melihat perubahan yang baik 

dalam diri EM. Dalam proses terapi EM sangat fokus sehingga terapi 

dapat berjalan dengan baik. Setelah terapi selesai EM mengatakan 

keadaannya sudah tidak seperti dulu yang tertekan. Menurutnya, 

sekarang ia sudah merasa aman dan tenang. Ia bersyukur bisa belajar 

bagaimana mengendalikan situasi untuk ke arah yang positif. 

 

4. Kesimpulan Efektivitas Teknik Desensitisasi Sistematis  

Berdasarkan hasil penelitian pasca intervensi ditemukan bahwa 

teknik desensitisasi sistematis dapat membantu partisipan untuk berpikir 

lebih positif. Menurut EM, teknik desensitisasi sistematis telah 

menunjukan jalan yang baik padanya, dan pikiran menjadi lebih positif. 

Berikut cuplikan wawancaranya: 

“pertama kan saya berada ditempat yang tidak aman yang negatif... 

teknik desensitisasi sistematis ini bisa mendapatkan jalan yang bagus untuk 

pikiran yang lebih positif.” 

Selanjutnya EM mengaku, teknik desensitisasi sistematis sangat 

bermanfaat dan memberi nilai positif baginya. Berikut cuplikannya: 



“sangat bermanfaat ka... nilai positifnya, tadikan pikiran negatif 

jadi pikirannya terkandas sehingga tidak bisa bikin ini dan itu... tetapi 

karena teknik desensitisasi sistematis saya sudah tau buat caranya, 

kalau seperti ini saya harus buat begini saya sudah bisa tau cara buat 

pikiran positif.” 

EM juga mengatakan teknik desensitisasi sangat membantu ketika ia 

merasa cemas. Menurutnya ia sudah tidak takut, ia sudah menjadi segar 

dan merasa nyaman. Berikut cuplikannya: 

“ia... tekni desensitisasi membantu saya, saya kan pertama 

cemas tapi sekarang sudah tidak lagi.., saya sekarng saya sudah 

segar... betul saya sudah merasa nyaman.” 

 Pengukuran juga dilakukan pada penelitian ini, ini dilakukan untuk 

mengetahui efektifitas teknik desensitisasi sistematis dan sebagai 

kekuatan data pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengukuran pada 

masing-masing siklus menunjukan bahwa EM mengalami penurunan 

tingkat kecemasan, yaitu dari tingkat kecemasan tinggi menurun ke yang 

rendah, itu artinya intervensi dengan teknik desensitisasi sistematis 

efektif menurunkan tingkat kecemasan pada korban kekerasan dalam 

berpacaran. Selain itu, intervensi juga berdampak pada perubahan 

perilaku, yang mana sebelum dilakukan  intervensi, EM mengaku bahwa 

ia selalu merasa cemas dan berpikir sesuatu yang negatif akan terjadi 

pada dirinya sehingga menyebabkan kecemasan yang berkepanjangan 

tetapi setelah intervensi dilakukan ia merasa dirinya segar dan pikirannya 

lebih positif. Berikut ini adalah tabel perbedaan tingkat kecemasan 

sebelum dan sesudah intervensi dengan teknik desensitisasi sistematis 

pada partisipan EM. 

Tabel 4.8 perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah 

intervensi pada EM 

Penilaian Total skort Tingkatan kecemasan 

Pra intervensi 158 Tinggi 

Intervensi siklus pertama 112 Sedang 

Intervensi siklus kedua 83 Rendah 

 

4.2.3 Analisis Deskriptif Partisipan Kedua (IT) 

1. Latar Belakang IT 

IT adalah seorang mahasiswi Sosiologi di salah satu Universitas 

Swasta di Salatiga. Ia berasal dari Talaut, Sulawesi Utara. Usia IT 

sekarang 20 tahun. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dan berat badan 

kurang lebih 46 kilogram dengan tinggi kurang lebih 158 sentimeter. Ia 

memiliki rambut lurus berwarna  hitam dan panjang sampai dibahu 

sertakulit berwarnasawo matang. IT adalah anak ke dua dari tiga 



bersaudara diantaranya dua perempuan dan satu laki-laki. Status 

ekonomi keluarga IT dapat dikatakan menengah kebawah. Profesi Ayah 

dan Ibunya adalah petani. Karena latar belakang ekonomi kurang mampu 

sehingga IT harus melakukan transfer prodi dari kesehatan ke Sosiologi 

yang padahal ia telah berproses selama satu tahun di kesehatan. 

Pada saat pertama kali ketemu dengan peneliti, IT menampilkan 

mood yang cenderung turun dan ekspresinya terlihat murung. Meskipun 

demikian ia tetap menerima peneliti dengan ramah dan berkomunikasi 

dengan baik. Pribadi IT dapat dikatakan ramah dan lemah lembut, 

apabila pembicaraan kami mengara pada kasus yang dialaminya, ia 

terlihat sedih dan khawatir serta menjadi tegang. Hal ini sangat jelas 

ditampilkan melalui postur tubuhnya seperti wajah IT menunduk dan 

mengeluarkan air mata, wajahnya terlihat pucat, dan volume suara yang 

mengecil. IT tinggal di Salatiga sejak tahun 2018, selama tinggal di 

Salatiga ia hanya berteman dengan perempuan yang benar-benar  ia 

kenal diluar dari itu tidak dan Ia jarang bergaul dengan laki-laki. 

 

2. Gambaran Permasalahan IT 
Pada tahun 2017 IT dan Jun pacarnya mulai berpacaran. Saat itu 

mereka masih duduk dibangku kelas 3 SMA di Talaut, Sulawesi Utara. 

Mereka sudah saling kenal satu dengan yang lain sebelum berpacaran 

karena mereka bersekolah ditempat yang sama. Mereka bertemu 

disekolah, kemudian berteman dan pada akhirnya berpacaran. Awalnya, 

IT menolak berpacaran dengan Jun  hingga beberapa kali tetapi semangat 

Jun tidak pernah pudar untuk menarik hati IT sehingga lambat laun 

hatinya luluh kemudian IT menerima dan mereka berpacaran.Hubungan 

mereka telah berusia dua tahun. Pada awal berpacaran, Jun sangat baik 

di matanya, kebahagiaan selalu dirasakan oleh IT setiap waktu ketika 

bersama Jun. 

Semenjak hubungan mereka berusia tiga-empat bulan, IT merasa 

kehangatakan yang pernah dialami berubah seketika, Jun yang dikenal 

baik berubah menjadi pemabuk dan pemukul. IT mengatakan tindakan 

kasar yang dilakukan Jun merupakan sifatnya yang sebenarnya. Tingkah 

laku Jun yang kasar sering membuat IT binggung, karena Jun melakukan 

kekerasan kepadanya tanpa penyebab yang jelas langsung melakukan 

kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami IT adalah kekerasan fisik dan 

kekerasan verbal/ psikis. Bentuk kekerasan fisik merupakan kekerasan 

pertama yang dilakukan Jun kepada IT seperti menampar, memukul, dan 

menendang. Bagi IT tindakan semacam ini kerap dilakukan Jun 

kepadanya. Kekerasan fisik yang sangat membuat hati IT terluka adalah 

ketika ia sedang makan bersama teman-temannya. Saat itu, IT tidak 



taumenau tiba-tiba pacarnya datang langsung memukul dan 

menendangnya didepan umum. 

Sementara itu, kekerasan verbal juga dialami oleh IT. Ia mengatakan, 

apabila mereka bertengkar kata-kata kasar sering diucapkan oleh 

pacarnya seperti“cacimaki, anjing, dan babi”. Hal ini kerap terjadi 

bersamaan dengan kekerasan fisik, dan apabila Jun sedang badmood 

dengan teman-temannya ucapan tersebut juga selalu dilontarkan. Selain 

itu,Jun cenderung menyakiti IT dengan kata-kata yang menjatuhkan 

harga diri IT seperti disebutkan perempuan jelek dan cengeng. Tindakan 

Jun tersebut menyebabkan IT menyalahkan dirinya setiap kali Jun 

menyakiti dirinya. Tindakan kekerasan Jun yang berulang-ulang 

menyebabkan IT menjadi perilaku yang cemas dan penuh denan 

kekhawatira. 

Pada saat IT bersama dengan teman-teman, rasa cemas selalu 

melingkupi pikirannya, kekhawatiran selalu muncul dan jantung terus 

berdebar. IT mengatakan rasa tersebut masih terus terbawa dalam 

pikirannya dan sulit untuk menghilangkannya. IT mengaku, perilaku 

cemas dan kekhawatiran yang dialami juga disebabkanoleh faktor 

pengalaman keluarganya yang kurang harmonis ditambah dengan 

perilaku pacarnya yang kasar sehingga membuat perilaku IT menjadi 

cemas dan khawatir yang berlebihan. 

Berdasarkan uraian diatas, IT mengalami dua bentuk kekerasan 

dalam berpacaran. Kekerasan tersebut adalah kekerasan fisik dan 

kekerasan verbal/psikis. Berikut ini klasifikasi yang dikemukakan oleh 

Murray (2007) terkait jenis dan dampak kekerasan yang dapat 

diidentifikasi dalam kasus IT yang dibuat dalam bentuk tema-tema: 

 

a. Kekerasan fisik 

Menurut IT kekerasan fisik dialami berupa ditampar, ditendang, dan 

dipukul di bahu. Berikut cuplikan wawancara: 

“ biasa ba tampeleng, tendang dipantat, bapukul dibadan (bahu)...,” 

IT juga mengatakan bahwa pacarnya pernah melakukan tindak 

kekerasaan saat ia sedang sakit, kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya 

didepan teman-temannya. Menurut IT kekerasan itu disebabkan karena 

saat ia sakit tidak memberitahu kepada pacarnya sementara pacarnya 

tidak terima sehingga terjadi kekerasan. Pacarnya mengetahui hal ini dari 

teman-teman saat pulang dari sekolah.. Berikut cuplikan wawancara: 

“... ada yang kita sedang saki tu ka, tamang-tamang ada bilang kate 

Jun (pacarnya) masa nga pe cewe sake kong ngana mo sebajalang? 

Kita sake nyanda bilang pa dia lantaran kita nya suka kase beban pa 

orang..., terus dia (pacarnya) tanya pa kita no, ngana butul ada sake? 



Kita bilang nyanda, mar kita so tau pasti dia mo batendang pakita, 

nyanda lama langsung dia ba tendang pakita...,” 

IT mengaku, kekerasan fisik yang dialami terkadang didepan teman-

temannya. Ia mengatakan, apabila ada sesuatu yang salah menurut 

pandangan pacarnya maka disaat itu kekerasanpun akan terjadi 

meskipun didepan teman-temannya. Berikut cuplikannya: 

“.... biar le sama-sama dengan teman-teman barame-rame bagitu 

kalau ada yang tasalah dia langsung bapukul..,” 

Berdasarkan hasil penelitian ini, fakta membuktikan bahwa IT juga 

mengalami kekerasan fisik dalam hubungan berpacaran. Bentuk 

kekerasan fisik seperti ditampar, ditendang, dan dipukul. Kekerasan 

yang dialami IT terkadang membinggungkan baginya, karena tanpa 

sebuah masalah yang jelas kekerasan kerap terjadi yang walaupun 

pacarnya dalam keadaan sehat atau tidak mabuk oleh minuman 

beralkohol. Itu artinya kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya 

merupakan unsur kesengajaan dengan tujuan untuk memiliki kontrol 

terhadap IT. Penelitian oleh The University of Michigan Sexual Assault 

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

juga mendefenisikan hal yang sama, mereka mengatakan kekerasan 

dalam berpacaran merupakan suatu tindakan kesengajaan yang 

dilakukan kepada pasangannya dengan menyalahkan, mengisolasi, 

memanipulasi, mengancam, serta menghina. Jadi dapat dipahami bahwa 

kekerasan dalam berpacaran juga dapat terjadi dengan unsur 

kesengajaan. 

 

b. Kekerasan verbal/psikis 

Adapun kekerasan verbal/ psikis yang dialami oleh IT. Patisipan 

mengaku, kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang pertama ia 

alami, saat itu hubungan mereka berusia sekitar 3 - 4 bulan. Kekerasan 

verbal berupa kata-kata kasar, cacimaki, dan semua kebun binatang di 

sebutkan kepadanya. Berikut cuplikan wawancara: 

“... pas jadian sudah tiga empat bulan bagitu mulai... kata-kata kasar 

bagitu sama deng bomake (cacimaki) atau pake itu nama-nama 

binatang..,” 

Selanjutnya IT mengatakan, kekerasan verbal yang sering pelaku 

gunakan seperti kata bomake, kata pemai, dan keode. Berikut 

cuplikannya: 



“kalu dia nyanda enak bagitu selalu bomake pa kita...paling dia bilang 

o ngana pe mai, keode la pokoknya yang nyanda-nyanda bagus dang... 

bagitu no dape kata-kata.” 

Sebelum peneliti melanjutkan, perlu diketahui bahwa kata bomake 

adalah kata yang sering digunakan di sulawesi utara yang artinya 

cacimaki. pemai juga kata yang berasal dari sulawesi utara yang artinya 

kata kasar yang mengarah pada seorang ibu. Dan keode juga berasal dari 

sulawesi urara yang arti kata yang sangat kasar yang ditunjukan kepada 

perempuan. Kata-kata diatas sering dilontarkan kepada IT saat 

bertengkar. Tindakan kekerasan verbal yang dilakukan pacarnya tidak 

dipengaruhi oleh pihak lain tetapi ia yang memutuskan secara pribadi. 

Murray (2007) juga mengatakan hal yang sama, bahwa perilaku 

kekerasan itu tidak dilakukan atas paksaan pihak orang lain melainkan 

sang pelaku yang memutuskan sendiri untuk melakukan tindakan 

kekerasan. Berdasarkan penjelasan dan fakta diatas dapat dipahami 

bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang adalah murni 

keputusanya sendiri bukan dorongan dari pihak lain. 

 

3. Dampak Psikologis yang dialami IT 

Hasil penelitian membuktikan bahwa dampak kekerasan juga 

dialami oleh IT, seperti ketakutan terhadap laki-laki, rasa sedih yang 

mendalam, dan sakit hati yang berkepanjangan. IT mengatakan saat 

kuliah jika suara laki-laki yang agak keras ia langsung menjadi tegang. 

Berikut cuplikannya: 

“ia ka, kita masih rasa tako pa laik-laki.., kalau dikelas bolong ada 

dosen bagitu ka, tamang-tamang ja baribut kita jaga bakage...” 

Selain itu IT mengaku, kekerasan yang dialami menimbulkan kesedihan 

yang mendalam hingga membekas di hatinya. Ia merasa apa yang ia 

katakan kepada pacarnya tidak pernah dilakukannya. Berikut 

cuplikannya: 

“ sedih skali ka... sakit hati bagitu dang, padahal kita so bilang-bilang 

lagi kalo kita nyanda suka kalu biking-biking bagitu, cuma tetap dia 

bekeng...” 

Berdasarkan uraian diatas, dampak kekerasan yang dialami oleh IT 

adalah rasa takut pada laki-laki, rasa sedih yang mendalam, dan sakit hati 

yang berkepanjangan. Jelas bahwa seseorang yang mengalami kekerasan 

berdampak pada konsep diri yang tidak stabil dan selalu merasa rendah 

sehingga perasaan takut dan bahkan sakit hati yang dirasakan selalu 

dialami setiap saat, mereka sulit untuk keluar dari siklus tersebut. Hal ini 

juga dijelaskan oleh Aguilar & Nightingale (dalam Pratiwi, 2017) 



kekerasan dalam berpacaran yang dialami korban dapat mengalami 

konsep diri yang tidak stabil dan merasa harga dirinya (self-esteem) 

renda, hal ini merupakan salah satu penyebab korban sulit untuk keluar 

dari siklus kekerasan. 

Tabel 4.9 jenis kekerasan dan dampak psikologis yang dialami IT 

Kekerasan fisik Kekerasan fisik yang dialami IT adalah ditampar, 

ditendang, dipukul, dan bahkan saat sakitpun pacarnya 

memukulnya. 

Kekerasan 

verbal/psikis 

Kekerasan verbal yang dialami IT adalah cacimaki 

seperti anjing, babi, dan semua jenis binatang sering 

diungkapkan, membentak dengan kasar, serta 

cacimaki hingga ke orangtua IT 

Dampak 

Psikologis  
Rasa takut pada laki-laki, rasa sedih yang 

mendalam, dan sakit hati yang berkepanjangan. 

 

4. Dinamika Permasalahan IT  

Faktor utama yang menyebabkan pacar IT berubah menjadi perilaku 

kasar adalah faktor alkohol yang mempengaruhinya sehingga terjadinya 

perubahan perilaku dari yang baik ke yang kasar. Selain itu, 

pergaulannya yang kurang baik juga merupakan bagian dari pemicunya. 

Pergaulan yang buruk dilakukan secara terus-menerus oleh Jun sehingga 

terbentuk perilaku agresif yang ditunjukan pada pasangannya. 

Pengalaman buruk yang diperoleh dari linkungannya dimana ia bergaul 

menimbulkan asumsibahwa tindakan kasar yang dilakukan terhadap 

pacarnya merupakan tindakan yang wajar dalam sebuah hubungan 

berpacaran. Asumsi tersebut merupakan produk dari pergaulannya yang 

kurang baik sehingga ketidakwajaran dalam hubungannya dengan IT 

terus diaplikasian. 

IT dikenal ramah dan lembah lembut, selama bertemu dengan 

peneliti ia selalu menyampaikan keberadaannya baik meskipun 

kelihatanya kurang baik. Kekerasan yang dialami selama berpacaran 

membuat ia selalu merasa cemas dan khawatir dalam menjalani hidup. 

Prasangka buruk selalu ada dalam hatinya yang seolah-olah akan terjadi, 

faktor inilah yang menyebabkan ia sulit bergaul dengan orang yang 

belum ia kenal. IT mengaku, rasa cemas dan takut yang dialami sudah 

sejak lama sebelum ia berpacaran dengan Jun. IT sudah merasakan sejak 

ia masih duduk dibangku SMP. Saat itu, ayah dan ibunya selalu 

bertengkar didepan matanya. Keluarga IT dapat dikatakan tidak 

harmonis hingga saat ini, apabila orangtuanya bertengkar IT selalu 

tinggal dirumah neneknya hingga berhari-hari. 

IT sangat dekat dengan ayahnya, apabila ayahnya mengantarkan IT 

ke rumah neneknya mereka telah mengetahui bahwa keluargannya 



sedang cikcok begitupun sebaliknya apabila ayahnya datang dirumah 

nenek untuk menjemputnya, IT sudah mengetahui bahwa keadaan 

keluargannya telah membaik. IT mengatakan, pada awal berpacaran 

dengan Jun ia sangat nyaman. Ia merasa bahwa rasa cemas dan khatir 

yang dialami sudah membaik tetapi lambatlaun justru membuat ia lebih 

cemas dan takut. 

   

4.2.4 Hasil Intervensi IT 

1. Asesmen Pra-Intervensi pada IT 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peroleh fakta bahwa 

IT juga mengalami tindakan kekerasan dalam berpacaran sehingga 

menyebabkan kecemasan, ketakutan dan kurangnya berkonsentrasi 

dalam saat belajar. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang 

dikeluhkan kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengukur tingkat 

kecemasan pra intervensi, hasil asesmen menunjukan bahwa tingkat 

kecemasan IT tergolong sedang yaitu dengan skor 140. Skala yang 

digunakan sama dengan yang digunakan pada EM.  

Perilaku kecemasan, ketakutan, dan kurangnya berkonsentrasi saat 

belajar merupakan perilaku terkondisi yang dialami IT sehingga perlu 

dihapuskan. Berdasarkan kasus yang dialami oleh IT dapat diketahui 

bahwa kekerasan dalam berpacaran menimbulkan sesuatu yang tidak 

nyaman sehingga berpengaruh pada perilaku yang negatif pada korban. 

 

 

2. Intervensi Siklus Pertama IT 
a. Perencanaan (plan)  

Rencana pelaksanaan terapi behavioral dengan teknik desensitisasi 

sistematis untuk mereduksi kecemasan pada IT adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 jadwal pelaksanaan intervensi siklus pertama 

Nama Partisipan Rencana Intervensi Jam Intervensi 

IT (Partisipan 2) 17 Agustus 2019 09.00-10.00 WIB 

 

Rincian pelaksanan diatas dibuat berdasarkan persetujuan antara 

partisipan dan penulis. Pada saat partisipan datang, penulis juga 

melakukan hal yang sama seperti pada EM yaitu dengan menyambut IT 

dan mempersilahkan duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. 

Kemudian penulis membuka pembicaraan dengan topik netral seputar 

aktivitas yang dilakukan di rumah. Setelah itu penulis mulai 

memberitahukan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan pertama, 

yaitu kecemasan yang dialami partisipan dapat menurun dengan layanan 



terapi behavioral teknik desensitisasi sistematis. Proses pelaksanaan 

intervensi berjalan sesuai waktu yang telah dibuat. 

 

b. Tindakan (action) 

Sesuai dengan perencanaan, IT juga mengikuti intervensi sebanyak 

dua siklus. Berikut ini adalah intervensi siklus pertama yang terdiri dari 

lima tahap: 

Tahap 1 

a. Memberikan rasional.  

Pada tahap ini, penulis memberikan penjelasan kepada partisipan 

mengenai timbulnya rasa cemas saat membayangkan kekerasan, 

menjelaskan mengenai rasa takut pada laki-laki, penjelasan 

mengenai kurangnya berkonsentrasi saat belajar, kemudian 

penulis memberikan cara mengendalikan atau mengatasinya 

dengan terapi teknik desensitisasi sistematis dan menjelaskan 

manfaat dan tujuan terapi ini. Selain itu, penulis juga 

menjelaskan bagaimana situasi tersebut dapat mengakibatkan 

rasa cemas sehingga berpengaruh pada symtom dan gangguan 

psikologis mereka. Rasionalisasi bertujuan agar partisipan 

memahami penyebab dari rasa cemas, rasa takut pada laki-laki, 

dan kurangnya berkonsentrasi saat belajar.  

 

b. Memberikan ikhtisar.  

Hal ini sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu penulis 

memberitahukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

proses terapi. Hal ini merupakan latihan rileksasi. Rileksasi ini 

bertujuan untuk menganti situasi tegang menjadi situasi yang 

rileks agar rasa cemas menjadi hilang. Setelah itu, peneliti 

memastikan apakah partisipan sudah memahami langkah-

langkahnya maka dilanjutkan pada tahap berikut. 

 

Tahap 2 mengidentifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan 

Pada tahap ini peneliti membantu partisipan untuk 

mengidentifikasi situasi yang menimbulkan kecemasan. Menurut 

IT, Setelah menemukan, peneliti menuliskan situasi-situasi 

tersebut dalam bentuk daftar. Selama proses ini, partisipan 

banyak menceritakan situasi yang menimbulkan ketakutan dan 

kekhawatiran. Menutrut partisipan, penyebab ketakutan adalah 

ketika mengingat kekerasan yang pernah dialami, ketika 

pacarnya tidak mau berbicara dengannya, selalu berfikir bahwa 

kekerasan kembali terulang, takut ketika laki-laki mendekatinya. 



Tahap 3 membuat hiraki kecemasan 

a. Mengajak partisipan membuat hirarki kecemasan.  

Peneliti membantu partisipan menyusun hirarki kecemasan yang 

dialami mulai dari tingkat kecemasan rendah hingga ketingkat 

kecemasan yang paling tinggi. Menurut partisipan tingkat 

kecemasan yang paling berat yaitu saat terjadi tindakan 

kekerasan, kedua ketika laki-laki mendekatinya, kemudian ketika 

pacarnya tidak mau berbicara dengannya. 

 

b. Meminta partisipan untuk memberi tanda ketegangan.  

Peneliti meminta partisipan memberi tanda ketegangan 

menggunakan angka a, b, c. Setelah menyusun hirarki 

kecemasan, penulis meminta partisipan memberi tanda pada item 

dengan ketentuan a berarti kurang menggangu, b berarti agak 

menggangu, c sangat menggangu. Berdasarkan hasil yang 

diberikan IT adalah ketegangan yang sangat menggangu ketika 

terjadinya tindakan kekerasan (c), kemudian ketika pacarnya 

tidak mau berbicara dengannya (b), dan yang terakhir ketika laki-

laki yang mendekatinya (a). 

 

Tahap 4 memilih dan melatih respon-respon tandingan 

a. Menjelaskan kepada partisipan metode relaksasi.  

Pada hal ini peneliti menjelaskan metode rileksasi kepada 

partisipan. Metode rileksasi adalah cara yang digunakan oleh 

seseorang untuk menghilangkan berbagai bentuk pikiran yang 

kacau akibat ketidakberdayaan seseorang dalam mengendalikan 

ego yang dimilikinya, mempermudah seseorang dalam 

mengontrol diri, menyemangatkan jiwa dan menyehatkan pada 

tubuh. 

 

b. Menjelaskan bagaimana latihan rileksasi akan di laksanakan. 

Setelah menjelaskan metode rileksasi, peneliti melatih rileksasi 

kepada partisipan. Langkah-langkahnya mulai dari  rileksasi 

pernafasan, selanjutnya rileksasi tangan, kemudian rileksasi otot 

pinggang, leher dan kepala, rileksasi mulut dan muka, dan 

rileksasi syaraf. 

c. Membantu partisipan menemukan situasi kendali atau situasi 

menyenangkan. 

Pada proses ini, partisipan menceritakan situasi apa dan dimana 

yang bisa membuat ia merasa nyaman dan santai. Menurut 

partisipan, situasi atau tempat yang membuat ia merasa nyaman 



adalah ketika ia berada di rumah Omanya dan ketika ia berdoa 

dikamar. 

 

d. Memberikan instruksi kepada partisipan. 

Penulis memberitahu bahwa dalam proses terapi nanti, 

diharapkan agar partisipan dapat mengikuti apa yang 

disampaikan penulis. Selain itu, penulis bersama-sama dengan 

partisipan bersepakat memberikan kode ketika partisipan merasa 

takut atau telah menjadi rileks. Berdasarkan hasil kesepakatan, 

ketika partisipan merasa takut ia mengangkat tangan dan apabila 

partisipan sudah menjadi rileks ia anggukkan kepala. 

 

Tahap 5 kegiatan inti  

Pada tahap ini sama seperti yang penulis jelaskan pada partisipan 

pertama. Yang menjadi pembeda pada kedua partisipan adalah 

respon tandingan atau situasi yang dapat membuat mereka 

menjadi tenang dan nyaman. Untuk partisipan EM situasi yang 

dapat membuat ia menjadi tenang dan nyaman ketika berada 

disebuah pantai, sementara partisipan IT ia menjadi tenang dan 

nyaman apabila bersama dengan Oma nya. Intervensi selesai 

apabila partisipan telah mampu melawan kecemasan hingga ia 

menjadi nyaman dalam situasi yang tidak nyaman. 

 

c. Hasil Asesmen Pasca Intervensi Siklus Pertama (observation)  

Setelah intervensi siklus pertama, peneliti melakukan asesmen pasca 

intervensi kepada IT untuk mengetahui pengaruh teknik desensitisasi 

sistematis. Penilaian dilakukan dengan meminta kepada IT untuk 

mengisi skala. Skala yang digunakan adalah skala yang sama pada saat 

pretest. Hasil penilaian menunjukan bahwa tingkat kecemasan IT 

menurun dari skor 140 pra intervensi menjadi 119 setelah dilakukan 

intervensi. 

 

d. Refleksi (reflection) 

IT yang dikenal pendiam, tidak sungkan-sungkan menanyakan 

menganai terapi pada peneliti. Kelihatannya ia sudah mempersiapkan 

diri dengan baik untuk melakukan terapi ini sehingga peneliti merasa 

terbantu dan memberi penguatan padanya. Setelah terapi selesai, EM 

mengatakan teknik desensitisasi sistematis sangat membantunya untuk 

menjadi tenang dan lebih berpikir positif. Ia menambahkan, manfaat 

teknik ini membuatnya menjadi lebih tenang dan tau bagaimana 

mengalihkan pikiran agar lebih tenang dan nyaman. 

 



3. Intervensi Siklus Kedua 

a. Rencana yang direvisi (revised plan) 

Berdasarkan hasil intervensi siklus pertama bahwa IT belum dapat 

menurunkan tingkat kecemasan sesuai yang diharapkan maka intervensi 

siklus kedua dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Sebelum melakukan tindakan intervensi penulis terlebih dahulu 

menyiapkan rencana pelaksanaan terapi. Berikut ini adalah tabel rincian 

pelaksanaan intervensi siklus kedua kepada IT yang dibuat oleh peneliti: 

Tabel 4.11 jadwal pelaksanaan intervensi siklus kedua 

Nama Partisipan Rencana Intervensi Jam Intervensi 

IT (Partisipan 2) 24 Agustus 2019 09.00-10.00 WIB 

 

Jadwal pelaksanan diatas dibuat berdasarkan persetujuan antara 

partisipan dan peneliti. Partisipan diminta kesediaan untuk melakukan 

intervensi siklus kedua, dan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. Pada saat partisipan datang, peneliti menyambut dan 

mempersilahkan duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Kemudian 

peneliti membuka pembicaraan mengenai terapi yang telah partisipan 

jalani sebelumnya, selanjutnya peneliti mengajak partisipan untuk 

mengingat kembali apa yang telah ia dapatkan pada intervensi siklus 

pertama, setelah itu peneliti memberitahukan hasil intervensi siklus 

pertama kepada partisipan. Hal ini dilakukan agar partisipan mengetahui 

tingkat kecemasan yang dialami setelah melakukan terapi dengan tujuan 

agar partisipan dapat memahami kondisi apa yang harus diperbaiki pada 

intervensi selanjutnya. Setelah itu peneliti mulai memberitahukan 

harapan dan tujuan yang akan dicapai pada terapi kedua, yaitu 

kecemasan yang dialami partisipan bisa menurun maksimal dengan 

layanan terapi behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis. Proses 

pelaksanaan intervensi berjalan sesuai waktu yang telah dibuat. 

b. Tindakan (action) 

Tahap 1 

a. Mengajak partisipan mengingat kembali apa yang dilakukan 

pada terapi pertama. 

Peneliti menanyakan kepada partisipan tentang langkah-langkah 

pada proses terapi sebelumnya dan instruksi-instruksinya. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan, apakah partisipan masih mengingat 

atau tidak, apabila ia telah lupa maka peneliti jelaskan kembali 

seperti intervensi pertama. Namun karena partisipan masih ingat, 

maka peneliti langsung pada tahap selanjutnya. 

 



b. Peneliti membangun kesepakatan dengan partisipan untuk 

mencapai tujuan.  

Pada bagian ini, peneliti memberi penguatan kepada partisipan 

serta menjelaskan cara menghilangkan kecemasan yang 

dialaminya. Peneliti juga menyeruhkan agar partisipan lebih 

fokus agar dalam proses terapi agar dapat berjalan dengan baik 

dan mencapai tujuan. 

Tahap 2 kegiatan inti 

Pada tahap ini sama seperti yang penulis jelaskan pada siklus 

pertama. Karena partisipan telah memahami tahap-tahap dalam 

intervensi, maka peneliti lebih memberikan penguatan kepada 

partisipan agar ia mampu melawan kecemasan dalam intervensi 

kedua ini, dalam proses intervensi partisipan sangat fokus 

sehingga situasi yang menimbulkan kecemasan dapat dengan 

mudah ia kendalikan dengan relaksasi.  

 

c. Hasil Asesmen Pasca Intervensi Siklus Kedua (observation) 

Setelah intervensi siklus kedua, peneliti melakukan penilaian kepada 

kedua partisipan untuk melihat pengaruh teknik desensitisasi sistematis. 

Hasil penilaian pada siklus kedua ini, tingkat kecemasan IT mengalami 

penurunan yang baik, ia mampu melakukan terapi dengan baik untuk 

melawan kecemasan yang dialami. Berikut hasil penilaian siklus pertama 

dan kedua: 

Tabel 4.12 hasil asesmen pasca intervensi siklus kedua 

Nama Partisipan Siklus Pertama Siklus Kedua 

IT 119 69 

 

Berdasarkan hasil siklus kedua diatas dapat diketahui bahwa terapi 

teknik desensitisasi sistematis dapat menurunkan tingkat kecemasan 

individu. IT juga mengalami penurunan kecemasan dari yang sedang 

(100-150) menjadi rendah (51-100) dengan skor 119 menjadi 69 dengan 

penurunan sebanyak 50 digit dari skor semula. 

 

d. Refleksi (reflection) 

Setelah melakukan intervensi pada siklus kedua, IT mengatakan 

waktu pertama melakukan terapi ini, ia sudah terbantu meskipun belum 

terlalu maksimal tetapi karena sering-sering ia mempraktekan  dirumah 

sehingga rasa takut dengan mudah ia kendalikan. Ia juga menambahkan 

terapi ini sangat bermanfaat karena membantu untuk menghilangkan 

rasa cemas, ia pun mengatakan akan membantu orang-orang yang 

membutuhkan dengan apa yang pernah ia alami. 



 

4. Kesimpulan Efektivitas Teknik Desensitisasi Sistematis  

Menurut IT, terapi teknik desensitisasi sistematis dapat membantu 

pikirannya menjadi lebih tenang dan lebih fokus pada sesuatu yang 

positif. Berikut cuplikannya: 

“teknik tadi si bagus ka.., karena boleh membantu torang pe 

pikiran to supaya lebeh tenang, dan lebeh fokus torang ke apa yang 

lebih positif dang..,” 

Partisipan juga mengatakan teknik ini sangat bermanfaat. Ia sudah 

merasakan tenang dan tidak lagi berpikir hal-hal yang negatif. Berikut 

cuplianya: 

“dape manfaat pa kita si, kita so lebeh tenang... so nyanda terlalu 

banyak bapikir masalah yang negatif.” 

Selanjutnya partisipan mengatakan bahwa setelah melakukan teknik ini 

bebannya menjadi menurun, ia merasa rileks. Ia mengaku, awalnya ia 

masih merasa takut tetapi setelah melakukan teknik desensitisasi 

sistematis ia menjadi rileks. Berikut cupliannya: 

“abis bikin ini dapa rasa so menurun kita pe beban, kita so rasa 

rileks. Memang yang masih awal-awal masih merasa takut.” 

 Setelah intervensi, peneliti juga melakukan pengukuran sebagai 

kekuatan data pada penelitian ini. Peneliti mengukur dengan 

membagikan kuesioner kepada partisipan. Berdasarkan hasil kuesioner 

pada masing-masing siklus menunjukan bahwa tingkat kecemasan IT 

mengalami penurunan, yaitu dari tingkat kecemasan tinggi menurun ke 

yang rendah. Selain itu, intervensi juga berdampak pada perubahan 

perilaku, yang mana sebelum dilakukan  intervensi, partisipan mengaku 

bahwa mereka selalu berpikir sesuatu yang negatif akan terjadi pada 

dirinya sehingga menyebabkan kecemasan yang berkepanjangan tetapi 

setelah intervensi dilakukan mereka merasa lebih rileks dan pikiran lebih 

positif. Berikut ini adalah tabel perbedaan tingkat kecemasan sebelum 

dan sesudah intervensi: 

Tabel 4.13 perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah 

intervensi pada IT 

No Penilaian Total skort Tingkatan kecemasan 

1 Pra intervensi 140 Sedang  

2 Intervensi siklus pertama 119 Sedang 

3 Intervensi siklus kedua 69 Rendah 

 



4.2.5 Hasil Penelitian dalam Kajian Sistem Ekologi 

Bronfenbrenner pada Kedua Partisipan   

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). Pada hasil kajian penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor 

lingkungan mempengaruhi penyebab kecemasan yang dialami kedua 

partisipan. 

Pada partisipan EM, kecemasan yang dialami secara berlebihan di 

karenakan dalam lingkungan keluarga (mikrosistem) EM tidak pernah 

diperlakukan kekerasan seperti yang dialami ketika dimasa berpacaran. 

Hal ini membuktikan adanya faktor eksternal dimasa lalu yang 

mempengaruhi EM sehingga saat kekerasan yang terjadi menimbulkan 

kecemasan yang berlebihan. Sementara partisipan IT, pengalaman dalam 

lingkungan keluarga (mikrosistem) berbeda dengan partisipan EM 

namun memiliki kecemasan yang sama. Partisipan IT adalah keluarga 

broken home. Sejak kecil IT sudah melihat secara langsung kekerasan 

yang terjadi antara Ibu dan Bapaknya sehingga ketika pacarnya 

melakukan tindakan kekerasan, seketika itu rasa cemas pun akan muncul 

dalam diri IT.  

 

 

 



4.3 Rangkuman 

Tabel 4.13 rangkuman penelitian  

        

Nama/ Inisia 

 

 

Partisipan EM 

 

 

Partisipan IT 

Karakteristik individu Perempuan korban KDP, 21 tahun, mahasiswi Perempuan korban KDP, 19 tahun, 

mahasiswi 

 

Lama hubungan 

 

 

3 tahun 

 

7 bulan 

 

Jenis KDP 

- Kekerasan fisik 

- Kekerasan verbal/ psikis 

- Kekerasan ekonomu 

- Kekerasan fisik 

- Kekerasan verbal/ psikis 

 

Kondisi Psikologis awal 

- Rasa cemas ketika pacarnya datang 

- Selalu breprasangka buruk 

- Sulit tidur 

- Rasa cemas ketika membayangkan 

kekerasan 

- Takut pada laki-laki 

- Kurang berkonsentrasi saat belajar 

 

Assesmen pra-intervensi  

HARS - 158 (kategori kecemasan tingkat 

tinggi) 

HARS - 140 (kategori kecemasan tingkat 

sedang) 

 

Aksi 

 

1. Memberikan leaflet 

2. Intervensi teknik desensitisasi sistematis 

3. Memberikan CD relaksasi progresif 

1. Memberikan leaflet 

2. Intervensi teknik desensitisasi 

sistematis 

3. Memberikan CD relaksasi progresif 

Hasil yang dicapai setelah 

intervensi 

- Partisipan lebih rileks saat pacarnya datang - Partisipan merasakan lebih tenang 

- Partisipan merasakan lebih santai dan 

selalu berpikir positif pada laki-laki 



- Partisipan selalu berpikir positif dan 

berusaha menghilangkan hal-hal negatif 

yang pernah dirasakan sebelumnya 

- Setelah relaksasi, partisipan merasa bahwa 

ia bisa tidur dengan tenang 

- Partisipan dapat belajar dengan baik 

Tilikan yang diperoleh Partisipan selalu melakukan relaksasi ketika ia 

merasakan hal-hal yang menggangu pikirannya, 

dengan relaksasi ia dapat mengatasinya. 

Partisipan telah mengetahui cara mengatasi 

rasa cemas dan dapat melakukan relaksasi 

sendiri saat kecemasan datang. 

Gerakan relaksasi yang 

digunakan 

- Latihan pernafasan 

- Gerakan otot kepala 

- Latihan pernafasan 

- Relaksasi otot tangan 

- Relaksasi otot syaraf 

Perubahan perilaku Partisipan berupaya untuk selalu berpikir positif Partisipan menjadi tenang dan selalu berpikir 

positif 

Assesmen pasca 

intervensi 

HARS : 83 (kategori kecemasan tingkat rendah) HARS : 69 (kategori kecemasan tingkat 

rendah) 

 

 

Refleksi yang dirasakan 

Partisipan mengatakan teknik desensitisasi 

sistematis sangat bermanfaat. Menurutnya ada 

nilai positif setelah melakukan terapi, ia 

mengatakan bahwa sebelumnya ia selalu 

berprasangka buruk terhadap sesuatu yang belum 

tentu terjadi tetapi setelah melakukan intervensi 

dengan teknik desensitisasi sistematis pikirannya 

beruba menjadi lebih positif. 

Menurut partisipan, ia merasakan lebih 

tenang dan pikirannya lebih fokus pada hal-

hal yang positif. 

 



 


