
 



 



 

 

Lampiran 1 

Skala Kecemasan HARS 

 

Nama/ Inisial  : 

Umur   : 

 

Berikut ini ada pernyataan dan beberapa kolom jawaban. Silahkan 

jawab dengan memberi tanda conteng () sesuai dengan keadaan diri 

saudara/i.  

 
NO PERNYATAAN SKOR JUMLAH 

1 Perasaan Anxietas 0 1 2 3  

- Cemas 

- Firasat buruk 

- Takut akan pikiran sendiri 

- Mudah tersinggung 

    

    

    

    

2 

 

Ketegangan 0 1 2 3  

- Merasa tegang 

- Lesu 

- Tak bisa istirahat tenang 

- Mudah terkejut 

- Mudah menangis 

- Gemetar 

- Gelisah 

    

    

    

    

    

    

    

3 Ketakutan 0 1 2 3  

- Pada gelap 

- Pada orang asing 

- Ditinggal sendiri 

- Pada binatang besar 

- Pada keramaian lalu lintas 

- Pada kerumunan orang banyak 

    

    

    

    

    

    

4 Gangguan tidur 0 1 2 3  

- Sukar masuk tidur 

- Terbangun malam hari 

- Tidak pulas 

- Bangun dengan lesu 

- Mimpi-mimpi 

- Mimpi buruk 

- Mimpi yang menakutkan 

    

    

    

    

    

    

    



5 Gangguan kecerdasan 0 1 2 3  

- Sulit berkonsentrasi 

- Daya ingat buruk 

    

    

6 Perasaan depresi 0 1 2 3  

- Hilangnya minat 

- Berkurangnya kesenangan pada 

hobi 

- Sedih 

- Bangun dini hari 

- Perasaan berubah-ubah sepanjang 

hari 

    

    

    

    

    

7 Gejala Somatik (Motorik) 0 1 2 3  

- Sakit dan nyeri diotot-otot 

- Kaku 

- Kedutan otot 

- Gigi gemeretuk 

- Suara tidak stabil 

    

    

    

    

    

8 Gejala Somatik (Sensorik) 0 1 2 3  

- Tinitus (telinga berdensing) 

- Penglihatan kabur 

- Muka merah atau pucat 

- Merasa lemas 

- Perasaan ditusuk-tusuk 

    

    

    

    

    

9 Gejala kardiovasculer  0 1 2 3  

- Takikardia (denyut jantung lebih 

cepat) 

- Berdebar 

- Nyeri di dada 

- Denyut nadi mengeras 

- Rasa lesu/lemas seperti mau 

pingsan 

- Detak jantung hilang (berhenti) 

sekejap 

    

    

    

    

    

    

10 Gejala respiratori (pernapasan) 0 1 2 3  

- Rasa tertekan atau sempit dada 

- Perasaan tercekik 

- Sering menarik napas 

- Napas pendek/sesak 

    

    

    

    

11 Gejala Gastro-intestinal 0 1 2 3  

- Sulit menelan 

- Perut melilit 

    

    



- Gangguan pencernaan 

- Nyeri lambung sebelum dan 

sesudah makan 

- Perasaan terbakar diperut 

- Rasa penuh atau gembung 

- Enek (ingin munta/mual) 

- Buang air besar lembek 

- Muntah 

- Kehilangan berat badan 

- Konstipasi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12 Gejala Urogenital 0 1 2 3  

- Sering buang air seni 

- Tak dapat menahan air seni 

- Amenorrhagia 

- Menorrhagia 

- Menjadi dingin (frigid) 

- Ejakulasi prekok 

- Ereksi hilang 

- Impotensi 

    

    

    

    

    

    

    

    

13 Gejala Otonom 0 1 2 3  

- Mulut kering 

- Muka merah 

- Mudah berkeringat 

- Pusing, sakit kepala 

- Bulu-bulu berdiri 

    

    

    

    

    

14 Tingkah laku pada wawancara 0 1 2 3  

- Gelisah 

- Tak senang 

- Jari gemetar 

- Kerut kening 

- Muka tegang 

- Napas pendek dan cepat 

- Muka merah 

    

    

    

    

    

    

    

 

Skala HARS pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang 

diperkenalkan oleh Max Hamilton dan sekarang telah menjadi standar 

dalam pengukuran kecemasan terutama pada penelitian trial clinic. 

Skala HARS telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas cukup 

tinggi untuk melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trial 

clinic yaitu 0,93 dan 0,97. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran 



kecemasan dengan menggunakan skala HARS akan diperoleh hasil 

yang valid dan reliable. 

 

Cara Penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai 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 ½ gejala yang ada  

4 = sangat berat semua gejala ada 

 

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor dan 

item 1-14 dengan hasil:  

1. Skor kurang dari 6 = tidak ada kecemasan.  

2. Skor 7 – 14 = kecemasan ringan.  

3. Skur 15 – 27 = kecemasan sedang.  

4. Skor lebih dari 27 = kecemasan berat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

Transkrip Partisipan EM 

Wawancara Pertama 

 

Nama : EM (Inisial) 

Usia : 21 tahun 

Tanggal : 5 July 2019 

Tempat : Kediaman EM 

Tujuan : Menggali informasi mengenai gambaran 

permasalahan yang dialami EM 

Keterangan : 1. SA (Peneliti) 

2. EM (Partisipan) 

 

 

SA : Selamat sore, sedang buat apa de? 

EM :  Tidak ka, cuma tunggu pa kaka saja hhehee. 
SA : Sebelumnya makasih atas waktunya ya. Terus ade sudah 

makan? 

EM : Sudah ka.. 
SA : Elvis (anaknya) dimana? 

EM : Lagi tidur ka, tadi abis mandi langsung tidur 
SA : Oh. Apakah sudah bisa kita mulai de? 

EM : Bisa ka, hehe 
SA : Baik. Sejak kapan Anda berpacaran dengan pasangan Anda? 

EM : Dari tahun 2016 bulan 1 tanggal 22 

SA : Dimana atau bagaimana Anda bisa mengenalnya? 
EM : Pertamanya kami tinggal satu kontrakan... dan disaat itu 

komunikasi secara langsung tidak pake Handpone 

SA : Apa yang awalnya membuat Anda tertarik dengannya? 

EM : Saya tertarik karena dia punya perbuatan kelakuanya bagus,  

dia.. takut akan Tuhan lebih awal dari pada yang lain, dan 

saya suka.... 

SA : Pernahkah Anda mengalami konflik atau bertengkar dengan 
pasangan? Jika ya, biasanya apa yang menjadi pemicu 

konflik diantara kalian berdua? 

EM : Pernah. Itu waktu, e sudah pas sudah punya anak, masalahnya 

Elvis (Anak mereka) itu masih kecil tapi saya pergi ke teman 

saya dan sudah berapa jam lewat... jam yang saya tentukan itu 

belum datang dan sudah lewat kemudian waktu itu 

masalahnya ee kelewatan jam. Sehingga bakupukul... 



SA : Selama sekian lama Anda berpacaran, cerita atau kenangan 

manis apa yang Anda ingat sampai sekarang? 

EM : E kalu kenangan manis Cuma kata-kata... hal apapun seperti 

barang, biasanya cincin begitu tidak ada kami 

SA : Kira-kira, sejauh apa hubungan Anda dan pacar? 

EM : Oooh kalu untuk itu belum sampai di tingkat pernikahan dan 

belum bisa di katakan suami istri karen kami juga baru kasih 

tau orangtua kemarin (14/01/2019) dan nanti pernikahannya 

pulang baru nikah... 

SA : Apakah keluarga sudah merestui hubungan kalian berdua? 

EM : Sebelumnya... kalau pas pacaran itu mereka (orangtua) belum 

setuju... tapi sudah punya anak jadi sudah tidak apa-apa.. 

(19/01/2019, diketahui oleh orangtua korban ketika anak 

mereka sudah berumur 7 bulan). 

SA : Kenapa? 

EM : Takut karena kalau orangtua tau maka kaka tidak mau 

membiayai semua kebutuhannya, baik biaya kulia, biaya kost, 

makan minum dll... 

SA : Apakah pasangan pernah memulai pembicaraan untuk 

melanjutkan ke tahap yang lebih serius dengan Anda? 

EM : Iya... katanya sudah serius, tapi saya merasa.., 

SA : Sejak kapan pasangan Anda mulai melakukan tindak 

kekerasan terhadap Anda? 

EM : Sejak... pas mau masok dua tahun. 

SA : Dalam bentuk apa biasanya tindakan dia yang Anda anggap 

sebagai kekerasan? 

EM : Bentuknya, seperti saya larang tidak boleh beli rokok tapi 

merokok terus... terus seperti saya melarang tidak boleh 

bermain di warnet terus karena itu menghabiskan uang... itu 

lagi saya bilang leptop jangan bawah saya mau bikin 

tugas...dia bawah ke pengadaian bagitu tidak dengar...terus 

yang berikutnya itu saya melarang tidak boleh main sama 

teman lewat tiga empat hari itu yang saya larang... 

SA : Saat pasangan Anda melakukan tindak kekerasan, apakah 

Anda mencium aroma alkohol pada mulut atau tubuhnya? 

EM : Tidak, ka... 

SA : Apakah menurutmu, pasangan Anda mencintaimu? 

EM : Iya... 

SA : Bagaimana perasaan Anda terhadap pasangan Anda saat ini? 

EM : Kalau saat ini saya.. kalau pasangan saya, ya mencintai tapi 

kalau ada kesalahan sediki  atau tidak di inginkan oleh saya 

sering hatinya sudah tidak mau gitu (ingin berpisah)... 



SA : Apakah Anda bahagia selama pacaran dengan pacar Anda? 

EM : Kalau saat ini saya.. kalau pasangan saya, ya mencintai tapi 

kalau ada kesalahan sediki  atau tidak di inginkan oleh saya 

sering hatinya sudah tidak mau gitu (ingin berpisah)... 

SA :  Apakah Anda bahagia selama berpacaran dengan dia? 

EM : (23/01/2019), kalau selama ini saya senang tapi membuat 

saya pikiran karena dia sering kasar-kasar gitu ka, selalu 

malas jaga elfis ka, karena itu saya jadi benci tapi itu dalam 

hati saya. Padahal saya yang bayar semua makanan, kost tapi 

dia tidak membantu saya... 

SA : Emangnya pacar Anda tidak pernah membantu biaya makan 

selama ini? 

EM : Tidak ka. dia bilang tidak punya uang, saya kesiang tapi uang 

saya juga kan pas-pasan... itu yang saya sering mikir terus 

apalagi kirimannya tidak menentu ka... terkadang sampai tiga 

bulan baru kirim ka. 

SA : Biasanya berapa sekali kirim? 

EM : Biasanya Rp. 300.000, ada juga Rp. 250.000 pokoknya lain-

lain ka.. 

SA : Bagaimana perasaan Anda terhadap pasangan Anda setiap 

kali ia menyakiti Anda? 

EM : Rasanya saya kecewe, saya rasanya takut karena orangtua 

saya tidak pernah pukul saya... saya rasanya paling malas... 

saya tidak mau dengan ko hati saya itu... saya malas bicara 

dengan dia, terus masak makan kalau saya yang masak makan 

sendiri rasanya... tapi... saya tidak mampu jadi makan sama-

sama tapi dalam hatinya mikir seperti itu... 

(2/02/2019), rasanya saya sedih... saya marah dalam hati saya 

bilang begitu, saya marah dia pukul di legan di belakang 

saya... karena orangtua saya tidak pernah pukul saya, ka.. 

(kepalanya menunduk sambil menangis) 

SA : Apa yang sebenarnya Anda harapkan dari pasangan Anda? 

EM : E e itu nantinya, harapan saya sekolah selesai sama-sama, 

menjadi orang sukses dan membangun daerah kita begitu.. 

SA : Apakah Anda merasa berkorban dalam hubungan ini? Jika 

ya, apa saja yang telah Anda korbankan? 

EM : Iya... untuk itu seperti uang makan dan pada saat melahirkan 

Elvis pakai uang saya semua. 

SA : Apakah kerelaan Anda menerima tindak kekerasan tersebut 

merupakan ungkapan dari rasa ingin berkorban? 

EM : Biasanya saya itu tidak terima orangnya... tapi setelah itu dua 

hari lewat, tiga hari lewat baru biasanya minta maaf... 



SA : Jika dihitung, sudah berapa kali Anda menerima kekerasan 

dari pasangan Anda? 

EM : Perhitungan saya tiga kali, ka.. dari 2017 tidak ada tapi 2018 

dua kali sama 2019 tiga kali saja... (16/02/2019), sering ka, 

dia marah bicara kasar ka... pernah dia pukul di bahu saya dan 

dorong sampe saya jatu... 

SA : Apa yang biasanya dikatakan pacar Anda saat ia melakukan 

kekerasan? 

EM : Biasanya kalau waktu kamu biasanya tambah-tambah waktu... 

janji pulang jam ini tapi waktu tambah-tambah... ikut teman-

teman itu tanpa tujuan, perempuan tidak jelas biasanya. 

Begitu... Kamu bohong suka nipu begitu ka, kalau saya 

jelaskan bilang diam jadi saya diam, karena saya sudah 

tentukan waktu tetapi saya yang melanggar. 

SA : Biasanya dimana pacar Anda berani melakukan tindakan 

kekerasan? 

EM : Dalam kamar kost saya, ka... waktu kami cuma berdua 

SA : Adakah benda yang digunakan pasangan saat melakukan 

tindak kekerasan terhadap Anda? 

EM : Tidak ada ka. 

SA : Dalam situasi atau keadaan seperti apa biasanya pasangan 

mulai melakukan tindak kekerasan? 

EM : Itu tu cuman saya yang salah ini... jam kulia hanya tiga jam 

tapi saya tamba jam jadi biasanya ia emosi 

SA : Apakah pada saat itu, Anda berusaha melindungi diri atau 

melawan pasangan Anda? 

EM : Melindungi diri tapi kunci kamarnya... 

SA : Bagaimana respons Anda saat kejadian itu terulang? 

EM : Kalau dia buat begitu macam dendam saya dan tidak mau 

bicara biasanya.. (2/02/2019) Saya mau kase tinggal ka... 

Saya benci, tetapi setelah itu saya kasih maaf... 

SA : Kenapa dimaafkan? 

EM : Saya sayang ka... saya juga takut karena Elvis masih kecil 

ka... 

SA : Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi tindak 

kekerasan yang dilakukan pasangan terhadap Anda? 

EM : Pertama saya malas begitu... setelah itu saya rajin... cuci 

pakeang, masak biasanya.. 

SA : Mmmp... okey, makasih ya atas waktunya de. 

EM : Ia ka. (senyum). 

 

 



Lampiran 3 

Transkrip Partisipan EM 

Wawancara Kedua 

 

Nama : JT (Inisial) 

Usia : 48 tahun 

Tanggal : 12 July 2019 

Tempat : Kediaman JT 

Tujuan : Menggali informasi mengenai gambaran 

permasalahan yang dialami EM 

Keterangan : 1. SA (Peneliti) 

2. JT (Significand other) 

 

 

SA :  Maaf pak. Boleh tau nama bapak siapa? 

JT : Joko 

SA : Begini, apakah bapak kenal orang Papua yang pernah tinggal 

disini? 

JT : Ya kenal. 

SA : Siapa namanya? 

JT : Yang laki namanya Yotap tapi pangilnya soni, dan yang satu 

Elkana teman-teman panggilnya el. 

SA : Sejak kapan mereka ngos disini? 

JT : Kalu ngak salah pertengahan tahun 2017. 

SA : Apa yang bapak tau mengenai mereka, bisa ceritakan? 

JT : Cewek itu masuk kan sudah hamil,  sudah hamil masuk kesini 

sekitar 7 bulanan. 

SA : Terus dia melahirkan dimana? 

JT : Melahirkan dirumah sakit, ia masih kost disini. 

SA : Sejak dia tinggal disini, berkisar berapa lama dia melahirkan.? 

JT : Disini sekitar 2 bulanan kurang lebih 2 bulan. Lalu melahirkan. 

SA : Pacarnya ada? asal mana. 

JT : Ia pacarnya ada. Sama-sama dari Papua 

SA : Oh... apa yang bapak tau tentang keberadaan cewe selama 

disini? 

JT : Ya, orangnya kan jarang keluar dari kamar. 

SA : Terus selain itu, kehidupan dia disini seperti apa? 

JT : Wa, sangat miris hidupnya. Makan saja bisa dikatakan sangat 

buruk. Kelihatannya itu sehari hanya satu kali makan kalau 

sore. Pagi dan siang selama dikost saya kurang lihat mereka 

makan. 

SA : Gimana hubungan mereka selama tinggal disini, apakah baik-



baik saja? 

JK : Ya kalau masa hamil itu biasa-biasa saja, lalu setelah dia 

melahirkan hubunganya agak-agak renggang. Dalam arti 

renggang itu selalu timbul konflik selalu ada, pertengkaran 

selalu ada. 

SA : Maksudnya, koflik seperti apa? 

JT : Sering memukul lakinya tadi. 

SA : Oh. Bapak tau dari mana? 

JT : Dari suara-suara, saya kan persis disebelah kost mereka. Dari 

suara nangis, kalau pagi keluarkan matanya bengkak sampe 

membiru begitu. 

SA : Mmpp, gitu ya jadi bapak dengar dari suara mereka ya. 

JT : Tapi nangiskan ngak berteriak-teriak gitu, tapikan suaranya 

jelas kita tau kan. 

SA : Yang bapak tau, pertengkaran mereka apakah sering-sering 

atau seperti apa? 

JT : Banyak seringnya. 

SA : Menurut bapak, apakah pacarnya suka minum mabuk? 

JT : Dikost tidak pernah minum, masalahya makan saja saya lihat 

agak kesulitan. Yang sering saya lihat lakinya selalu merokok 

saja. 

SA : Pada saat mereka bertengkar apakah bapak mencium alkohol? 

Atau mungkin cara berjalan seperti orang mabuk, lihat ngak? 

JT : Ya kalau memukulkan didalam kamar bukan diluar. Jadi saya 

tidak terlalu tau apakah mabuk atau ngak, tapi saya kira ngak 

mabok, dalam keadaan sadar saat dia pukul. 

SA : Apakah cewe itu pernah cerita mengenai masalah mereka ke 

bapak atau teman2 yang lain? 

JT : Oh ngak pernah cerita. 

SA : Menuru bapak, keseharian cewe dikost seperti apa? 

JT : Ya Cuma tau saat pergi kulia dan pulang kulia kaya gitu saja. 

SA : Saat cewe pergi kulia anaknya siapa yang jaga, pak? 

JT : Yang jaga kaka saya yang punya kost ini. dia titipkan. 

SA : Terus, kenapa pacarnya ngak jaga anak mereka? 

JT : Pacarnya masih tidur. Masih tutup kamarnya, mungkin ngak 

mau bangun. 

SA : Bagaimana pergaulan mereka dikost? 

JT : Yang lakinya ngak pernah keluar kamar. Kalau cewenya bagus 

sering keluar, sering ngobrol sama tetangga sebelah juga. 

SA : Mmpp... yang bapak lihat perilaku cewenya setiap hari seperti 

apa? 

JT : Ya biasa-biasa saja. 



SA : Dia (cewe) biasanya buat apa diost? 

JT : Ya aktivitas kesehariannya hanya itu itu saja seperti mencuci, 

memandikan anak, begitu saja. 

SA : Oh.., setiap hari hanya gitu ya? 

JT : Tapi dia selalu murung, murung mungkin dengan 

kehidupannya sekarang, masa-masa yang akan datang mungkin 

kalau pulang balek ke Papua masalahnya orangtua cewenya 

ngak tau kalau cewenya sudah punya anak. 

SA : Oh gitu, dari mana bapak  bisa tau bahwa orangtuanya belum 

tau cewe memiliki anak? 

JT : Dari telepon. Kalau orangtuanya atau sudaranya dari sana 

telepon cewe tadi dia kan selalu menghindar dari anak, ditaruh 

anaknya dalam kost dia lari keluar pokoknya agak jauhan baru 

berani menjawab kakanya atau orangtuanya telepon dari sana 

dari Papua. EL tadi kalau dapa telepon dari orangtua atau 

sudaranya anaknya kan di tinggal dalam kamar dia lari terus 

saya juga pernah dengar dari spiker tadi arah pembicaraannya 

saja itu kan ngak tau si EL tadi sudah punya anak jadi mereka 

bilang kalau kuliahnya baik-baik, cepat-cepat selesai, kamu 

ngak boleh macam-macamlah. Kalau misalnya macam-macam 

nanti kiriman uangnya nanti bisa kacau lagi. 

SA : Kalau boleh tau, saat mereka saling berteleponan bapak 

dimana? 

JT : Saya dikamar kan bisa dengar. Mereka kalau telepon biasanya 

kan suara dikase spiker jadi bisa dengar. 

SA : Jadi orangtua mereka bilang, sekolah baik-baik ngak boleh 

macam-macam ya? 

JT : Ia, kata orangtua mereka begitu. Kalau langgar misalnya 

kiriman uang dikaseh stop kemungkinan. Itu ancaman 

orangtuanya seperti itu, kemungkinan si EL takut beritahu 

karena itu. 

SA : Selain itu apa yang bapak tau? Saat mereka saling 

berteleponan. 

JT : Yang saya tau dia selalu menutup-nutupi keadaan dia yang 

sebenarnya disini. 

SA : Saat orangtuanya telepon seperti itu, kira-kira berapa umur 

anak mereka? 

JT : Ya umur sekitaran satu dua bulanan. Orangtuanya telepon kan 

jarang-jarang, tapi misalnya ditelepon dari sana dari Papua kan 

ketahuan, biasanya kalau nelepon kan suara keras-keras. 

SA : Terus perilaku cewenya seperti apa setelah anak mereka lahir? 

JT : Ya orangnya kan, macam kurang fit selalu murung 



kelihatannya. Masalahnya kalau pulang kulia kan semuanya 

dia yang mengurus anaknya, jadi dari segi belajar kan kurang, 

kan merawat bayi tadi. 

SA : Oh begitu ya.., menurut bapak, apakah pacarnya bertanggung 

jawab? 

JT : Kelihatannya ngak bertanggungjawab. Saya pernah dengar dari 

pembicaraan mereka kelihatannya itu kalau anaknya disuruh 

jual saja. 

SA : Siapa yang bilang begitu? Terus apa responya? 

JT : Lakinya itu soni. Responnya ngak tau, kan yang saya dengar 

cewenya hanya menangis. Kalau paginya itu matanya kebiru-

birawan kelihatanya bekas pukulan. 

SA : Apakah bapak pernah nanya, seperti kenapa matanya merah? 

JT : Ngak nanya, ngak berani juga. Kan kelihatannya dia malu, 

cewenya tadi. 

SA : Terus teman-teman kost yang lain ngak nanya? 

JT : Ngak nanya. Ya tau-tau paginya seperti itu, tapi sudah 

beberapa bulan kan sering main kekerasan sering mukul. 

SA : Saat dipukuli begitu, cewenya ngak minta tolong? 

JT : Oh ngak. Ngak di hanya menangis. 

SA : Terus, saat bertengkar apa yang diomongin lakinya? 

JT : Kalau soal omongnya tidak begitu jelas soalnya orang lagi 

marahannya. Kan bahasanya cepat seprti tipu-tipu omonganya 

tapi ngak begitu jelas. Saya pernah dengar lagi lakinya itu 

pernah ditelepon orangtuanya, katanya sudah di jodohkan 

dengan cewe yang di Papua sana, dia kan mengungkapkan ke 

cewenya yang disini wa itu kan mau ngak mau kan si EL tadi 

minta pertanggungjawaban. Itu kan agak keras lo waktu 

bertengkarnya. 

SA : Bapak dengar saat mereka telepon, atau gimana? 

JT : Ia dia yang bilang, cewenya yang bilang. Kan bertengkarnya 

agak keras, cewenya bilang bagaimana dengan cewe ini kalau 

kamu sudah dijodohkan dengan cewenya yang disana. Ya 

suaminya saja bilang ke orangtuanya disana disini belum 

punya pacar padahal sudah punya anak disini. 

SA : Selanjutnya, cewenya buat apa saat dengar itu? 

JT : Ya cewenya bilang pokoknya kamu pertanggungjawabkan, 

kamu disini harus bertanggungjawab bagaimanapun harus. 

Tapi kelihatanya lakinya tadi acu tak acu nanti bertengkar lagi 

main pukul main pukul aja kejam lakinya kelihatannya. Saya 

tau kalau main pukul kan ada bekas-bekasnya cewenya tadi. 

SA : Okey pak. Makasih atas informasi dan waktunya ya.  



 

Lampiran 4 

Transkrip Partisipan EM 

Wawancara Ketiga 

 

Nama : JT (Inisial) 

Usia : 48 tahun 

Tanggal : 19 July 2019 

Tempat : Kediaman JT 

Tujuan : Menggali informasi mengenai gambaran 

permasalahan yang dialami EM 

Keterangan : 1. SA (Peneliti) 

2. JT (Significand other) 

 

 

SA : Sebelumnya terimakasih sudah berikan saya waktu yang kedua 

kali ya, pak. Begini, saya kesini karena masih ingin dengar 

cerita bapak mengenai perempuan Papua itu, pak masih 

kenalkan pada EM? 

JT : Kenal, kenall.. 

SA : Apakah lama dia kost disini? 

JT : Sekitar, mungkin satu setengah tahun 

SA : Kalau boleh tahu, dia kost disini sejak kapan? 

JT : Kalau tidak salah pertengahan tahun 2017 

SA : Apa yang bapak tau tentang dia selama disini? 

JT : Orangnya gimana ya, masalahnya dia pindahan dari kampung 

sebelah. Masuknya disini malam, masuknya pertama saya juga 

belum terlalu paham. 

SA : Bisakah bapak cerita mengenai ekonominya dan mengenai 

pacarnya selama disini? 

JT : Yang saya tau mungkin hanya seidkit ya, masalahya tau-tau dia 

sudah hamil disini. 

SA : Ooh.., dia sudah hamil ya? Terus  

JT : Ia, dia sudah hamil. Mungkin sudah 7 bulanan saat kesini. Ya 

melihat si cewek itu saya juga prihatin, masalahnya dia 

pertama masih kulia, lalu orang hamil itu biasanya harus 

konsumsi makanan bergisi supaya untuk bayinya itu kan bisa 

lebih sehat nanti, tapi kenyataannya untuk konsumsi 

kesehariaannya kelihatannya kurang. 

SA : Mmmpp, terus pacar dia, apakah bapak kenal? 

JT : Kenal, perasaan saya sudah pernah cerita to. Kata si cewe itu 

suaminya. Tapi yang bilang si cowonya bukan si cewe itu. Dia 



bilang kalau itu istri saya. 

SA : Cowonya tinggal dimana? 

JT : Kost. Masuk disini itu dua kamar, yang satu untuk laki yang 

satu untuk cewe tadi. 

SA : Kalau boleh tau, menurut bapak, apakah cowoknya 

tanggungjawab? 

JT : Ya kalau masa-masa kehamilan waktu disini itu, untuk 

tanggung jawab sepenuhnya kelihatannya ngak ada, untuk segi 

keuangan. Tapi dia itu gimana ya, saya juga kurang paham 

watak cowonya yang tadi. 

SA : Yang bapak tau, hubungan mereka selama tinggal dikost itu 

seperti apa? 

JT : Itu, pokoknya yang laki sering keluar katanya diteman kostnya 

di blotongan atau dimana itu. 

SA : Yang bapak tau, apakah mereka pernah mengalami maslah 

selama disini? 

JK : Kalau masalah-masalah itu, kelihatannya ada tapi setelah 

bayinya melahirkan. Itu saya pernah dengar istilahnya kurang 

cocok kalau orang sini bilang “padu”. Padu itu bertengkar, 

sayakan persis dikamar sebelah mereka. Terus bilang bayinya 

itu lebih baik di jual saja, saya pernah dengar itu. 

SA : Siapa yang bilang bayi dijual, pak? 

JT : Lakinya itu. 

SA : Terus gimana respon cewenya? 

JT : Ya, cewenya hanya diam dan diam... sering-sering saya dengar 

cewenya itu nangis, terus le saat keluar kamar matanya sudah 

biru-membiru, mungkin dipukul tapi kurangtau mukulnya saya. 

SA : Yang bapak tau, kekerasan itu sering dilakukan, jarang-jarang, 

atau gimana pak. 

JT : Ya.. kadang-kadang, masalahnya yang lakinya sering pergi. 

Kalau pulang di rumah nanti terus ada pertengkaran lagi sering 

gitu. 

SA : yang bapak tau, saat lakinya melakukan kekerasan, apakah 

kondisinya mabuk? 

JT : Ya gimana, masalah biarpun sebelah kamar, kalau orang 

mabuk dan tidak maaf kalau orang Papua kan ngak begitu 

kelihatan. 

SA : Mungkin dari baunya tau gaya jalannya, apakah bapak tau? 

JT : Ya kalau jalannya saya rasa ngak mabuk. Terus kalu orang 

mabuk khususnya orang jawa kan dilihat matanya agak kusam-

kusam gimana, trus mukanya agak kemerahan khusus orang 

pecandu minuman. Tapi orang Papua kan ngak kelihatan, 



mabuknya ngak kelihatan, ngak mabuk kaya gitu orangnya jadi 

ngak kelihatan. 

SA : Mmppp... yang bapak tau sudah berapa kali mereka 

bertengkar? 

JT : Oh sering, sering... saya saja mau lihat ngak enak, mau tegur 

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

tapi melihat itu kesiang sama cewenya itu. 

SA : Yang bapak tau, perilaku si cewe selama disini seperti apa? 

JT : Ya, kelihatan orangnya selalu murung, dalam masa-masa 

kehamilan sampai bayinya sudah ada orangnya selalu murung. 

SA : Bagaimana pergaulannya cewe itu dengan teman2 kost disini? 

JT : Oh ngak, dia ngak bergaul. Kalau bayinya sudah 3 atau 4 

bulanan itu teman2 kulia cewenya itu sering datang disini. 

Kelihatanya memberi bantuan pada cewe tadi. Saya sering lihat 

mereka bawa makanan, itu sering. Malah itu hampir-hampir 

tiap hari. 

SA : kalau pacarnya, gimana pergaulannya dengan teman kost 

selama disini? 

JT : Kalau lakinya, jarang keluar dari kost. Dia dikamar terus. 

Kalau sudah keluar ngak pulang sampai beberapa hari, nanti di 

bel atau gimana baru datang tau-tau bertengkar itu sering 

mukul-mukul begitu. 

SA : Saat bertengkar, apakah bapak lihat? 

JT : Hanya dengar, kan bersebelahan dengan saya. 

SA : Yang bapak dengar, apa yang sering dikatain saat bertengkar? 

JT : Ya masalahnya orang bertengkar itu dia kan sambil menangis, 

jadi dengarnya kurang begitu jelas. 

SA : Menurut bapak, apaka cewe itu orang baik selama disini? 

JT : Oh baik, sering kumpul di depan sana dengan ibu-ibu tetangga 

disini. Bagus cewenya. 

SA : Menurut bapak, semenjak cewenya datang dan setelah 

beberapa bulan, apakah badan gemuk atau gimana? 

JT : Ya orangnya kan selalu pakai jeket tapi kan kelihatan kalau 

orang hamil kelihatan. Kelihatan layu orangnya waktu hamil. 

SA : Setelah melahirkan orangnya gimana? 

JT : Melahirkannya di rumah sakit. Masuknya sore, melahirkan 

antara setengah sembilan gitu nanti besok pagi sudah ambil 

pulang. Katanya takut dengan biaya persalinan di rumah sakit. 

SA : Yang bapak tau, saat cewe pergi kuliah anaknya gimana? 

JT : Dulu sering dititipkan disini. 

SA : Ke siapa? 

JT : Kaka saya. Yang pemilik kost. 



SA : Apakah kakak bapak mau setiap kali dititip anak mereka? 

JT : Ya mau, mau gimana itu kan cewenya mau tidak mau kan 

kuliah. Disini kan bayinya ngak ada yang rawat. 

SA : Jadi, istilahya ibu kost membantu jaga anaknya ya. Terus 

lakinya gimana? 

JT : Ya, lakinya itu gimana ya. Misalnya anaknya nagis saja dia 

hanya diam, tidak kaseh keluar dari kamar atau gimana. Kalau 

nangisnya itu bayinya sampai 2 jam lebih ada, saya melihat 

kesiang. Kebiasaan kalau anaknya nangis itu berarti ibunya 

pergi kulia jadi ibunya ngak tau. Tapi kan saya bilang kalu 

ibunya pulang tadi bayinya nagis sampai lama saya bilang 

begitu. Jadi ibunya tau dari saya. 

SA : Berarti pacarnya malas jaga anaknya, ya? 

JT : Ia, pernah saya tengok dia malah tidur, bayinya nangis terus. 

Dia gimana gitu kelihatannya dia cuwek saja. 

SA : Biasanya mereka bertengkar dimana, pak? 

JT : Di dalam kamar kost. Tapi tau-tau cewenya keluar sudah 

matanya bangkak-bangkak. 

SA : Oh gitu ya. Terus cewenya ngak berteriak atau lapor gitu? 

JT : Ooh ngak, ngak... dia hanya pasrah, pasrah, dan pasrah. 

SA : Mmmpp... kalau dia keluar kamar apa yang dia lakukan? 

JT : Murung, kalau duduk hanya diam seperti murung...  pandangan 

kosong seperti orang  pemikirannya. Itu kelihatannya keluarga 

di Papua sana ngak tau kalau dia sudah punya anak. jadi 

pilihan dia agak berap. 

SA : Oh begitu. Bagaimana bapak bisa tau bahwa keluarganya 

belum tau?  

JT : Dari segi telefon. Soalnya setiap kali ditelepon dari sana bainya 

di kase tinggal, dia pergia agak jau takut dari suara bayi. 

SA : Oh, bapak tau saat mereka bertelepon ya? 

JT : Ia, selalu lari saat di telepon, agar suara bayi tidak kedengaran. 

Kalau tidak ada orang yang jaga, bayina nangis kalau sedang 

telepon. 

SA : Apakah bapak dengar mereka ngomong apa ditelepon? 

JT : Kalau dengar saya ngak begitu dengar, jauh dari saya. 

SA : Terus mereka makan setiap hari itu bagaiaman? 

JT : La kalau makan gimana ya, makan apa adanya saja kalau saya 

lihat. Misalnya nasi biasa ngak ada lauk ngak masalah kalau 

dia. Selama makan yang saya lihat disini itu mungkin hanya 

sore, sore menjelang malam itu baru makan, jadi kalau pagi 

mungkin buat minum ngak pernah, siang buat makan ngak ada. 

Saya kesiang. 



SA : Lakinya nama siapa? 

JT : Yotap, saya kan pernah lihat KTPnya. 

SA : Terus cewe nama sapa? 

JT : Kana, atau Elkana. 

SA : Mereka tinggal disini berepa lama? 

JT : Mungkin satu setengah tahun ada. hampir dua tahun.  

SA : Saat mereka makan tanpa lauk, apakah bapak pernah nanya, 

alasan mereka? 

JT : Oh ngak berani nanya, ya kalau kita bisa bantu ngak masalah 

tapi hanya nanya begitu kan ngak enak percuma. Tapi anu, 

saya pernah lihat masak sore itu pernah masak sayur, 

selebihnya hanya sayur. Kangkung ya kangkung. Tapikan ngak 

setiap hari, itu sudah mending kan. Tapi itu masaknya sore 

menjelang malam bukannya pagi atau siang ngak pernah. 

SA : Sejak cewenya tinggal disini, menjelang berapa lama dia 

melahirkan? 

JT : Sini dia melahirkan 1 setengah bulan atau 2 bulanan. Dia disini 

berkisar 7 bulanan, mungkin lewat sedikit. 

SA : Okey pak. Terimakasih atas waktunya, nanti lain waktu kita 

shearing-shaering lagi. Sekali lagi makasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Transkrip Partisipan EM 

Intervensi Siklus Pertama 

 

Nama : EM (Inisial) 
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Keterangan : 1. SA (Peneliti) 

2. EM (Partisipan) 

 

 

SA : Hallo... Bagaimana kabar? 

EM : Puji Tuhan kabar baik, ka. 

SA : Baik ya. Dalam aktivitas beberapa hari kemarin apa saja si 

yang kkamu lakukan? 

EM : Eee kegiatannya sehari-hari dirumah, terus sama kulia.. 

SA : Akitivitas kulia kamu lancar atau gimana? 

EM : Lancar tapi tugasnya agak nae sedikit  

SA : Waaaa kalau kulianya tugas sudah biasa... e gini, dalam 

beberapa hari belakangan ini apakah kamu masih rasa cemas 

atau takut? Bisakah kamu ceritakan.. 

EM : Masih ka...  

SA : Masih ya, apa yang menjadi penyebab sehingga kamu 

merasakan hal itu? Mungkin kamu duduk sambil 

membayangkan sesuatu atau kaya gimana.. 

EM : Rasa cemas.. soalnya kan sekarang akhir-akhir kulianya, jadi 

nanti kalau mau buat proposal gimana caranya.. dan juga 

pengalaman pribadi saya juga si yang saya sudah ceritakan itu 

ka. 

SA : Terus bagaimana perasaan kamu setelah kaka lakukan teknik 

kemarin, apakah ada perubahan atau kaya gimana? 

EM : Iya, ada... kan kita sering-sering kalau duduk sendiri kalau rasa 

khawtir saya langsung bikin latihan yang kaka ajar itu... 

lumayan so tau biking sandiri-sandiri. 

SA : Mmmpp ada ya. Baik sesuai kesepakatan kita bahwa saat ini 

kita akan melanjutkan teknik tersebut. Seperti yang kaka 

jelaskan kemarin bahwa  teknik ini adalah salah satu teknik 

untuk menghilangkan rasa cemas dan ketakutan yang dialami 

oleh seseorang. Sebelum kita masuk pada teknik tersebut 

sebelumnya kita lakukan rileksasi. Apakah kamu sudah siap 



untuk melakukan teknik ini? 

EM : Siap... 

SA : Baik. Kalau begitu kita mulai, kaka minta kamu duduk dengan 

santai sambil letak kedua tangan kamu diatas paha. Tetap 

dalam posisi santai, fokus apa yang saya sampaikan dan ikuti 

perintah saya ya? 

EM : Ia... 

SA : Okey, kita akan mulai melakukan terapi. Baik, sekarang adik 

duduk dengan rileks dan senyaman mungkin, selanjutkan kaka 

minta adik letakan tangan diatas paha sambil pejamkan mata 

ya. Baik.. Sekarang kita mulai dengan rileksasi otot. Pertama 

rileksasi pernapasan, sekarang tarik nafas sedalam-dalam saat 

hitungan ketiga hembuskan 1, 2, 3 hembuskan melalui mulut 

secara berlahan. Tarik nafas lagi 1, 2, 3 hembuskan lagi, tarik 

nafas lagi 1, 2, 3 hembuskan. Sekarang rileksasi tangan. 

Angkat kedua tangan adik setinggi bahu dalam hitungan ketiga 

turunkan 1, 2, 3 turunkan. Selanjutnya, angkat kedua tangan, 

letak diatas bahu dengan menyilang kemudian cengkram bahu 

sekuat-kuatnya dalam hitungan ketiga turunkan 1, 2, 3 selesai. 

Sekarang rileksasi otot pinggang, adik bungkukkan pinggang 

berlahan-lahan dalam hitungan tiga kemalikan seperti semula 

1, 2, 3 selesai. Baik sekarang rileksasi otot leher. Adik tengok 

kepala ke kiri 1, 2, 3 selesai, tengok ke kanan juga 1, 2, 3 

selesai. Selanjutnya adik patahkan leher ke kanan sebanyak 

tiga kali, mulai patahkan 1 kembali seperti semula, patahkan 2 

kembalikan, patahkan lagi 3 kembalikan. Kemudian patahkan 

ke kiri sebanyak tiga kali juga, mulai patahkan 1 kembalikan 

seperti semula, patahkan 2 kembalikan, patahakan 3 selesai. 

Selanjutnya rileksasi otot mulu dan muka. Sekarang adik atur 

nafas, tarik kemudian lepaskan melalui mulut. Letakan lidah 

diatas langit-langit tekan sekeras mungkin dalam hitungan 

ketiga lepaskan 1, 2, 3 lepaskan. Selanjutnya adik buat diri 

menjadi benar-benar rileks dengan tangan tetap diatas paha, 

dalam hitungan ketiga buka mata 1, 2, 3. Baik selanjutnya 

rileksasi otot syaraf. Coba sekarang adik bernyanyi dari nada 

yang paling tinggi hingga nada yang paling rendah contohnya 

haaaaaaaaa. Ayo mulai haaaa. Baik, selanjutnya pejamkan 

mata kanan 1, 2, 3 buka pejamkan lagi mata kiri  1, 2, 3 buka, 

sekarang pejamkan kedua mata 1, 2, 3 buka. Sekarang 

kerutkan dahi, lihat contoh yang kaka buat ini, sudah paham? 

Ia ka, baik. Kerutkan dahi 1, 2, 3 kembalikan seperti semula, 

kerutkan lagi 1, 2, 3 kembalikan seperti semula. Baik untuk 



rileksasi otot telah selesai. Baik sekarang kita masuk pada 

terapi inti. Adik duduk dengan santai dan buat posisi adik 

senyaman mungkin sambil letakan tangan diatas paha. 

Sebelum lanjut kaka ingatkan kembali bahwa dalam terapi 

nanti adik tetap fokus dan ikuti apa yang kaka sampaikan ya, 

apabila adik merasa cemas/ takut adik berikan syarat dengan 

angkat jari/ tangan dan apabila adik merasa sangat nyaman dan 

rileks adik anggukan kepala ya, apakah adik sudah paham? 

Sudah ka... Okey sekarang kita mulai, kaka minta tutup mata 

adik secara berlahan, rasakan seluruh tubuh adik sangat rileks 

dan nyaman, bayangkan adik disebuah pantai dengan 

lingkungan yang sangat indah dan adik duduk dibawah pohon 

menikmati tiupan angin yang memanjahkan sambil mendengar 

nyayian burung dipepohonan yang begitu menenangkan hati, 

sehingga adik betul-betul merasa rileks, sangaaat rileks. 

Apakah adik merasakan rileks? (Partisipan anggukkan 

kepalanya). Baik, karena adik sudah merasa rileks, sekarang 

adik bayangkan ketika adik berada dalam situasi menegangkan 

dimana beberapa saat lagi pacarmu melakukan kekerasan, 

bayangkan bagaimana perasaanmu ketika kekerasan akan 

dilakukan, bayangkan itu bahwa akan terjadi kekerasan, 

bayangkaann itu, sekali lagi bayangkan. Apa yang adik 

rasakan? (partisipan mengangkat jari). Baik, sekarang 

bayangkan lagi saat adik berada dipantai, nikmati keindahan 

pantai dengan suasana hati yang nyaman, rasakan, rasakan 

kenyamanan dipantai, rasakan hingga adik merasa rileks, jika 

adik sudah merasa rileks, tarik nafas hitungan ketiga 

hembuskan melalui mulut 1, 2, 3 hembuskan dan buka mata 

adik secara berlahan. Baik, bagaimana perasaan adik 

sekarang? Partisipan menjawab “ia merasa rileks”. Baik, 

sekarang adik berhasil melewati kecemasan tingkat rendah, 

selanjutnya kita akan melawan tingkat kecemasan sedang dan 

tinggi tetapi sebelum masuk pada tahap itu, ayo kita minum 

dulu dan beristirahat 5 menit. Baik adik sekarang kita lanjut. 

Adik duduk dikursi seperti tadi ya, duduk dengan nyaman dan 

rileks, letakan tangan diatas paha kemudian pejamkan mata 

secara berlehan. Baik, sekarang adik bayangkan berada di 

pantai lagi, adik menikmati keindahan pantai yangbegitu 

menakjubkan, tiupan angin yang memanjakan menyentuh 

wajah dengan lembut sambil mendengarkan cicauan burung di 

pepohonan, bayangkan bahwa adik benar-benar menikmati 

keindahan pantai. Rasakan dengan nyaman dan rileks, rileks, 



rasakan sangaaaatt rileks. Bagaimana perasaan adik sekarang, 

apakah sudah rileks? (Partisipan menaggukkan kepalanya) 

Baik, sekarang adik bayangkan situasi yang menegangkan 

dimana saat itu pacar adik datang secara tiba-tiba memaksa 

berikan uang, sementara uangnya mau digunakan untuk 

kebutuhan anak, namun  ia tidak menghiraukan ucapan adik, 

dipaksa terus, diancam dengan suara membentak, adik merasa 

takut, takut, dan sangaatt takut. Fikiran adik menjadi kacau, 

hati terasa hancur dan hancur, rasa khawatir cemas bercampur 

aduk. Rasakan itu, rasakan terus. Apa yang adik rasakan 

sekarang? (partisipan mengangkat jari sambil meramas-ramas, 

matanya bergoyang tidak tenang). Baik, sekarang adik 

bayangkan kembali bahwa adik sedang berada dipantai 

menikmati keindahannya yang mempesona, tiupan angin 

membuat hati terasa nyaman dan tubuh terasa rileks, sambil 

mendengarkan kicauwan burung bernyanyi, adik terasa 

nyaman dan rileks, rileks, rileks, rasakan itu sangattt rileks. 

Bagaimana perasaan adik sekarang, apakah sudah rileks? 

(partisipan anggukan kepala). Baik, kalau sudah merasa rileks 

tarik nafas dan hembuskan saat hitungan ketiga 1, 2, 3 

hembuskan, sekarang buka mata adik berlahan-lahan. Selesai. 

Apa yang adik rasakan sekarang? Partisipan menjawab “tadi 

sebenarnya saya sudah pusing ka, namun saya batahan tetapi 

setelah itu hilang pelang-pelang karena bayangan so kembali 

ke pantai saya rasa nyaman lagi”. Baik, tahap kedua telah adik 

lewati dengan baik, kaka bangga dengan upaya yang luarbiasa 

meskipun agak kesulitan namun adik mampu lewati. Adik, 

apabila nanti ada merasa sesuatu yang menyulitkan adik 

langsung angkat tangan saja ya walaupun kaka belum 

memberikan kesempatan. Partisipan menjawab “baik ka”. 

Okey, selanjutnya kita melawan pada tingkat kecemasan tinggi 

yang adik alami. Baik apakah kita bisa mulai? “ia, kita mulai 

saja”. Baik, sekarang adik minum terlebih dahulu biar lebih 

rileks. “baik, kak saya minum dulu ya..” Selanjutnya tarik 

nafas berlahan-lahan 1, 2, 3 hembuskan. Baik sekarang kita 

lanjut, apakah adik sudah siap? “siap kak” Baik. Seperti biasa 

adik duduk dengan rileks lalu bayangkan pada situasi 

yangsenyaman mungkin. Bayangkan adik berada disebuah 

pantai yang sangat indah, suasana pantai membuat hati dan 

pikiran menjadi nyaman dan rileks, adik merasa sangat 

nyaman, tiupan angin menyentu wajah dengan lembut dan 

kicauwan burung bernyanyi dipepohonan membuat hati adik 



benar-benar terasa rileks, sangat rileks. Apakah adik sudah 

merasa rileks? (partisipan menganggukkan kepala). Baik kalau 

sudah rileks, sekarang adik bayangkan situasi yang sangat 

menegangkan, dimana saat itu pacarmu merampas uang adik 

dan berlangsung dengan pertengkaran, adik dipukul, 

ditendang, dan di dorong dengan kasar, suasana menjadi 

tegang ditambah anakmu menagis. Hati adik menjadi hancur 

berkeping-keping, rasa takut, cemas bercampur aduk (nafas 

partisipan tidak teratur dan terlihat sangat cepat). Apakah adik 

merasa cemas? (partisipan mengangkat tangan dengan cepat). 

Baik, sekarang hilangkan kecemasan itu. Tarik nafas dengan 

berlahan-lahan 1, 2, 3 hembuskan melalui mulut, tarik sekali 

lagi dengan berlahan-lahan 1, 2, 3 hembuskan. Sekarang 

bernafas dengan rileks dan posisikan diri dengan nyaman, 

bayangkan lagi situasi dipantai, keindahan pantai yang sangat 

menakjubkan, tiupan angin memanjakan wajah membuat hati 

menjadi tenang, pikiran terasa nyaman dan terasa rileks. 

Rasakan tiupan angin menyegarkan pikiran, dan membuang 

perasaan yang menggangu. Adik betu-betul merasa sangat 

nyaman dan rileks, sangaattt rileks. Apakah adik sudah merasa 

rileks? (partisipan menganggukkan kepala). Baik sekarang 

adik lemaskan otot-otot dengan tarik nafas, tarik nafass 

sedalam-dalam 1, 2, 3 hembuskan secara berlahan-lahan, 

kemudian buka mata secara berlahan-lahan dan rasakan bahwa 

adik sudah lebih baik sekarang. Selesai. Bagaimana 

perasaanmu, apakah teknik ini membatu? 

EM : Memebantu ka... 

SA : Tolong ceritakan apa yang kamu rasakan ketika dilakukan 

TDS? 

EM : Pertama kan saya berada ditempat yang tidak aman, TDS ini 

bisa mendapatkan jalan yang bagus untuk pikiran yang lebih 

positif... rasa tenang, bagus sebenarnya si, saya so jadi tenang. 

SA : Apakah TDS bermanfaat? 

EM : Bermanfaat ka... karena kita bisa tau ke pikiran yang positif 

yang tenang. 

SA : Apa nilai positif yang kamu rasakan? 

EM : Nilai positifnya... tadikan pikiran negatif terus jadi pikirannya 

terkandas sehingga tidak bisa bikin ini dan itu, tetapi karena 

TDS saya sudah tau buat caranya, kalau seperti ini saya harus 

buat begini saya sudah bisa tau. 

SA : Apakah TDS dapat membantu ketika merasa takut/cemas? 

EM : Ia.. membantu. Bagus ka membantu teknik yang tadi 



SA : Apakah sekarang kamu sudah merasa segar/tenaang? 

EM : Segar, ia segarr... jadi positif 

SA : Apakah betul kamu merasa nyaman? 

EM : Betul saya sudah merasa nyaman.. 

SA : Baik, sekarang kita tetapkan waktu untuk melanjutkan TDS 

kedepan, kapan menurut kamu? 

EM : Sekarang belum bisa saya pastikan. 

SA : Okey nanti kaka infokan ya. 

EM : Ia, ka.. 

SA : Terimakasih atas waktunya, mudah-mudahan TDS 

bermanfaat. Amin  

EM : Amin . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

Transkrip Partisipan EM 

Intervensi Siklus Kedua 

Nama : EM (Inisial) 

Usia : 21 tahun 

Tanggal : 23 Agustus 2019 

Tempat : Kampus Kartini 

Tujuan : Melakukan intervensi siklus kedua 

Keterangan : 1. SA (Peneliti) 

2. EM (Partisipan) 

 

SA : Selamat sore.. 

EM : Sore ka. 

SA : Bagaimana kabar saat ini? 

EM : Puji Tuhan kabar baik.. 

SA : Kabar baik ya.. apa saja aktivitasmu empat hari belakangan 

ini? 

EM : Kuliahnya dua hari terus dua harinya kerja tugas... 

SA : Maksimalnya kerja tugasmu, sudah selesai belum? 

EM : Belum selesai. Sedang kerja..  

SA : Oohh, mmpp sesuai kesepakan kita kemarin bahwa hari ini 

kita akan melanjutkan TDS untuk menciptakan ketrampilan 

dalam menangani situasi pembangkit rasa takut/ cemas agar 

bisa membantu kamu untuk mengendalikan rasa tersebut ke 

situasi yang lebih rileks dan nyaman. Baik, apakah kamu 

sudah siap untuk kita lanjutkan TDS?   

EM : Siap ka.. 

SA : Seperti diketahui bahwa TDS dilakukan melalui dua tahap 

besar, yang pertama kita latihan rileksasi otot dan kedua kita 

lanjutkan ke TDS. Apakah sudah siap untuk kita mulai dengan 

rileksasi otot? 

EM : Siap ka.. 

SA : Baik.. Posisikan tubuhmu dalam keadaan santai dan letakan 

kedua tangan kamu diatas pahamu.  Baik sekarang kita akan 

mulai terapi. Adik silakan duduk dikursi yang telah 

disediakan, posisikan diri adik senyaman mungkin dan duduk 

dengan rileks. Sekarang kaka minta letakan tangan adik diatas 

paha dan pejamkan mata.Baik, sekarang kita akan rileksasi 

otot. Pertama, rileksasi pernapasan, tarik nafas dalam-dalam 1, 

2, 3 hembuskan secara berlahan. Tarik nafas lagi 1, 2, 3 

hembuskan, tarik nafas lagi 1, 2, 3 hembuskan. Selanjutnya 

kita rileksasi tangan, angkat kedua tangan adik sejajar dengan 



bahu 1, 2, 3 turunkan, selanjutnya angkat kedua tangan lagi 

kemudian letakan diatas bahudengan posisi menyilang, 

cengkram bahu adik dengan sekuat-kuatnya 1, 2, 3 lepaskan. 

Selanjutnya angkat kedua tangan keatas, rasakan ada sesuatu 

tekanan dari atas 1, 2, 3 selesai. Sekarang rileksasi pinggang, 

leher, dan kepala. Rileksasi otot pinggang, bungkukkan 

pinggang adik 1, 2, 3 selesai. Rileksasi leher, sekarang adik 

tengok ke kiri 1, 2, 3 tengok ke kanan lagi 1, 2, 3  selesai. 

Selanjutkan patahkan leher adik ke kanan 1, patahkan lagi 2, 

patahkan lagi 3 cukup. Sekarang patahkan ke kiri lagi 1, 

patahkan 2, patahkan lagi 3 selesai. Sekarang rileksasi mulut, 

atur nafas kemudian tarik 1, 2, 3 hembuskan. Tekan lidah adik 

diatas langit-langit sekuat mungkin 1, 2, 3 selesai. Sekarang 

buat diri adk benar-benar menjadi rileks  dengan tangan tetap 

diatas paha. Dalam hitungan ketiga adik buka mata berlahan-

lahan ya.. 1, 2, 3 buka mata. Bagus, sekarang kita lanju pada 

rileksasi syaraf. Sekarang kaka minta adi bernyanyi dari nada 

yang paling tinggi ke nada yang paling rendah seperti terapi 

sebelumnya, masih ingat? Partisipan menjawab “masih ingat 

kak”. Baik sekarang mulai haaaaaa. Baik, sekarang pejamkan 

mata kanan 1, 2, 3 buka, selanjutnya pejamkan mata kiri 1, 2, 

3 buka. Sekarang pejamkan kedua mata 1, 2,3 selesai. 

Kerutkan dahi 1, 2, 3 kembalikan seperti semula, kerutkan lagi 

1, 2, 3 kembalikan, kerutkan lagi 1, 2, 3 selesai. Sekarang kita 

masuk pada terapi inti. Adik tetap rileks dan buat posisi duduk 

senyaman mungkin, letakan kedua tangan adik diatas paha dan 

tutup mata adik secara berlahan, rasakan sangat rileks dan 

nyaman. Sekarang bayangkan adik berada disebuah pantai 

sambil menikmati keindahannya yang mempesona, tiupan 

angin menyentuh wajahmu dengan lembut, dan adik 

mendengarkan kicauan burung di pepohonan yang begitu 

menenangkan hati, adik betul-betul menikmati suasana pantai 

sehingga adik merasa sangat rileks, rileks, rileks. Apakah adik 

sudah merasa rileks? (partisipan anggukkan kepala, peneliti 

melihat wajahnya sangat rileks). Baik, apabila adi sudah 

rileks, sekarang bayangkan adik akan berada pada situasi 

cemas, bayangkan beberapa saat lagi kekerasan akan terjadi, 

bayangkan ketika adik dikasari saat itu, bayangkan, 

bayangkan, apabila adik sudah merasa cemas angkat tangan 

adik? (partisipan angkat tangan sambil mengepalkan tangan 

dengan erat) Baik. Pada saat kondisi seperti itu, sekarang adik 

bayangkan lagi bahwa adik berada dipantai, bayangkan, 



bayangkan adik ada disanan, dipantai yang begitu tenang, 

begitu nyaman, rasakan, rasakan kenyamanan dipantai itu, 

apabila adik sudah merasa rileks, tarik nafas 1, 2, 3 

hembuskan dan buka mata secara berlahan, rasakan badan adik 

lebih rileks. Baik, bagaimana perasaan adik, apakah sudah 

rileks? Partisipan menjawab “ ia kak saya sudah lebih rileks 

sekarang, tadi saat membayangkan kekerasan memang saya 

masih merasa takut tetapi saya bisa kendalikan ketika 

membayangkan dipantai kak, sekarang sudah lebih baik dari 

sebelumnya”. Baik, kaka senang karena adik sudah lebih baik 

dari sebelumnya. Sekarang adik telah berhasil melawan 

tingkat kecemasan rendah, selanjutnya kita akan melawan 

tingkat kecemasan sedang dan tinggi, kaka yakin adik bisa 

melewati itu. Tetapi sekarang kita rehat dulu selama 10 menit, 

kita minum dan makan snack sambil santai-santai. Sekarang 

kita mulai ya.. baik adik kembali duduk dikursi yang tadi, 

aturkan posisi duduk senyaman mungkin, sekarang letakan 

kedua tangan diatas paha sambil pejamkan mata secara 

berlahan. Baik, sekarang bayangkan adik sedang berada 

dipantai lagi, menikmati keindahan pantai yang begitu 

mempesona, tiupan angin membuat tubuh menjadi segar, 

sambil mendengarkan kicauan burung dipepohonan, adik 

terasa nyaman dan rileks, sangat rileks, rasakan itu, rasakan. 

Apakah sudah merasa rileks? (partisipan anggukkan kepala). 

Sekarang bayangkan adik dalam situasi yang mencemaskan, 

saat itu pacar kamu datang secara tiba-tiba dan memaksa 

mengambil uang dengan wajah sangar dan mengancam, adik 

menjadi takut, sangat takut, rasakan itu. Hati gelisa, fikiran 

kacau, adik tidak bisa berdaya, rasakan itu, sangat 

menegangkan, rasakan itu, rasakan. Apabila adik sudah rasa 

cemas angkat tangan. (partisipan mengangkat tangan, dahinya 

berkerut dqan nafas tidak teratur). Baik, sekarang bayangkan 

kembali adik berada di pantai, pantai yang indah dan 

menakjubkan, sangat inda, sampai suasana hatimu betul-betul 

merasa nyaman dan rileks, tiupan angin menyentuh diwajah 

dengan lembut, kicauan burung dipepohonan terus menemani, 

adik merasa nyaman dan rileks, rileks, sangatt rileks. Apakah 

adik sudah rileks? (partisipan anggukkan kepala, wajahnya 

berseri-seri dan terlihat tenang). Sekarng tarik nafas dengan 

berlahan-lahan 1, 2, 3 hembuskan rasakan bahwa adik lebih 

rileks dari sebelumnya, buka mata secara berlahan. Luar biasa, 

adik telah melewati tinkat kecemasan kedua, adik mampu 



menghilangkan rasa cemas dengan membayangkan situasi 

yang menyenangkan. Bagaimana keadaan kamu sekarang? “ 

saya bersyukur kak, saya mampu melewati tahap ini dengan 

baik, saya lega”. Baik, kita lanjut ya, apakah adik sudah siap? 

Sudah kak... Seperti biasa, pertama adik duduk dengan 

memposisikan diri dengan nyaman dan dalam keadaan rilkes. 

Pusatkan fikiran adik dipantai lagi, nikmati keindahan pantai 

yang mempesona dan adik merasakan kenyamanan dan rileks, 

rasakan itu, rasakan rileks... apakah adik sudah merasa rileks? 

(partisipan mengaggukkan kepala) Baik, sekarang bayangkan 

adik dalam posisi tegang dimana saat itu pacarmu melakukan 

tindakan kekerasan, adik dipukul, ditendang, adik menjadi 

sangat takut, fikiran adik kacau, menengangkan, sangat 

menakutkan, rasakan itu, rasakan adik dipukuli dengan kasar, 

rasakan, rasakan itu. Jika adik sudah merasa takut angkat 

tangan. (partisipan mengangkat tangan) baik. Sekarang 

hilangkan situasi yang mencemaskan itu, hilangkan seketika, 

tarik nafas berlahan-lahan 1, 2, 3 hembuskan, tarik lagi 1, 2, 3 

hembuskan. sekarang bayangkan adik berada dipantai lagi, 

adik begitu menikmati keindahan pantai, deburan ombak 

terdengar dengan syadu, dan tiupan angin mengena wajahmu 

dengan lembut membuat tubuh terasa sangat rileks, adik betul-

betul merasakan nyaman dan rileks disana, sangat rileks, 

rasakan itu, rasakan lagi. Apabila adik sudah benar-benar 

merasakan sangat nyaman dan rileks, lemaskan semua otot-

otot kemudian adik buka mata berlahan-lahan dan merasakan 

lebih baik dari sebelumnya. Terapi teknik desensitisasi telah 

selesai. Bagaimana persaan adik setelah mengikuti tahap 

ketiga ini? “mmmp saya merasa sudah lebih baik kak, saya 

merasa sudah mampu mengatasi kecemasan, saya merasa 

sudah memilki kemampuan untuk mengatasi kecemasan kak”.  

Maksudnya bagaimana? 

EM : Kan awalnya itu seperti sangat sulit karena ketakutan, rasa 

cemas yang tadi, tetapi dengan pelayanan seperti ini saya 

sudah... agak lumayan ngak seperti semula. Jadi tidak seperti 

dulu yang tertekan. 

SA : Sudah merasa bebas, begitu? 

EM : Ia... 

SA : Apa manfaat TDS yang kamu rasakan? Bisakah kamu 

ceritakan? 

EM : Manfaatnya, tadinya saya merasa sulit menghadapi yang 

selama ini saya rasakan tetapi dengan pelayanan ini saya 



mendapatkan pikirannya positif dan tidak seperti kemarin-

kemarin. Jadi bermanfaat bagus juga karena bisa bikin sendiri 

dirumah 

SA : Apakah TDS terbantu? 

EM : Terbantu, ka.. saya terbantu sekali. 

SA : Baik, apakah kamu masih merasa cemas/ takut? 

EM : Aman.. 

SA : Aman? Maksudnya kamu sudah tidak rasa cemas.. 

EM : Ia.. saya rasa aman saat ini 

SA : Ada penurunan rasa cemas/ketakutan yang kamu alami? 

EM : Ia.. saya merasa sudah tidak cemas, rasa tenang ka... 

SA : Apakah kamu akan melakukan TDS saat kamu merasa 

cemas/takut? 

EM : pasti, kan ini bermanfaat bagi saya.. 

SA : Apa nilai positif yang kamu rasakan setelah melakukan TDS? 

Bisa ceritakan? 

EM : Ee yang tadinya saya selalu tertekan tetapi sekarang saya 

sudah baik karena pelayanannya seperti ini, dan juga tadinya 

posisi saya pikiranya negatif terus... tetapi melalui ini saya 

bisa berpikir positif dan belajar bagaimana supaya dapat 

kendalikan situasi seperti ini sudah ada (sudah memahami). 

SA : Apakah kamu merasa bersyukur dengan TDS? 

EM : Sangat bersyukur... 

SA : Syukurnya seperti apa? 

EM : Bisa terbantu tadinya berpikir susa sekarang sudah berpikir 

positif melalui pelayanan ini. 

SA : Saat ini, apa yang kamu rasakan? 

EM : Saat ini, aman. Sudah tidak seperti yang lalu. 

SA : Yang lalu seperti apa? 

EM : Yang lalu itu sangat sulit membuat sesuatu itu susah... susah 

bergerak. Susahnya, sangat susah. Karena seperti yang saya 

ceritakan lalu 

SA : Kalau sekarang, apa yang kamu rasakan? 

EM : Sekarang sudah bisa. Sudah rasa tenang ka.. 

SA : Baik, kalau sudah bisa kaka harapkan ketiga kamu merasakan 

situasi cemas/ketakutan kamu lakukan TDS sebagai cara untuk 

mengatasinya, ya? 

EM : Ia, ka.. 

SA : Baik, terimakasih atas waktunya, mudah-mudahan TDS dapat 

bermanfaat bagi kamu dan orang-orang yang ada disekitar 

kamu. 

EM : Ia, ka. makasih ka.. 



 

 

Lampiran 7 

Transkrip Partisipan IT 

Wawancara Pertama 

 

Nama : IT (Inisial) 

Usia : 19 tahun 

Tanggal : 6 July 2019 

Tempat : Kampus UKSW 

Tujuan : Menggali informasi mengenai latar belakang keluarga 

dan gambaran permasalahan yang dialami IT 

Keterangan : 1. SA (Peneliti) 

2. IT (Partisipan) 

 

 

SA : Hallo de, gimana kabar hari ini? 

IT : Kabar bae ka... kong ka dang bagaimana? 
SA : Selalu baik heheee... Terus kuliahnya lancar? 

IT : Puji Tuhan, lancar-lancar ka. 
SA : By the way, apakah bisa kaka mulai wawancara sekarang? 

IT : Bisa no, kita le yang suru hari ini. hhh 
SA : Hahaaa... Baik kita mulai, Apa profesi orangtua mu? 

IT : Bakobong. Ada rica, tomat, ketimun, ada semangka dan 

masih banyak le ka... 

SA : Ooh buah-buah ya? 
IT : ia... 

SA : Berarti panennya setiap bulan ya? 

IT : Kadang nyanda, kalau cuacanya bagus. Pernah itu hujan-

panas, terus tomat semua rusak. 

SA : Ngak pake semprot gitu? Kalau ngak hujan. 
IT : Nyanda.  

SA : Kalau kamu pulang, sering bantu dikebun? 

IT : Ia... 

SA : Sudah berapa kali pulang selama kamu di Salatiga? 

IT : Baru satu kali pulang. 

SA : Waktu natal kemarin ya? 

IT : Sebelum natal. 

SA : Terus ade natal dikampung, atau? 

IT : Nyanda. Natal di Bekasi. 

SA : Dengan siapa di Bekasi? 

IT : Itu sudara. 



SA : Mmmp.. kamu umurnya berapa sekarang? 

IT : Baru mau masok 20. 

SA : Mmmmppp.... terus lulus SMA tahun berapa? 

IT : 2017. Tapi istirahat setahun nanti 2018 baru kuliah. 

SA : Sebelum masuk disini, pernah masuk SBMPTN ngak? 

IT : Pernah si, kita ikut di UPH (Universitas Pelita Harapan) 

SA : Lulus ya? 

IT : Ia, lulus. 

SA : Jurusan? 

IT : Matematika 

SA : Terus di UKSW, ambil apa? 

IT : Psikologi dan sosiologi 

SA : Oooh... jadi sekarang jurusan apa? 

IT : Sosiologi. 

SA : Kenapa? 

IT : Itu, karena biaya ka... sosiologi lebih murah dengan psikologi. 

SA : Oh, yang penting itu pilihan kamu. 

IT : Mau papa si di Manado atau di Palu. Soalnya ada sudara 

disana... 

SA : Terus kenapa kamu pilih di Jawa? 

IT : Begitu sudah ka hehee 

SA : Oooh.. terus siapa teman dekat yang sering sama-sama 

dengan kamu? 

IT : Kalu teman yangg suka babantu pa kita, itu kaka tingkat yg di 

kita pe kost. 

SA : Cewe atau cowo? 

IT :  Cewe.. dengan ada lagi cowo mar itu kanal kita pe sudara. 

SA : Saya pikir pacar hehe... ade ngekost di situ sudah lama? 

IT : Io.. 

SA : Dari awal datang atau? 

IT : Io.. 

SA : Ngak pinda-pinda berarti. 

IT : Belum pernah pindah ka. 

SA : Nyamankah disitu? 

IT : So nyaman disitu.. 

SA : Apakah kamu sering main dengan anak-anak talaut disini?  

IT : Ia, ada komunitas etnis torang. 

SA : Oooh etnis, ada ibadah-ibadah begitu e? 

IT : Io, besok ibadah torang. 

SA : Ibadahnya setiap hari apa? 

IT : Dua minggu sekali. 

SA : Biasanya ibadah dimana? 



IT : Dikontrakan. 

SA : Bergilir begitu? 

IT : Nyanda, satu tanpa saja. 

SA : Ade aktif disitu? 

IT : Nyanda talalu si. 

SA : Mmpp... boleh tau ade lahir kapan? 

IT : 29 april  

SA : Ooh barusan berarti, baru dua minggu lalu. Selamat ulang 

tahun ya. Bagaimana hubungan kalian dengan pacar kamu? 

IT : Baik-baik. 

SA : Biasanya komuniasi lewat apa? 

IT : Wa.. kalau dia nyanda sibuk videocall. 

SA : Biasanya siapa yang sering telefon? 

IT : Baku ganti-ganti. 

SA : Apakah dia pernah ke sini, di salatiga? 

IT : Bolong... 

SA : Terus kamu pernah ke dia di Jakarta  

IT : Bolong juga. 

SA : Boleh tau pacar kamu nama siapa? 

IT : Hilki 

SA : Orang mana? 

IT : Asli talaut. 

SA : Pacar keberapa dia? 

IT : Ning tau. 

SA : Berarti sebelumnya ada pacar juga? 

IT : Io, mar nyanda bagus dia pe kalakuan. Soalnya kita nyanda 

suka orang kasar. 

SA : Ooh... terus kalu Hilki menurutmu gimana? 

IT : Nyanda pernah ba kasar pa kita. 

SA : Sebelum kamu ke sini, apakah kamu sudah sering ketemu di 

Talaut? 

IT : Ia, tapi Cuma ketemu saat dorang mo masok asrama. Tapi 

pernah sebelum jadian dia so pernah datang di rumah. 

SA : Berarti ade pe orangtua so kanal pa dia? 

IT : Ia.. 

SA : Kanal pa Hilki dimana? 

IT : Dulu satu kelas wktu SMA. 

SA : Ooh teman SMA, kelas berapa ketemu? 

IT : Kelas 3, soalnya kita dua kali pindah sekolah. 

SA : Terus pacaran sejak kapan? 

IT : Nanti so lulus. 

SA : Kalau boleh tau, kamu mulai pacaran kelas berapa? 



IT : SMP kelas dua stau, cuman begitu dang. 

SA : Cuman begitu apa? 

IT : Cuma pacaran babagitu dang, nda sampe kase kenalan deng 

orangtua. 

SA : Mmp.., dari sekian pacar kamu yang orantua sudah kenal 

yang mana? 

IT : Yang Hilki dan yang satu baru putus, itu yang kasar (Jun). 

SA : Ha, dia kasar bagaiamana kong? 

IT : Sama deng yang kita cerita, kan saat itu kita sake terus masok 

sekolah mar nyanda bilang pa dia kita sake, terus saat mo 

pulang itu tamang ada batogor pa torang dua, masa ngana pe 

cewe sake kong ngana se bajalan pa dia. Kong dia marah pa 

kita no, dia tendang langsung kita balari. Kita nyanda suka 

bagitu makanya kita tako, soalnya kita masih kecil jaga lia 

mama deng papa ada bakumara bagitu, jadi kita nyanda suka 

orang ba kasar. 

SA : Ooh.. sering mama dan papa baku marah ya? 

IT : Ia.., kalu dorang dua baku marah pasti kita pigi pa dorang 

oma. 

SA : Sapa yang bawah ke oma? 

IT : Papa yang bawah ke oma pe rumah, terus oma le so tau kalu 

kita kesana itu papa deng mama ada baku marah. Terus baru-

baru ada lulus SMA, kaka deng dia pe suami itu baku marah 

lagi, kita nyanda suka kalu bagitu. 

SA : Sejak kapan kamu pacaran dengan Jun? 

IT : Kelas 3 SMA. 

SA : Dia itu yang kamu bilang kasar kah? 

IT : Io. 

SA : Orang talaut dia? 

IT : Io. Mar dari sanger. 

SA : Berapa lama kalian berhubungan? 

IT : 7 bulan. 

SA : Siapa yang mutusin? 

IT : Kita. Awal-awal si dia masih bagus-bagus belum kase tunjung 

dia pe kalakuan. Pas agak lama dia somulai bakasar, karena 

bagitu no dape orang. 

SA : Kenapa dia bakasar bagitu ke kamu? 

IT : Ningtau kita. 

SA : Terus kamu ngak nanya kalu di bakasar begitu? 

IT : Cuman kadang dia nyanda bagitu bakasar, lingkali nyanda 

sebab di langsung bagitu. 

SA : Dia bakasar sejak kapan? 



IT : Sekita tiga bulan bagitu. 

SA : Kamu dekat dengan dia pe teman-teman. 

IT : Io.. dia pe teman-teman yang lain itu kita pe teman-teman, 

jadi pas dia so mulai bakasar dia pe teman lagi so jaga marah 

pa dia. 

SA : Saat dia tendang di mana? 

IT : Itu pas ada pulang sekolah. Kadang juga dia ba pukul bukan 

Cuma batendang. 

SA : Biasanya dia pukul bagian mana? 

IT : Disini (bahu), di badang ka. 

SA : Biasanya dia ba pukul dimana? 

IT : Diluar. Kalu di dalam rumah nyanda berani dia soalnya ada 

dape mama deng papa. 

SA : Kalu dia ba pukul dia pe mama deng papa ngak tau? 

IT : Io.. nyanda lia. 

SA : Terus kamu pernah beritahu ke orangtuanya? 

IT : Nyanda si. Soalnya kita nyanda suka ba lapor-lapor di orang 

dang, kita suka kita pe masalah kita sendiri no yang tau. 

SA : Rasanya gimana saat dia bakasar? 

IT : Sediiihh... nyanda suka si. 

SA : Sempat kamu balas? 

IT : Kadang kalu so rasa pastiu kita so managis no. Soalnya saki 

to. 

SA : Apakah teman-teman kamu tahu? 

IT : Kalau teman si banya yang tahu. 

SA : Setelah putus menjelang berapa bulan lagi kamu pacaran 

dengan yang sekarang? 

IT : Agak lama, sekitar enam bulan begitu. 

SA : Waktu di kasaring apa perasaan kamu? 

IT : Rasa takut bagitu. 

SA : Rasanya seperti apa? 

IT : Kalu ada teman-teman cowo yang ba dekat langsung kita ba 

hindar bagitu. Kita ning mau ba dekat takut dorang ba kasar 

bagitu dang. 

SA : Berapa lama rasa takut bagitu yang kamu alami? 

IT : Kalu nyanda salah enam bulan so mulai agak membaik. Tapi 

kadang si nyanda kalu ada teman-teman cowo yang badekat 

kita mash agak tako-tako bagitu, soalnya sering datang-datang 

pikiran itu. Jadi jaga jarak bagitu, sampe sekarang si masih 

ada perasaan takut. 

SA : Terus waktu Hilki ungkapkan perasaan ke iren kenapa iren 

mau? 



IT : Eee kita tolak terus ka. Nanti suatu hari baru kita mau, kita le 

nyanda tau kenapa kita mau hehhe... tapi sampe sekarang 

masih ada rasa bagitu dang rasa tako selalu datang-datang. 

Terkadang kalu sendiri kong bainga kita Cuma menangis. 

SA : Kamu rasanya gimana saat itu? 

IT : Nyanda suka. Kadang rasa sedih, rasa takut samua kita pe 

perasaan bagitu. 

SA : Ooh semua ya. Rasa apa saja? 

IT : Samua. Pokoknya so bakucampur-bakucampur bagitu, kalu di 

perlakukan bagitu kan nyanda enak to. Apalagi kita yang so 

pernah lia kita pe orangtua bagitu, makanya tabawah-bawah 

sampe sekarang. 

SA : Sampe sekarang masih rasa takut? 

IT : Io ka.. kadang kalu tamang yang bakupukul bagitu kita yang 

rasa takut. 

SA : Mmpp... sering lia dimana teman bakupukul? 

IT : Ada no, tape teman kost. Sering-sering dia deng dape cowo 

bakulai, jaga bacurhat lagi pakita no. Itu no kita rasa tako di 

laki-laki mar kalu pa kita pe sudara nyanda. 

SA : Terus kalo rasa takut kamu buat apa? 

IT : Kalu sandiri bagitu dang cuma manangis no, kita juga ja 

berdoa di kamar. 

SA : Mmmpp.. yang sabar ya, semua pasti ada hikmatnya. 

IT : Ia ka, kong ka so makan? 

SA : Sudah. Emangnya kenapa de? 

IT : Nyanda no, kira le bolong supaya mo cari makan. 

SA : Ade sudah lapar? Ayo kita makan, kaka juga makan sudah 

dari pagi soalnya. Yuk.. 

IT : Nyanda, kita so makan Cuma pikir kaka belum makan. 

SA : Ayo kita makan, temani ka soalnya sudah lapar ini. ayolah 

jangan nolak ya... 

IT : Ia... tapi kita nyanda makan ee 

SA : Kalau begitu kita lanjut lain kali ya. Nanti ka info atau ade 

kase info biar kaka menyesuaikan saja. Gimana? 

IT : Terserah ka saja. 

SA : Okey.. 
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SA : Hallo de... kamu baru pulang kuliah ka? 

IT : Ia ka, pulang so dari siang ka. 
SA : Oh. Gimana kabarmu dihari ini, de? 

IT : Baik ka 
SA : Begini de, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan 

yang ka sudah siapkan? Yang kemarin ka sampaikan itu. 

IT : Ia bisa ka.  
SA : Baik, makasih sebelumnya ya. Sejak kapan Anda berpacaran 

dengan pasangan Anda? 

IT : SMA Kelas 3 tahun 2017 

SA : Dimana atau bagaimana Anda bisa mengenalnya? 
IT : Sekolah.. kan kami pacaran mulai dari SMA kelas 3 to.. jadi 

kita deng dia baku dapa disekolah ka.. 

SA : Apa yang awalnya membuat Anda tertarik dengannya? 

IT : Pertama si dia bagus-bagus ka... jadi kita pikir o dia 

pelakukan bagitu dang, bagus. Jadi pas dia batanya, io no kita 

terima.. 

SA : Pernahkah Anda mengalami konflik atau bertengkar dengan 
pasangan? Jika ya, biasanya apa yang menjadi pemicu 

konflik diantara kalian berdua? 

IT : Pernah. Banyak kali... kalo yang awal-awal ka Cuma baku 

marah biasa begitu ka, sama deng kita kaluar rumah Cuma 

begitu-begitu mar so lama-lama so lebih itu... lain kali Cuma 

hal-hal kecil itu dia so bamarah-marah mar Cuma marah-

marah biasa bolom langsung itu.. nanti so masok 3 empat 

bulan bagitu baru no, dia mulai bapukul 

SA : Selama sekian lama Anda berpacaran, cerita atau kenangan 

manis apa yang Anda ingat sampai sekarang? 



IT : Kan Cuma itu dia bapukul... jadi nyanda ada kenangan manis 

bagi kita, yang kita inga sampe sekarang Cuma dia bapukul 

no 

SA : Kira-kira, sejauh apa hubungan Anda dan pacar? 

IT : Pertama Cuma biasa-biasa, Cuma kerena mungkin so bakutau 

orangtua... mar kita nda anggap itu serius... Cuma biasa-

biasa... 

SA : Apakah keluarga sudah merestui hubungan kalian berdua? 

IT : Kalau dari dape orangtua si iyo... mar kalu dari kita pe 

keluarga si dorang nyanda mo iko campur dengan kita pe 

urusan-urusan... cuman jaga kase arahan-arahan bagitu... 

supaya jangan mo tasalah atau apa, kalau menurut dorang si 

kalau itu kita pe pilihan bagus dorang lagi iyo. Jadi kembali 

dari kita no, kalu kita si sbenarnya serius tapi dape kalakuan 

bagitu kita so pastiu dang.. 

SA : Apakah pasangan pernah memulai pembicaraan untuk 

melanjutkan ke tahap yang lebih serius dengan Anda? 

IT : Biasa kalau baku marah si kadang dia nyanda buat bagitu 

cuma kase biar bagitu, paling nanti berubah pikiran pas dape 

besok.. baru bacerita... ya bacerita katanya dia sayang pa 

kita... ada le dia bilang kalu dia serius no 

SA : Sejak kapan pasangan Anda mulai melakukan tindak 

kekerasan terhadap Anda? 

IT : Pas jadian sudah tiga empat bulan begitu mulai dapa lia dape 

kelakuan yang sebenarnya... mar awal-awal dia cuma kata-

kata kasar bagitu sama deng bomake (cacimaki) atau pake itu 

nama-nama binatang... ini misalnya ne ka, dia ja babilang 

anjing ngana, sama deng tai ngana... bagitu, babi le sering dia 

ja bilang no kalau so nyanda puas deng itu langsung mulai ba 

pukul no... 

SA : Dalam bentuk apa biasanya tindakan dia yang Anda anggap 

sebagai kekerasan? 

IT : Biasa ba tampeleng..tendang di panta... bapuku dibadan 

(bahu)... bakata-kata kasar ka, sampe bomake bagitu dang.. 

soalnya kita le nyanda suka bagitu kalu lia jatako ka... itu no 

kita nya suka 

SA : Saat pasangan Anda melakukan tindak kekerasan, apakah 

Anda mencium aroma alkohol pada mulut atau tubuhnya? 

IT : Kalau dia mabo nyanda perna ba pukul... kalau dia mabo si 

kita nyanda ada di situ... dia kalu mabo babadiam, malahan 

kita lai nyanda mau kalu baku dapa pas dia mabo, jaga tako... 

dia kalu ba pukul itu sadar. 



SA : Biasanya tahu dari mana pacar Anda mabuk?  

IT : Kan dape taman-taman lain kali jaga babilang ka.. kalo 

dorang ba mabo sama-sama dape taman ada ba bilang, dia 

kalu mabo nyanda mau bakudapa... 

SA : Biasanya ketemuan dimana? 

IT : Dirumah. Kadang di rumah pa dia kadang dirumah pa kita, 

lain kali dia ajak main sama-sama deng dape teman-taman. 

Mar kalu da bapukul itu diluar rumah. 

SA : Apakah menurutmu, pasangan Anda mencintaimu? 

IT : Kalu dia pe kalakuan bagitu kita rasa nyanda ka... dibibir lain 

dape kenataan lain 

SA : Bagaimana Anda merasa ia tidak mencintai Anda? 

IT : Kalau menurut kita nyanda ka. Kalakuan bagitu kalu dipikir 

nyanda mungkin dia sayang atau apa... nyanda mungkin dia 

mo bapukul dia pe cewe sandiri... 

SA : Bagaimana perasaan Anda terhadap pasangan Anda saat ini? 

IT : Sedih sekali ka... sakit hati bagitu dang, padahal kita so ada 

bilang lagi kalo kita nyanda suka kalu biking-biking bagitu, 

Cuma tetap dia bekeng.. kita kan tako dang kalu orang 

bamarah-marah pa kita nanti kita Cuma managis ka.. 

SA : Kenapa tidak putuskan saja saat pertama kali ia melakukan 

kekerasan? 

IT : Soalnya bapikir lagi ka, kalu dape orang tua so tau, dorang 

jaga batanya pa kita... kalau saat itu kan dia bolong ba pukul 

ka... masih ba kata-kata kasar cuman bagitu, jadi kita pikir oh 

mungkin boleh mo rubah dang dia pe kalakuan jadi kase 

lanjut jo, cuman pas dia so pastiu dia bapukul-pukul no mar 

dia bapukul nyanda dia pe sebab-sebab begitu... jadi kita so 

nyanda suka dang, so nyanda bisa no... 

SA : Bagaimana perasaan Anda terhadap pasangan Anda setiap 

kali ia menyakiti Anda? 

IT : Korban perasaan ka... kalo mo ingga bagitu dang sake no tu 

hati.. 

SA : Kalau jalan biasanya makan dimana? 

IT : Di warung kampung sebelah, ka... 

SA : Biasanya siapa yang bayar? 

IT : Dia (pacarnya), ka 

SA : Apa profesi kedua orangtua pacar Anda? 

IT : Dia pe mama Cuma bantu-bantu dirumah no, rumah tangga. 

Sedangkan dia pe papa kerja di tampa jal kopra deng palah 

ka.... 

SA : Pacar Anda berapa bersaudara? 



IT : Dua semua laki-laki, dia anak pertama dari dua bersaudara. 

Dia pe ade sekarang SMA.., dorang dua lagi sering-sering 

bakalae, sampe pernah dorang dua bakalae itu kena pukulan 

pa dorang pe orangtua, pukul pa dape mama... 

SA : Apa yang sebenarnya Anda harapkan dari pasangan Anda? 

IT :  Kita Cuma jaga togor supaya dia nyanda biking bagitu.. mar 

pernah kita ada babilang kalau dia mo bapukul ulang kita mo 

lapur pa dia pe orang tua, cuma tetap dia jaga bekeng. Mar 

kerena kita juga ning mau kalau berurusan torang dua mo 

lapur di orangtua... cuman itu sebagai ancaman pa dia supaya 

so nyanda ba pukul dang. 

SA : Apakah ada niat untuk balas dendam? 

IT : Nyanda ada niat ka. nyanda bisa ka, kita nyanda bisa mo 

balas-balas pa orang kalu mo ba marah.., kita nyanda suka mo 

balas-balas. Karena jaga liat papa deng mama baku marah 

terus-terus bagitu sampe ta bawah-bawah pa kaka kalau orang 

ba suara karas atau ba mara pa kita nyanda bisa mo bale mara 

ka. kalau kita abis marah pa dorang kita yang mo manangis... 

sama deng kita pe hati saki sekali kalu marah pa orang dang, 

biar bukan teman atau sapa kalu kita abis ba marah tiba-tiba 

langsung manangis. Jadi kalu orang mo marah pa kita, kita 

nyanda mo baleh ba marah. 

SA : Apakah Anda merasa berkorban dalam hubungan ini? Jika 

ya, apa saja yang telah Anda korbankan? 

IT : Nyanda ada kalu bentuk barang si.. cuma korban penderitaan 

ka heheee 

SA : Apakah kerelaan Anda menerima tindak kekerasan tersebut 

merupakan ungkapan dari rasa ingin berkorban? 

IT : Nyanda ka, kita nyanda terima kalu dia bapukul... kita nyanda 

suka ka dia pe kalakuang bagitu yang pang ba pukul ka.. 

SA : Jika dihitung, sudah berapa kali Anda menerima kekerasan 

dari pasangan Anda? 

IT : So banya kali ka... pas dia mulai ba pukul itu so terus-terus 

no, kalo dia pukul pas dia gano (marah) pa seseorang atau 

apa, pas kita ada bacerita nyanda buat salah e tiba-tiba da 

bapukul. Ada yang kita sedang saki tu ka, disekolah itu kong 

tamang cuma da bilang kate Jun (pacar) masa nga pe cewe 

sake kong ngana mo se bajalan.. kita sake nyanda bilang pa 

dia lantaran kita nya suka kase beban pa orang... sampe 

sekarang kalu saki nyanda pernah bilang pa mama deng papa.. 

terus dia tanya pa kita no iren ngana batul ada saki... kita 

bilang nyanda, mar kita so tau ini dia mo batendang pa kita, 



nyanda lama langsung da batendang pa kita mar dia pe kaki 

kenal di tas nyanda kenal pa kita pe badan... dari saat itu no 

mulai da bapukul.. laing kali tiba-tiba bagitu no langsung dia 

batendang, pernah lagi no waktu pulang sekolah tiba-tiba lagi 

no dia batendang di banyak-banyak orang... mar untung 

nyanda ada kaka. 

SA : Misalnya kalau ada kakak/saudara kamu,  apakah dia berani 

melakukan kekerasan? 

IT : Dia tako ka.., soalnya kita pe sudara-sudara laki-laki banyak 

deng pahe-pahe le. Kalu ada kita pe sudara-sudara bagitu dia 

nyanda barani no 

SA : Adakah benda yang digunakan pasangan saat melakukan 

tindak kekerasan terhadap Anda? 

IT : Cuma deng tangan ka... nyanda pake kayu atau apa mar kan 

kalu tangan laki-laki kuat. 

SA : Dalam situasi atau keadaan seperti apa biasanya pasangan 

mulai melakukan tindak kekerasan? 

IT : Kalo ada bagano (Masalah) deng orang laeng ato dape tamang 

bagitu nanti dia bamarah nyanda jelas no bagitu, nyanda lama 

langsung no dape tangan bajalan... memang dape orang 

bagitu. 

SA : Biasanya dimana pasangan berani untuk melakukan kekerasan 

terhadap Anda? 

IT : Pokoknya diluar rumah ka... biar le sama-sama teman2 

barame-rame bagitu kalau ada yang tasala dia langsung ba 

pukul. Kalau Cuma salah bilang sesuatu itu langsung ba 

pukul, yang pasti bukan di rumah. 

SA : Kenapa harus diluar rumah? 

IT : Kalau di rumah pa dia, dia lagi tako mo bapukul soalnya dia 

pe otangtua keras lagi, begitu lagi kalau dirumah pakita. Jadi 

dia Cuma barani ba pukul di luar. 

SA : Apa yang biasanya dikatakan pasangan terhadap Anda saat ia 

melakukan kekerasan? 

IT : Bomake ka, paling dia bilang; o ngana pe mai.., keode la. 

Begitu no dape bomake. 

SA : Apakah pada saat itu, Anda berusaha melindungi diri atau 

melawan pasangan Anda? 

IT : Ada si ka, kita mo cari mo lari mar nyanda talalu kuat kita 

saat tangka kita pe tangan... kita pe kekuatan deng dia pe 

kekuatan bedah to ka tetap lebeh kuat dia... cuman misalnya 

ada banyak kita pe sudara dia lagi nyanda barani babage, rata-

rata si sudara laki-laki samua jadi dia tako. 



SA : Bagaimana respons Anda saat kejadian itu terulang? 

IT : Kita biasa cuma berusaha menghindar bagitu ka, kalau 

misalnya dia mo ba pukul kita menghindar cuman kadang 

kalau kita ada duduk bae-bae bagitu kita nyanda dapa 

menghindar ka jadi Cuma badiam-badiam bagitu no. Kalau 

dia momake laing kali karena kita nyanda suka orang mo 

dengar bagitu kita cuman mangis no.. 

SA : Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi tindak 

kekerasan yang dilakukan pasangan terhadap Anda? 

IT : Cuma tegur ka.. tapi tetap dia bikin ulang-ulang, sampe kita 

lagi so babadiam mo tegor. 

SA : Berapa selisih usia kalian? 

IT : Kami berdua hanya selisih dua bulan, sama tahun lahir 1999. 

Saya lebih tua dengan dia ka.. 

SA : Okey. Terimakasih sudah menjawab pertanyaannya de.  
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SA : Hallo, apa kabar, de? Ketemu lagi kita heheee 

IT : Ia, hallo juga ka. ka so lama tunggu? 
SA : Baru datang juga, mungkin dari lima menit yang lalu. Trus 

ade sudah selesai buat tugas?  

IT : Sudah, tadi setelah selesai langsung makan deng tamang-
tamang baru kita ke sini no. 

SA : Weistt mantap, berarti sudah santai sekarang dong. 

IT : Hehee... masih ada tugas juga ka, mar kurang dua no ka. 
SA : Oh. Ee ini de, ka mau nanya yang kemarin ade cerita itu. 

Sebelum pacar ade melakukan kekerasan, apakah karena 

bedah pendapat dengan pacarmu, de? 

IT : Kalo.. sebenarnya si nyanda pernah.., kita kalo bacerita bagitu 

iko-iko dape mau saja no 

SA : Berarti cocok ya kalian berdua? 
IT : Kalau ada masalah si, bacerita bae-bae itu kalo kita si 

SA : Terus orangtua kamu sudah tau ya? 

IT : Mmp ia sudah tau. 

SA : Sudah berapa kali main dirumahnya? 
IT : Sudah banyak, mulai dari masih sekolah lagi so sering-sering 

pigi pa dape rumah soalnya. 

SA : Sebelum dia melakukan tindakan kekerasan, adakah 

kesalahan yang kamu lakukan? 

IT : Nyanda, nyanda. Nyanda sebab bagitu langsung no. Dia pe 

orang kalu nyanda suka bagitu dang langsung ba pukul. 

SA : Nyanda suka bagaimana maksudnya? 

IT : Misalnya, kalau dia nyanda suka dape tamang atau sesuatu 

yang dia nyanda suka dia kase lampiaskan pa kita. Kita 

peorang nyanda suka bamarah atau apa soalnya nanti kita 



yang sedih sendiri. 

SA : Kalu diputusin gimana? 

IT : Pernah no, mar dia ning mau kalu mau putus. 

SA : Apakah dia tahu bahwa kamu sudah berpacaran sekarang? 

IT : Tau.. pernah dia batelfon katanya dia pe orangtua mo bacerita 

deng kita. Jadi tong bacerita no. 

SA : Kapan dape orangtua batelfon?  

IT : Baru satu bulan yang lalu (april 2019). 

SA : Sejak kapan kamu putus? 

IT : Dua tahun lalu (???, soalnya dia baru semester 1 angkatan 

2019 dan lulus SMA tahun 2018).. 

SA : Kenapa harus terima saat mereka telfon? 

IT : Perasaan lagi soalnya dong batelfon-telfon terus, nyanda enak 

pa dape orangtua soalnya dape orangtua pang bae sekali pa 

kita jadi nyanda enak bagitu. 

SA : Apakah pacar kamu sudah punya pacar? 

IT : Io... mungkin ka soalnya pernah dia bilang si pakita 

SA : Tau darimana kalu dia sudah punya pacar? 

IT : Pas itu hari, dia VC dia kase tunju pa kita kalu ini dia pe cewe. 

Kita lia no langsung.  

SA : Mmpp.. kamu kulia dengan beasiswah? 

IT : Biaya sendiri. 

SA : Menurut kamu, apakah sudah melakukan yang terbaik dalam 

hubungan berpacaran? 

IT : Kalu kita si, selama berpacaran dengan dia kita selalu bikin 

bae-bae samua. Nyanda itu bikin jaha Cuma dia yang ja 

babikin. 

SA : Apakah kamu pernah marah? 

IT : Pernah si, kalu mara saat tertentu soalnya dia kan banakal-

banakal bagitu, paminong (suka minum mabo). Tapi bukan 

marah si kalo marah kan bataria bagitu kang... kita nyanda 

bataria Cuma batogor saja 

SA : Mmmp dia suka minum mabo? 

IT : Ioo.. kita kan nyanda suka bagitu, apalagi kan kita pe papa 

nyanda suka bagitu to, jadi kita marah pa dia. Cuma bagitu no. 

SA : Apakah kamu pernah melakukan hal-hal yang merugikan 

kamu selama berpacaran dengan dia (JUN)? 

IT : Nyanda ka, nyanda. Cuma sekedar ketemu jalan-jalan bagitu 

ka. 

SA : Apakah kamu masih merasa takut, misalnya pikiran kamu 

ketika pacaran lagi trus dapat laki-laki yang sama sifatnya? 

IT : Ia, kita masih rasa tako  ka.., kalo misalnya dikelas bolong ada 



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

kita pe jantung tapukul sekali... 

SA : Terus jun (pacarnya), kulia atau gimana? 

IT : Nyanda tau. 

SA : Kalian berdua berpacaran sejak kapan? 

IT : SMA kelas 3 

SA : Apa yang kamu rasakan ketika dia melakukan kekerasan? 

IT : Rasa nyanda enak si, kita so biking bae-bae tapi dape 

kalakuan model bagitu kan nyanda bagus. Besae skali kita 

pikir no 

SA : Apa si yang dia lakukan tidak bagus itu?  

IT :  Kalu kita si cuma itu yang jaga ba pukul yang kita nyanda 

suka. Karena pengaru dari kecil itu jaga lia mama deng papa 

jaga bagitu, makanya kita nyanda suka orang ba kasar-kasar, 

orang basuara keras saja kita nyanda suka. 

SA : Kalau misalnya dalam kulia begitu ada teman-teman yang 

mungkin iseng-iseng suara keras , apa yang kamu rasakan? 

IT : Kalu kita so tahu dia Cuma iseng-iseng nyanda si, mar kalu 

misalnya ada duduk-duduk bagitu kong dia basuara kuat tiba-

tiba, itu takage jahat mo langsung manangis. Ia nyanda bisa 

kalu orang mosuara kuat soalnya. Jadi kalu orang basuara kuat 

langsung managis nyanda bisa kita mo bale marah. 

SA : Selain dipukul, adakah yang lain yang kamu merasa tidak 

baik. 

IT : Kan cuma baminum bagitu, pang batoreba (membantah 

dengan suara keras), minum mabuk terus bahura-hura deng 

dape teman-teman. Babagitu dia no. Itu no kita rasa kurang 

baik. 

SA : Waktu pacarmu (Jun), melakukan tindakan kekerasan, apakah 

dia masih sekolah? 

IT : Io, kan kami sudah SMA tapi sekaran kayanya nyanda lanjut 

kulia, yang kita dengar dari teman-teman si dia so kerja di 

kapal 

SA : Apakah sekarang (09/05/2019) dia sudah menikah. 

IT : Belum, dia beberapa waktu lalu pernah batanya ulang, mar 

kita so ning mau. 

SA : awalnya seperti apa kalian berdua sebelum berhubungan? 

IT : Pertama si cuma batamang, lama-lama dia batanya langsung 

jadi no. 

SA : Kapan? 

IT : Waktu SMA. 

SA : Biasanya pulang kampung dengan apa? 



IT : Deng pesawat iko semarang. Terus kalu so dimanado nae 

kapal ke kampung. 

SA : Berapa lama sampe di kampung kalu nae kapal? 

IT : 12 jam.. 

SA : Mmmpp.. waktu kamu datang di sini (Salatiga) dengan siapa? 

IT : Sendiri. 

SA : Ooh.. tidak diantar oleh papa atau mama, begitu? 

IT : Io.. tapi kita pe sudara jemput pas sampe disemarang. Kalu 

dari manado sandiri.. 

SA : Kapal apa kalu dari manado ke kampung kamu? 

IT : Kapal biasa. 

SA : Pernahkah kamu takut atau terbawah mimipi mengenai 

kekerasan yang kamu alami oleh pacar? 

IT : Pernah no, sering-sering bagitu dang. 

SA : Apakah terganggu dalam perkuliahan kamu? 

IT : Nyanda ka. Cuma kalu dalam kelas terlalu terlalu ribut kita 

sulit berkonsentrasi saat belajar, soalnya langsung dapa ingga 

yang besae-besae (hal-hal yang negatif). 

SA : Terus, maksud takut itu seperti apa? 

IT : Ya kalu baingat bagitu no, kita kan sering ba pikir bagitu kalu 

kita pacaran lagi kong terus kita dapa biking sama deng itu 

dang, makanya kita rasa tako bagitu dang di laki-laki ka. 

SA : Bagaimana kata-katanya saat pacar kamu melakukan 

kekerasan? 

IT : Kasar... ja bomake bagitu dang sama deng tu lalu kita ada 

bilang ka... bagitu no kalu bamarah 

SA : Bagaimana tanggapan kaka/sudara kamu apabila mereka tau? 

IT : Io no ada tu kaka yang lalu mo pukul pa dia cuman kita ning 

mau, kita larang. 

SA : Kenapa larang? 

IT : Nya suka lagi no kalu baku mara deng bakulae deng orang 

SA : Kaka kandung ya? 

IT : Dia itu kaka sepupu.. 

SA : Kaka kamu laki apa perempuan? 

IT : Kaka perempuan, yang ade laki-laki. 

SA : Seperti apa kata-katanya kalu saat pacarmu marah? 

IT : Bomake, ada yang sebut nama-nama hewan bagitu, ada yang 

cacimaki. 



SA : Apakah pernah di dorong atau ditendang? 

IT : Pernah, tapi yang pertama itu kan Cuma dape kata-kata to 

terus so lebeh lama lagi so ba pukul. 

SA : Berapa lama dia melakukan itu? 

IT : Sampe kita so pastiu... yang bulan ke 2, 3 cuma ba kata-kata, 

lebih dari itu so mulai no ja ba pukul. 

SA : Kaka kamu sudah berumah tangga? 

IT : Ia.. so punya anak satu (menikah 2 tahun lalu) 

SA : Waktu pernah datang tinggal dimana? 

IT : Sama-sama deng sudara di dape kost. Terus beberapa hari cari 

kost dan tinggal di situ sampe sekarang 

SA : Berarti ngak pindah-pindah ya? 

IT : Ia 

SA : Ooh... yuk kita cari makan dulu kamu bilang tadi belum 

makan, kan? 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

Transkrip Partisipan IT 

Intervensi Siklus Pertama 

 

Nama : IT (Inisial) 

Usia : 19 tahun 

Tanggal : 17 Agustus 2019 

Tempat : Kampus Kartini, Salatiga. 

Tujuan : Melakukan intervensi siklus pertama 

Keterangan : 1. SA (Peneliti) 

2. IT (Partisipan) 

 

 

SA : Hallo.. bagaimana kabar? 

IT : Baik ka... 

SA : Sudah lama menunggu ya? 

IT : Sudah, tapi nyanda terlalu lama juga ka hhh 

SA : Sebelumnya kaka minta maaf karena sudah terlambat ya? 

IT : Ia ka... tidak apa-apa kok 

SA : Dalam beberapa waktu ini, apa saja aktivitas ade? 

IT : Panitia dalam seminar kemarin dan berlibur di jogja dengan 

teman-teman ka.. 

SA : Wawaa mantap.., Baik sekarang kita akan mulai maksud dan 

tujuan yang telah kita sepakati, tetapi sebelumnya kaka mau 

nanya apakah ade pernah melakukan terapi? 

IT : Belum ka. 

SA : Baik. Sebelum kita lanjut kaka mau jelaskan mengenai salah 

satu terapi perilaku, namanya adalah teknik desensitisasi 

sistematis. karena ade mengalami rasa cemas dan rasa takut 

akibat dari kekerasan yang pernah ade alami sekarang kak 

jelaskan apa itu TDS. Teknik Desensitisasi Sistematis adalah 

sebuah layanan terapis yang bertujuan untuk 

membantu/menolong orang-orang yang mengalami perilaku 

cemas, rasa takut, dan perilaku maladaptif agar perilaku 

tersebut dapat dikurangi, dihilangkan atau dihapus dalam 

dirinya. Dengan penjelasan ini, apakah ade mengerti? siap 

untuk diterapi? 

IT : Ooh ia ka so mangarti kita, yang lalu kak ada jelaskan lagi 

kang? Boleh ka, bersediah... 

SA : Baik.. perlu diingat bahwa sebelum kita melakukan terapi ini, 

kita latihan rileksasi otot dulu ya.? Apakah adik tau apa itu 

rilkesasi? 



IT : Nyanda ka... yang kita tau rileks kan santai to? Ato gimana ka, 

kita nyanda mangarti. 

SA : Baik kaka jelaskan ya... setelah itu kita latihan rileksasi 

sebelum masuk dalam terapi. Pada terapi ini, rileksasi 

bertujuan untuk membuat adik menjadi santai, agar tidak 

tegang dengan cara berfikir ke arah yang menyenangkan, 

kemudian rileksasi dapat mengendorkan otot-otot yang tegang.. 

mulai dari otot tangan, kaki, kepala mulut dan seterusnya. 

Apakah adik paham? 

IT : Oooh.. ia ka kita so paham. 

SA : Nanti setelah terapi kaka akan berikan CD tentang rileksasi ke 

adik biar adik bisa gunakan dirumah. 

IT  : Makasih ka... 

SA : Okey. Sekarang kita mulai. Pada tahap ini kita mulai 

melakukan terapi. Silakan duduk dengan rileks dan senyaman 

mungkin, selanjutkan kaka minta adik letakan tangan diatas 

paha sambil pejamkan mata ya. Baik. Sekarang kita mulai 

melakukan rileksasi otot. Pertama rileksasi pernapasan, 

sekarang tarik nafas sedalam-dalam pada hitungan ketiga 

hembuskan 1, 2, 3 hembuskan melalui mulut secara berlahan. 

Tarik nafas lagi 1, 2, 3 hembuskan lagi, tarik nafas lagi 1, 2, 3 

hembuskan. Sekarang rileksasi tangan. Angkat kedua tangan 

adik setinggi bahu pada hitungan ketiga turunkan 1, 2, 3 

turunkan seperti semula. Selanjutnya, angkat kedua tangan dan 

letak diatas bahu secara menyilang kemudian cengkram bahu 

sekuat-kuatnya dalam hitungan ketiga turunkan 1, 2, 3 selesai. 

Sekarang rileksasi otot pinggang, adik bungkukkan pinggang 

berlahan-lahan dalam hitungan tiga kembalikan seperti semula 

1, 2, 3 selesai. Baik sekarang rileksasi otot leher. Sekarang adik 

tengok kepala ke kiri 1, 2, 3 kemudian tengok ke kanan juga 1, 

2, 3 selesai. Selanjutnya adik patahkan leher ke kanan 

sebanyak tiga kali, mulai patahkan 1 kembalikan, patahkan 2 

kembalikan, patahkan lagi 3 kembalikan. Kemudian patahkan 

ke kiri sebanyak tiga kali juga, mulai patahkan 1 kembalikan 

seperti semula, patahkan 2 kembalikan, patahakan 3 selesai. 

Selanjutnya rileksasi otot mulu dan muka. Sekarang adik atur 

nafas, tarik kemudian hembuskan melalui mulut 1, 2, 3 selesai. 

Letakan lidah diatas langit-langit tekan sekeras mungkin dalam 

hitungan ketiga lepaskan 1, 2, 3 lepaskan. Selanjutnya adik 

buat diri menjadi benar-benar rileks dengan tangan tetap diatas 

paha, dalam hitungan ketiga buka mata 1, 2, 3. Baik 

selanjutnya rileksasi otot syaraf. Coba sekarang adik bernyanyi 



dari nada yang paling tinggi hingga nada yang paling rendah 

contohnya haaaaaaaaa. Ayo mulai haaaa. Baik, selanjutnya 

pejamkan mata kanan 1, 2, 3 buka pejamkan lagi mata kiri  1, 

2, 3 buka, sekarang pejamkan kedua mata 1, 2, 3 buka. 

Sekarang kerutkan dahi, lihat contoh yang kaka buat ini, 

paham? “ Ia ka, saya paham.” Baik, sekarang kerutkan dahi 1, 

2, 3 kembalikan seperti semula... kerutkan lagi 1, 2, 3, 

kembalikan seperti semula. Okey, untuk rileksasi otot telah 

selesai. Baik sekarang kita masuk pada terapi inti. Adik duduk 

dengan santai dan buat posisi adik senyaman mungkin sambil 

letakan tangan diatas paha. Sebelum lanjut kaka ingatkan 

kembali bahwa dalam terapi nanti adik tetap fokus dan ikuti 

apa yang kaka sampaikan ya, apabila adik merasa cemas/ takut 

adik berikan syarat dengan angkat jari/ tangan dan apabila adik 

merasa sangat nyaman dan rileks adik anggukan kepala ya, 

apakah adik sudah paham? “Sudah kak..” Sekarang kita mulai, 

kaka minta tutup mata adik secara berlahan, rasakan seluruh 

tubuh adik sangat rileks dan nyaman, bayangkan adik berada 

dirumah Oma dengan suasana keluarga yang begitu harmonis. 

Disana Adik mendengarkan cerita-cerita rohani yang 

bawahkan Oma sambil menikmati nyanyian rohani.. kepala 

adik dielus-elus dengan lembut, sehingga adik merasa begitu 

menenangkan hati, adik betul-betul merasa nyaman dan rileks. 

Sangaaatt rileks, rasakan bahwa adik sudah merasa rileks, 

rileks, sangaatt rileks. Apakah adik sudah merasakan rileks? 

(Partisipan menanggukkan kepalanya). Baik, karena adik sudah 

merasa rileks, sekarang adik bayangkan ketika adik berada 

dalam situasi menegangkan dimana beberapa saat lagi pacarmu 

melakukan kekerasan, bayangkan bagaimana perasaan adik 

ketika kekerasan itu terjadi, bayangkan itu, bayangkaann. Apa 

yang adik rasakan? (partisipan mengangkat jari). Baik, 

sekarang bayangkan lagi saat adik berada dirumah Oma, adik 

menikmati suasana rumah yang begitu harmonis... adik merasa 

sangat bahagia disana, dengan cerita dan nyanyian rohani yang 

dibawakan Oma begitu menenangkan hati. Adik di elus-elusan 

dikepala dengan lembut sehingga hati adik menjadi tenang dan 

adik merasa rileks sanngaat rileks... Jika adik sudah merasa 

rileks, tarik nafas dalam-dalam pada hitungan ketiga 

hembuskan melalui mulut 1, 2, 3 hembuskan. Sekarang buka 

mata adik secara berlahan. Baik, bagaimana perasaan adik 

sekarang? Partisipan menjawab “ia, saya merasa rileks”. Baik, 

sekarang adik berhasil melewati kecemasan tingkat rendah, 



selanjutnya kita akan melawan tingkat kecemasan sedang dan 

tinggi tetapi kita minum air dulu dan beristirahat 5 menit. Baik 

adik sekarang kita lanjut. Adik duduk dikursi seperti tadi ya, 

duduk dengan nyaman dan rileks, letakan tangan diatas paha 

kemudian pejamkan mata secara berlehan. Baik, sekarang adik 

bayangkan berada di rumah Oma, adik menikmati suasana 

keluarga yang begitu harmonis. Cerita dan nyanyian rohani 

selalu didengar, sehingga adik merasa nyaman dan 

menenangkan hati.. Adik berdoa bersama dengan Oma 

membuat hati adik menjadi kuat dan terasa sangat bahagia... 

elusan tangan dengan lembut dikepala membuat adik sangat 

nyaman dan tenang, adik betul-betul merasa rileks. Bayangkan 

adik merasakan sangat bahagia dan sangatt rileks. Bayangkan 

itu, sangat rileks. Bagaimana perasaan adik sekarang, apakah 

sudah rileks? (Partisipan anggukkan kepalanya). Baik kalau 

sudah merasa rileks, sekarang bayangkan adik dalam posisi 

yang begitu menegangkan, dimana saat itu pacarmu sedang 

mabuk... bayangkan ia sedang marah-marah dan mau memukul 

adik. Bayangkan itu, adik mau lari tapi tidak berdaya dalam 

gengamannya.. bayangkan situasi sangat menegangkan, 

bayangkan adik ketakutan, rasakan ketakutan, ketakutan. Hati 

sangat gelisah, perasaan campur aduk, rasakan itu, apabila 

sudah takut angkat tangan (partisipan mengangkat tangan, 

peneliti melihat ia mengepalkan tangannya dengan erat). Apa 

yang adik rasakan sekarang? (partisipan mengangkat jari 

sambil meramas-ramas, matanya bergoyang tidak tenang). 

Baik, sekarang adik bayangkan kembali bahwa adik sedang 

berada dirumah Oma, bayangkan adik sangat merasakan 

bahagia... nyanyian rohani sangat membuat hati adik begitu 

tenang, adik dielus-elus dikepala dengan lembut, adik merasa 

sangat bahagia... senyuman dan kasih sayang selalu dinikmati 

disanan, adik begitu nyaman sangat rileks... rasakan adik 

sangat bahagia dan rileks, rasakan itu, rasakan adik sangaaat 

rileks. Bagaimana perasaan adik sekarang, apakah sudah 

rileks? (Partisipan anggukkan kepalanya) Baik, kalau sudah 

merasa rileks tarik nafas dan hembuskan saat hitungan ketiga 

1, 2, 3 hembuskan, sekarang buka mata adik berlahan-lahan. 

Selesai. Apa yang adik rasakan sekarang? Partisipan menjawab 

“tadi sebenarnya saya sudah pusing ka, tapi ada batahan tetapi 

setelah itu so hilang pelang-pelang karena bayangan so 

kembali ke rumah Oma jadi rasa so nyaman ulang”. Baik, 

tahap kedua telah adik lewati dengan baik, kaka bangga dengan 



upaya yang luarbiasa meskipun agak kesulitan namun adik 

mampu lewati dengan baik. Adik, apabila nanti ada merasa 

sesuatu yang menyulitkan adik langsung angkat tangan saja ya 

walaupun kaka belum memberikan kesempatan. Partisipan 

menjawab “baik ka”. Selanjutnya kita melawan pada tingkat 

kecemasan tinggi yang adik alami. Baik apakah kita bisa 

mulai? “ia, kita mulai saja”. Baik, sekarang adik minum 

terlebih dahulu biar lebih rileks. (Partisipan minum air, 

kemudian tahap terakhir mulai). Selanjutnya tarik nafas 

berlahan-lahan 1, 2, 3 hembuskan. Baik sekarang kita lanjut, 

apakah adik sudah siap? (partisipan menjawab “sudah ka..”) 

Baik. Seperti biasa adik duduk dengan rileks lalu bayangkan 

pada situasi yang senyaman mungkin. Bayangkan adik berada 

dirumah Oma, disana adik selalu merasa nyaman. Cerita rohani 

selalu dibawakan Oma saat disana, adik sangat menikmati 

kebahagiaan dirumah Oma, nyanyian rohani selalu terdengar 

ditelinga, adik merasakan suasana keluarga yang begitu 

harmonis sehingga adik merasa sangat nyaman dan rileks. 

Adik merasa rileks, sangaatt rileks disana, benar-benar adik 

sangat rileks. Apakah adik sudah merasa rileks? (Partisipan 

anggukkan kepalanya) Baik kalau sudah rileks, sekarang adik 

bayangkan situasi yang sangat menegangkan, dimana saat adik 

sedang bersama-sama dengan teman-teman tiba-tiba pacar adik 

datang langsung menarik adik dengan kasar, kemudian adik 

dipukul, ditendang, adik mencoba menghindar tetapi tidak 

berdaya, adik dipukul lagi, suasana pun menjadi tegang adik 

sangat ketakutan dan gelisah, rasakan ketakutan itu, rasakan 

lagi. Apakah adik sudah merasa cemas? (partisipan 

mengangkat tangan dengan cepat). Baik, sekarang hilangkan 

kecemasan itu. Tarik nafas dengan berlahan-lahan 1, 2, 3 

hembuskan melalui mulut, tarik sekali lagi dengan berlahan-

lahan 1, 2, 3 hembuskan. Sekarang bernafas dengan rileks dan 

posisikan diri dengan nyaman, bayangkan lagi suasana di 

rumah Oma, keharmonisan, kebahagiaan, adik merasakan 

disana.. rasakan itu, nyanyian rohani selalu terdengar ditelinga 

adik, kasih sayang selalu adik rasakan. Adik dimanja dengan 

elusan tangan dikepala dengan lembut sehingga adik merasa 

nyaman dan betul-betul tenang. rasakan itu, bahwa Adik sangat 

nyaman, adik sangat merasa rileks disanan. Adik betul-betul 

merasa sangatt nyaman dan rileks, rasakan bahwa adik sudah 

menjadi sangattt rileks, rasakan sekali lagi. Apakah adik sudah 

merasa rileks? (partisipan menganggukkan kepala). Baik 



sekarang adik lemaskan otot-otot dengan tarik nafas, tarik 

nafass sedalam-dalam 1, 2, 3 hembuskan secara berlahan-

lahan, kemudian buka mata adik pelan-pelan dan merasakan 

sangat baik. Selesai. Baik, bagaimana perasaan adik sekarang? 

“saya senang kak, saya sudah merasa lebih baik dan ternyata 

saya mampu melewati situasi negatif tadi, saya punya perasaan 

sudah aman kak”. Maksudnya so lebih baik seperti apa adik? 

IT : Abis bikin ini sedikit menurun ka. Memang yang masih awal-

awal masih merasa takut karena bikin kita jadi takut tapi 

karena sudah ditempat Oma situasi menjadi senang bagitu 

dang... 

SA : Bisa ade gambarkan menurun yang ade maksudkan seperti 

apa? Misalnya masih tinggi, sedang, rendah, atau seperti apa?. 

IT : Kalau sekarang si sudah membaik rasa cemas karena kita so 

tau cara bikin supaya rasa takut itu hilang, memnag kita rasa so 

agak menurun bagitu ka tapi ningtau kedepan ulang itu mo 

bagimana. 

SA : Okey kalau sudah agak membaik. Kaka harapkan ade tetap 

melakukan dirumah atau kapan saja apabilah situsasi 

menimbulkan rasa cemas atau rasa takut. Bisakah mempraktek 

ini dirumah? 

IT : Boleh... 

SA : Okey boleh ya. Adakah sesuatu yang perlu disampaikan 

mengenai dengan teknik ini? 

IT : Teknik tadi bagus si ka.bagus si ka karena boleh membantu 

torang pe pikiran to supaya lebeh tenang, dan lebih fokus 

torang pe apa yang lebih positif dang, dari pada yang torang 

pikirkan tentang jahat-jahat. 

SA : Apa yang kamu dapatkan setelah dilakukan teknik ini? 

IT : Kalau saya, sebenarnya si apa yang dalam torang pe pikiran itu 

dapa mo kase keluar lewat tong manangis atau apa... biasanya 

kan kita bagitu, tambah sekarang kita so sadiki tau bagiman mo 

alihkan kita pe pikiran supaya lebih tenang dan nyaman bagitu. 

dan torang kembangkan torang pe piiran yang lebih positif lagi, 

lebih yakin bahwa apapun boleh dapat selesai. 

SA : Apa manfaat teknik ini yang kamu rasakan? 

IT : Dape manfaat pa kita si, kita so lebeh tenang... nyanda terlalu 

banyak bapikir masalah yang negatif terjadi. 

SA : Berarti sudah mulai baik ya, harapan kaka semoga dapat 

bermanfaat. Sebelum mengisi lembar evaluasi, untuk 

pertemuan berikut itu menurut adik kapan? 

IT : Terserah kaka, kapan? 



SA : Kalau kaka hari kamis, gimana? 

IT : Ooio itu sudah karena hari kamis kita nyanda kulia. 

SA : Okey hari kamis. Tugas ade adalah tulis setiap kejadian yang 

dapat menimbulkan rasa cemas atau takut, dan bagaimana ade 

mengatasi ya. Ini CDnya supaya adik bisa latihan dirumah 

IT : Baik ka. makasih ka... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

Transkrip Partisipan IT 

Intervensi Siklus Kedua 

 

 

Nama : IT (Inisial) 

Usia : 19 tahun 

Tanggal : 24 Agustus 2019 

Tempat : Kampus Kartini, Salatiga. 

Tujuan : Melakukan intervensi siklus kedua 

Keterangan 

 

: 1. SA (Peneliti) 

2. IT (Partisipan) 

 

 

SA : Bagaimana kabar? 

IR : Baik. 

SA : Baik ya. Mmppp apa aktivitasmu dalam 4 hari belakangan ini? 

apa perasaan kamu selama itu, tolong ceritakan? 

IR : Bisa... banyak kegiatan yang saya lakukan seperti kulia, main 

bareng sama teman, main-main gem HP, dan kabar-kabarin 

dengan orangtua. 

SA : Adakah perasaan-perasaan takut atau cemas seperti yang kamu 

alami sebelumnya? 

IR : Ada si, tapi karena ee teknik yang diajarkan beberapa hari lalu 

itu aku bisa lakukan atau menerapkan itu didalam kost jadi rasa 

cemas itu agak sedikit hilang. 

SA : Waaaa syukurlah... terus apa yang mempengaruhi sehingga 

muncul rasa cemas atau ketakutan itu? 

IR : Banyak si sebenarnya. 

SA : Banyak ya. Apakah itu karena ingatan kamu menyangkut 

dengan kasus yang pernah kamu alami? 

IR : Kadang si bisa sampai kesana tapi kalau kaya orangtua sakit 

rasa cemas itu muncul, sampe sekarang si rasa cemas itu ada 

kan belum sembuh-sembuh juga, sudah berapa kali pengobatan 

tapi belum sembuh juga. 

SA : Terus perasaan kamu sekarang itu seperti apa? 

IR : Untuk sekarng sedikit sedih... 

SA : Apakah masih merasa cemas? 



IR : Masih ada si, tapi seikit hahaaaa 

SA : Mmmpp baik. Sesuai kesepakatan bahwa hari ini kita akan 

melanjutkan terapi untuk menghilangkan rasa cemas dan 

ketakutan. Oleh karena itu, apakah kamu bersedia untuk 

melakukan teknik ini sebagai bahan ketrampilan? 

IR : Boleh ka, kebutulan ini bisa membantu saya mengetahui lebih 

lagi mengenai teknik ini terus bisa membantu saya 

menghilangkan sedikit-demi sedikit rasa cemas dan ketakutan 

saya. 

SA : Baik. Oke seperti biasa bahwa teknik ini memiliki dua tahapan, 

pertama kita melakukan rileksasi dan kedua teknik 

desensitisasi. Apakah siap untuk kita mulai? 

IR : Siap. 

SA : Baik. Sekarang kamu duduk santai dan lupakan hal-hal yang 

kamu rasakan, fokus apa yang kaka sampaikan. Baik sekarang 

kita akan mulai terapi. Sekarang adik duduk ditempat duduk 

senyaman mungkin dalam keadaan rileks, kemudian letakan 

tangan diatas paha dan pejamkan mata. Baik, sekarang kita 

mulai rileksasi otot. Pertama rileksasi pernafasan, kaka minta 

adik tarik nafas sedalam-dalam 1, 2, 3 hembuskan dengan 

mulut. Tarik nafas lagi 1, 2, 3 hembuskan, tarik nafas lagi 1, 2, 

3 hembuskan. Kedua rileksasi tangan, angkat kedua tangan 

adik sejajar dengan bahu 1, 2, 3 turunkan kembali, kemudian 

angkat tangan lagi dan letakan diatas bahu dengan menyilam, 

sekarang cengkram dengan sekuat-kuatnya 1, 2, 3 selesai. 

Angkat lagi kedua tangan keatas, rasakan ada sesuatu tekanan 

dari atas 1, 2, 3 selesai. Ketiga rileksasi pinggang, sekarang 

bungkukkan pinggangmu 1, 2, 3 selesai, kemudian rentangkan 

badanmu tegap dibelakang 1, 2, 3 selesai. Sekarang rileksasi 

leher, sekarang tengok kepala ke kiri 1, 2, 3 selesai, selanjutnya 

tolehkan ke kanan 1, 2, 3 selesai. Sekarang patahkan leher ke 

kanan 1, patahkan lagi 2, patahkan lagi 3 cukup, sebaliknya 

patahkan leher ke kiri 1, patahkan lagi 2, patahkan lagi 3, 

selesai. Sekarang rileksasi mulut dan muka. Rileksasi mlut, 

adik aturnafas, tarik nafas 1, 2, 3 hembuskan. Sekarang tekan 

lidah keatas langit-langit, tekan sekuat mungkin 1, 2, 3 selesai. 

Sekarang buat diri adik rileks dengan tetap tangan diatas paha 

1, 2, 3 buka matamu berlahan-lahan. Baik, selanjutnya rileksasi 

syaraf. Sekarang kaka minta adik bernyanyi dari nada rendah 

ke nada yang paling tinggi, adik masih ingat kan? Partisipan 

menjawab “masih kak”. Baik, sekarang mulai aaaaaaa.. baik, 

sekarang pejamkan mata kiri 1, 2, 3 kemudian pejamkan lagi 



mata kanan 1, 2, 3, selanjutnya pejamkan kedua matamu 1, 2, 

3. Sekarang kerutkan dahi 1, 2, 3 kembalikan, kerutkan lagi 1, 

2, 3 selesai. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Baik, adik 

posisikan duduk senyaman mungkin dan rileks ya. Letakan lagi 

kedua tangan adik diatas paha lalu tutup mata secara berlahan, 

rasakan bahwa adik sangat rileks dan nyaman, bayangkan adik 

berada dirumah Oma dengan suasana keluarga yang begitu 

harmonis. Disana Adik mendengarkan cerita-cerita rohani yang 

bawahkan Oma sambil menikmati nyanyian rohani.. kepala 

adik dielus-elus dengan lembut, sehingga adik merasa begitu 

menenangkan hati, adik betul-betul merasa nyaman dan rileks. 

Sangaaatt rileks, rasakan bahwa adik sudah merasa rileks, 

rileks, sangaatt rileks. Apakah adik sudah merasa rileks? 

(partisipan anggukkan kepala, peneliti mengamati face 

partisipan tanpa sepengetahuannya, partisipan terlihat sangat 

rileks). Baik, apabila adik sudah rileks, bayangkan beberapa 

saat lagi akan terjadi kekerasan, bayangkan bagaimana 

perasaan adik saat akan dipukul, ditendang, adik sangat 

ketakutan saat itu, bayangkan itu, bayangkan lagi. Apabila adik 

sudah merasa cemas angkat tangan. (partisipan mengangkat 

tangan). Baik, sekarang bayangkan lagi saat adik berada 

dirumah Oma, adik menikmati suasana rumah yang begitu 

harmonis... adik merasa sangat bahagia disana, dengan cerita 

dan nyanyian rohani yang dibawakan Oma begitu 

menenangkan hati. Adik di elus-elusan dikepala dengan lembut 

sehingga hati adik menjadi tenang dan adik merasa rileks 

sanngaat rileks... Jika adik sudah merasa rileks, tarik nafas 

dalam-dalam pada hitungan ketiga hembuskan melalui mulut 1, 

2, 3 hembuskan. Sekarang buka mata adik secara berlahan. 

Baik, bagaimana perasaan adik sekarang? Partisipan menjawab 

“ia, saya merasa rileks”. Baik, adik telah melewati tahap 1 

yaitu melawan kecemasan tingkat rendah. Kaka salut dengan 

upaya adik, selanjutnya kita akan masuk ke tingkat kecemasan 

sedang dan tinggi. Kaka percaya adik pasti melewati dengan 

baik. Untuk sekarang kita rehat 15 menit, silakan minum dan 

makan snack dulu, nanti setelah 15 menit baru kita lanjutkan. 

Baik sekarang kita lanjut. Apakah adik sudah siap? Partisipan 

menjawab “sudah kak”. Sekarang duduk dikursi semulah dan 

posisikan dirimu senyaman mungkin dan santai ya. Letakan 

kedua tangan diatas paha dan pejamkan mata, sekarang adik 

bayangkan sedang berada di rumah Oma, adik menikmati 

suasana keluarga yang begitu harmonis. Cerita dan nyanyian 



rohani selalu didengar telingga adik, sehingga adik merasa 

nyaman dan hati adik terasa begitu tenang.. Adik berdoa 

bersama dengan Oma membuat hati adik menjadi kuat dan 

terasa sangat bahagia... elusan tangan dengan lembut dikepala 

membuat adik sangat nyaman dan tenang, adik betul-betul 

merasa rileks. Bayangkan adik merasakan sangat bahagia dan 

sangatt rileks. Bayangkan itu, sangat rileks. Jika adik sudah 

merasa rileks anggukan kepala. (partisipan menganggukkan 

kepalanya). Baik, jika adik sudah merasa nyaman, sekarang 

bayangkan adik dalam posisi yang sangat menegangkan, 

dimana saat itu pacarmu sedang mabuk, bayangkan ia sedang 

marah-marah dan membentak, adik mau lari tapi tidak berdaya 

dalam gengamannya... bayangkan situasi sangat menegangkan, 

bayangkan adik ketakutan, rasakan ketakutan, ketakutan. Hati 

sangat gelisah, perasaan campur aduk, rasakan itu, apabila 

sudah takut angkat tangan. (partisipan mengangkat tangan, 

peneliti melihat ia mengepalkan tangannya dengan erat). Baik, 

sekarang adik bayangkan kembali bahwa adik sedang berada 

dirumah Oma, bayangkan adik sangat merasakan bahagia... 

nyanyian rohani sangat membuat hati adik begitu tenang, adik 

dielus-elus dikepala dengan lembut, adik merasa sangat 

bahagia... senyuman dan kasih sayang selalu dinikmati 

disanan, adik begitu nyaman sangat rileks... rasakan adik 

sangat bahagia dan rileks, rasakan itu, rasakan adik sangaaat 

rileks. Jika adik sudah rileks anggungkan tanganmu. 

(partisipan menganggukkan tangan dengan wajah terlihat 

rileks). Baik, jika adik sudah rileks, tarik nafas berlahan-lahan 

1, 2, 3 hembuskan, tarik nafas lagi 1, 2, 3 hembuskan, rasakan 

adik sangat rileks. Sekarang buka mata adik secara berlahan, 

rasakan tubuh adik sudah lebih rileks dari sebelumnya. Baik, 

bagaimana perasaan adik sekarang, apakah sudah lebih rileks 

dari sebelumnya? Partisipan menjawab “tadi sebenarnya saya 

sudah pusing ka, tapi ada batahan tetapi setelah itu so hilang 

pelang-pelang karena bayangan so kembali ke rumah Oma jadi 

rasa so nyaman ulang”. Kaka sangat senang, adik telah 

melewati tingkat kecemasan ini, adik sudah mampu 

menghilangkan rasa cemas dengan membayangkan situasi 

yang menyenagkan dimana dapat membuat adik nyaman dan 

rileks. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tingkat 

kecemasan tinggi, kaka percaya adik pasti bisa melewati 

dengan baik. Apakah adik sudah siap? Partisipan menjawab 

“sudah kak, kak saya minum dulu ya..” Sekarang kita mulai. 



Baik, duduklah seperti semula dengan santai dan pastikan 

posisi duduk sudah sangat nyaman. Sekarang bayangkan adik 

berada dirumah Oma, disana kenyamanan dan kebahagiaan 

selalu adik rasakan.. cerita rohani selalu diberikan untuk adik 

dan nyanyian rohani tak henti ditelingamu, adik sangat tenang 

disana dan betul-betul adik merasa rileks, sangatt rileks. 

Rasakan bahwa adik sangat merasakan rileks, rasakan lagi, 

rileks sangat rileks. Apakah adik sudah merasa rileks? 

(partisipan anggukkan kepala). Baik, sekarang adik bayangkan 

pada situasi sangat tegang dimana saat adik sedang bersama-

sama dengan teman-teman tiba-tiba pacar adik datang langsung 

memukul adik, adik ditendang, adik dipukul lagi, suasana pun 

menjadi tegang adik sangat ketakutan dan gelisah, rasakan 

ketakutan itu, rasakan lagi. Sangatt ketakutan, rasakan sangat 

takut... Apakah adik sudah merasa takut? (partisipan 

mengangkat tangan, dan mengeluarkan air mata, partisipan 

terlihat menangis). Baik, sekarang lepaskan ketakutan itu, 

hilangkan dari fikiran adik, tarik nafas berlahan 1, 2, 3, 

hembuskan, tarik nafas lagi 1, 2, 3 hembuskan. Selesai. Baik, 

sekarang  adik bayangkan kembali bahwa adik sedang berada 

dirumah Oma, rasakan kebahagiaan disana.. adik diberikan 

cerita rohani yang menguatkan, elusan tangan dikepala adik 

dengan manja, adik merasa sangat tenang disana. Rasakan 

bahwa adik merasa nyaman dan sangatt rileks. Rasakan sekali 

lagi, rileks sangatt rileks jiwa adik benar-benar terasa nyaman, 

adik merasakan rileks, rileks, sangatt rileks. Jika adik sudah 

benar merasakan rileks, lemaskan otot-otot yang terasa tegang, 

rasakan adik sudah sangat rileks, kemudian buka mata 

berlahan-lahan dan rasakan lebih baik dari sebelumnya. Baik, 

sekarang bagaimana perasaan adik setelah mengikuti tahap 

ketiga ini? partisipan menjawab “saya bersyukur dengan terapi 

ini kak, saya senang karena bisa melewati tahap ini dengan 

baik, sekarang saya sudah merasa rileks dan lebih tenang”. 

SA : Okey.. tolong ceritakan apa yang kamu rasakan. 

IR : Kalau sekarang rasa bahagia, ia bahagia (sambil tersenyum). 

Kalo so bahagia sama-sama keluarga so nyanda perasaan lain, 

Cuma kalu mo inga ulang pasti mo ingin sama-sama... kita so 

nyanda bagitu dang ka.. macam so tenang sekarang 

SA : Apa yang kamu rasakan sekarang setelah melakukan teknik 

ini? 

IR : Dengan teknik ini kalu yang kita rasakan itu sudah rasa 

nyaman, tenang, so nyanda rasa cemas bagitu dang. 



SA : Apakah teknik ini bermanfaat? 

IR : Bermanfaat, bisa membantu kita agar rasa cemas datang kita 

bole bikin teknik seperti ini sehingga bole kase kurang rasa 

cemas yang kita rasakan, boleh lagi bantu juga orang-orang 

yang  dape masalah itu sama deng kita dang. 

SA : Kak harapkan teknik ini dapat kamu lakukan dirumah apabila 

kamu merasa takut dan cemas, bisa? 

IR : Ia ka. 

SA : Baik, sebelum dan sesudah kamu melakukan teknik ini, apa 

perbedaan yang kamu rasakan? 

IR : So nyanda sama, kalo yang awal-awal itu masih rasa tako dan 

cemas bagitu dang, mar setelah itu so so nyanda terlalu, so 

berkurang rasa takut ka. sekarang kita rasa so tenang ka 

SA : Artinya sudah terjadi penurunan rasa takut setelah dilakukan 

teknik ini, begitu? 

IR : Ia begitu so turun ka. so nyanda ada rasa sama sekali sekarang 

mar ning tau nanti.. 

SA : Jika di buat perbandingan, bagaimana tingkat rasa takut antara 

pertama dan kedua kali dilakukan teknik ini? 

IR : Kalau mau bandingkan deng pertama itu, yang petama itu 

masih ada rasa takuut sadiki dang, mar sekarang itu so nyanda. 

So lebih berkurang dari yang pertama yang ada bikin teknik 

ini, terus pas yang kedua ini kan so bikin lagi jadi kita rasa so 

lebih turun dang dari yang pertama. So rasa nyanda ada ka.. 

SA : Baik, berarti ada hal positif yang kamu rasakan ya. Sekarang 

kaka berharap ketika kamu merasa cemas atau takut kamu 

lakukan dirumah ya... Selanjutnya setiap rasa cemas atau takut 

yang dirasakan dirumah tolong kamu tuliskan penyebabnya, 

kapan terjadi, dan apa yang kamu lakukan. 

IR : Siap ka... 

SA : Okey... Sekarang sampai disini kegiatan kita. Terimakasih. 

 

 

 


