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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah  

 Penelitian tentang “Resiliensi Trauma pada Remaja Korban 

Kekerasan dalam Keluarga” ini dilakukan di Semarang. Alasan pemilihan 

kota Semarang sebagai tempat penelitian adalah karena peneliti bertempat 

tinggal di Kota Semarang sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Alasan lain adalah Semarang 

merupakan sebuah kota yang besar, Semarang merupakan ibu kota provinsi 

Jawa Tengah. 

 Subjek penelitian adalah remaja dengan kriteria pernah mengalami 

kekerasan sejak masa kanak-kanak hingga masa remaja dan berusia 13-20 

tahun. Peneliti menemukan tiga subjek yang sesuai dengan kriteria 

penelitian, yaitu NR sebagai subjek pertama, KZ sebagai subjek kedua, dan 

ELS sebagai subjek ketiga. Peneliti kemudian meminta ijin kepada subjek 

untuk menjadi subjek dalam penelitian ini, kemudian peneliti melakukan 

wawancara dan observasi dalam kegiatan subjek.  

 Kancah penelitian adalah rumah subjek dan tempat subjek 

melakukan aktivitas. Ketiga subjek bertempat tinggal di Semarang. 

Wawancara dilakukan pada subjek yang pertama di tempat subjek 

melakukan aktivitas organisasinya yang berada di daerah Sriwijaya, 

Semarang Tengah. Kemudian untuk subjek kedua wawancara dilakukan di 

sekolah subjek yaitu di daerah Kedung Mundu, 
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dan pada subjek ketiga wawancara dilakukan di kampus subjek yaitu di 

Universitas Diponegoro. 

 Tempat tinggal subjek juga menjadi kancah dalam penelitian ini, 

subjek yang pertama bertempat tinggal di daerah Kaligarang kecamatan 

Gajah Mungkur wilayah Semarang Barat, kemudian subjek kedua 

bertempat tinggal di daerah Medoho Gayamsari kecamatan Gayamsari 

wilayah Semarang Timur, dan subjek ketiga bertempat tinggal di daerah 

Cinde, Semarang Timur. 

 Observasi yang dilakukan peneliti ketika subjek melakukan aktivitas 

di dalam ataupun diluar rumah. Observasi pada subjek pertama dilakukan 

pada saat subjek mengikuti kegiatan organisasi di luar rumah yaitu 

kepengurusan Persekutuan Siswa Kristen Kota Semarang dimana subjek 

adalah pemimpin rapat organisasi tersebut. Observasi pada subjek kedua 

dilakukan saat subjek ada di sekolah, sedang mengikuti kegiatan 

Persekutuan Siswa Kristen dan rumah subjek. Observasi pada subjek ketiga 

dilakukan saat subjek mengikuti Persekutuan Pembimbing Siswa Kristen di 

Home Training Sriwijaya dan di rumah.  

B. Persiapan Pengumpulan Data 

 Persiapan pengumpulan data dilakukan dengan pencarian subjek dan 

pengajuan permohonan penelitian. Kriteria pencarian subjek dalam 

penelitian ini adalah remaja dengan usia 13-20 tahun yang pernah 

mengalami kekerasan dalam keluarga sejak masa kanak-kanak maupun 

ketika masa remajanya. Pencarian subjek dilakukan dengan bertanya 

kepada teman, kerabat, maupun kakak tingkat dalam organisasi untuk 
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mendapat subjek dengan kriteria yang ditentukan. Peneliti menemukan tiga 

orang subjek yang sesuai dalam kriteria tersebut.  

 Setelah menemukan subjek yang sesuai dengan kriteria subjek 

penelitian, kemudian peneliti melakukan pendekatan dan mengajukan 

perijinan, lalu peneliti melakukan pengumpulan data dari tiga subjek 

tersebut dengan melakukan wawancara dan observasi. Perijinan untuk 

melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan informed consent. 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilaksanakan pada 19 Agustus 2017 sampai 3 

Oktober 2017. Waktu untuk melakukan pengumpulan data dilakukan 

dengan berdasarkan persetujuan dengan pihak subjek, jadwal ini bersifat 

fleksibel mengikuti waktu senggang dari subjek.  

 Pengumpulan data dilakukan dengan melewati beberapa tahap. 

Pertama, peneliti melakukan building rapport dengan para subjek. Kedua, 

peneliti melakukan wawancara. Tahap ketiga peneliti melakukan observasi 

baik di rumah subjek maupun di luar rumah subjek, peneliti dengan sengaja 

mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan subjek. Keempat, peneliti 

melakukan wawancara kembali untuk melengkapi setiap data wawancara 

sebelumnya. Tahap kelima dalam pengumpulan data yaitu peneliti 

melakukan observasi partisipan kembali dengan mengikuti kegiatan subjek. 

Tahap selanjutnya peneliti melakukan pengecekan kepada orang-orang 

terdekat subjek untuk membandingkan hasil pengumpulan data 

sebelumnya. Penjelasan rinci terkait jadwal pengumpulan data oleh ketiga 

subjek.  
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Tabel 1 

Jadwal Pertemuan dengan Subjek 
No Inisial 

Subjek 

Tanggal Waktu Lokasi Tahap 

Pengambilan Data 

1 NR 1 Mei 2017 15.00 – 17.30 Home Training 

Sriwijaya 

Building Rapport 

19 Agustus 

2017 

12.00 – 14.00 Home Training 

Sriwijaya 

Wawancara & 

Observasi 

26 Agustus 

2017 

10.00-11.30 Rumah subjek Observasi 

9 Sept’ 

2017 

10.00 -11.00 Home Training 

Sriwijaya 

Wawancara 

2 KZ 5 Mei 2017 15.00 – 17.30 Sekolah Subjek Building Rapport 

28 Agustus 

2017 

15.00 – 17.00 Sekolah Subjek Wawancara & 

Observasi 

30 Agustus 

2017 

15.00 – 17.00 Rumah Subjek Observasi 

18 Sept 

2017 

15.00 – 17.00 Sekolah Subjek Wawancara 

3 ELS 5 Mei 2017 12.00 – 13.00 Home Training 

Sriwijaya 

Building rapport 

26 Sept 

2017 

13.00 – 14.25 UNDIP  Wawancara & 

Observasi 

29 Sept 

2017 

16.30-18.30 Home Training 

Sriwijaya 

Observasi 

 

 Wawancara juga dilakukan kepadaorang-orang terdekat dari subjek 

dengan tujuan membandingkan pernyataan dari subjek. Tabel dibawah ini 

menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara kepada informan 

triangulasi: 
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Tabel 2 

Jadwal Pertemuan Informan Triangulasi 

No.  Inisial Subjek Informan 

Triangulasi 

Tanggal Tempat 

1. NR Sahabat 15 September 2017 HT 

Sriwijaya 

2. KZ Sahabat 13 September 2017 UNDIP 

3.  ELS Sahabat 3 Oktober 2017 HT 

Sriwijaya 

D. Hasil Pengumpulan Data Subjek 1 

1. Identitas Subjek 

Nama Inisial   : NR 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 17 tahun 

Status Pendidikkan : Pelajar SMA 

Alamat  : Kaligarang, Semarang 

Anak ke..  : 1 Dari 2 Bersaudara  

2. Hasil Wawancara Dengan Subjek 

a. Demografi 

 Subjek NR merupakan anak pertama dari dua bersaudara. NR adalah 

anak pertama, NR memiliki seorang adik perempuan dan duduk di bangku 

SMP. Usia NR adalah 17 tahun, NR lahir tahun 2000. NR sehari-hari hanya 

tinggal bertiga dengan Ibu dan adik perempuannya. Ayah dari NR bekerja 

di luar pulau sedangkan ibu NR adalah seorang ibu rumah tangga. Ayah 

dari NR bekerja di luar pulau tepatnya di Papua, karena tempat kerja yang 

jauh maka ayah dari NR pulang ke Semarang hanya 1 tahun sekali. Ibu dari 

NR bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu NR memiliki 

sebuah warung di depan tempat tinggalnya. 
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 NR duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Atas Negri di 

daerah Banyumanik. Subjek bertempat tinggal di daerah Kaligarang, 

Semarang Barat. Setiap hari subjek harus menaiki transportasi umum dari 

rumah ke sekolah. NR juga adalah seorang ketua dari sebuah organisasi 

pelayanan siswa Kristen di Kota Semarang. NR membawahi 4 orang 

pengurus yang berasal dari sekolah-sekolah yang berbeda. Masa jabatan NR 

dimulai di Januari 2017 dan akan berakhir di Desember tahun 2017. 

 NR juga memiliki komunitas kelompok kecil yang disebut dengan 

KTB (Kelompok Tumbuh Bersama) yang beranggotakan lima orang teman, 

dalam kelompok ini NR juga menceritakan semua masalah di hidupnya 

termasuk masalah kekerasan yang dialami NR. 

b. Kekerasan dan Trauma yang Dialami Subjek 

 NR mengalami kekerasan sejak berada di bangku Sekolah Dasar 

sampai sekarang. Kekerasan ini dilakukan oleh ibu dari NR. Bentuk-bentuk 

kekerasan yang dialami oleh NR mulai dari kekerasan fisik seperti 

ditampar, dipukul dengan menggunakan benda (helm, sapu dan raket), 

rambut ditarik (dijambak) hingga kekerasan verbal seperti dicap sebagai 

anak yang hanya bisa menyusahkan orang tua, anak yang tidak bisa 

menyenangkan orang lain, dan lain-lain.  

 Penyebab dari kekerasan yang dialami subjek adalah perbedaan 

karakter, sikap, dan cara pandang dari NR dan ibu NR. Ibu dari NR 

memiliki sikap yang tidak mau menyelesaikan masalah hingga tuntas dan 

menganggap bahwa ketika seorang anak harus meminta maaf kepada orang 

tua meskipun anak tersebut tidak bersalah. Berbeda dengan NR, NR 

beranggapan bahwa semua masalah harus diselesaikan sampai tuntas dan 
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siapa saja yang bersalah harus minta maaf apapun perannya di dalam 

keluarga sedangkan ibu NR tidak berpikir demikian. Perbedaan pendapat 

ini yang kemudian menimbulkan perdebatan diantara NR dan ibu kemudian 

menyebabkan emosi kedua belah pihak ini pecah lalu terjadilah kekerasan 

yang dilakukan oleh ibu dari NR.  

 Kekerasan tersebut menimbulkan trauma yang berdampak besar bagi 

NR. Trauma atau luka batin yang dialami NR membuatnya tidak bisa 

merasakan kesedihan dan tidak bisa menangis ketika terjadi kekerasan, 

justru yang muncul ada perasaan marah. Kemarahan NR tidak bisa 

diluapkan kepada orang lain atau ibunya, sehingga ia melampiaskan 

kemarahannya dengan menyakiti diri sendiri seperti memukul-mukul diri 

sendiri, mencubit tubuhnya sendiri dan menjambak atau menarik-narik 

rambutnya sendiri. Trauma lain yang dialami NR adalah kesulitan untuk 

mengungkapkan pendapatnya, NR kesulitan mengendalikan emosi, NR 

takut untuk memutuskan sesuatu, bahkan kesulitan untuk merangkai kata-

kata yang hendak diucapkan. NR pun pernah ada di dalam fase dimana NR 

menyesalkan kenapa dirinya harus hidup (exsistential vacuum).  

 NR mengalami kekerasan juga dari ayahnya, kekerasan yang 

dilakukan ayah NR adalah dengan memukul NR dengan tangan kosong 

namun NR menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah 

ada alasannya. Menurut NR, ayah NR memukul NR karena NR tidak bisa 

menjaga adiknya hingga adik NR jatuh, spontan ayah NR kemudian panik 

dan secara tidak sengaja melakukan pemukulan kepada NR. Kejadian ini 

bisa diterima oleh NR karena sang ayah meminta maaf kepada NR saat 

malam setelah kejadian dan menjelaskan apa yang menjadi alasan kejadian 
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pemukulan tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah NR ini bisa 

dimaklumi oleh NR.  

c. Resiliensi Trauma  

 Masa resiliensi trauma pada NR terjadi saat NR mengalami 

(exsistential vacuum), dalam masa ini NR mengalami ketidakbergunaan 

hidup dan kehampaan namun pelayanan yang sedang dikerjakan NR karena 

melalui pelayanan ini NR makin dekat kepada Tuhan yang mengasihinya. 

NR kini tahu bahwa hidupnya itu adalah untuk sebuah tujuan dan alasan. 

NR menemukan makna atau tujuan hidupnya yaitu untuk membuktikan 

kepada orang tua bahwa NR tidak seburuk yang orang tua NR kira, 

kemudian NR ingin pula menyenangkan dan membahagiakan orang tua. 

NR mampu memaknai masa lalunya sebagai sebuah proses pembelajaran, 

NR menyadari banyak perbedaan antara masa lalu dan masa sekarang. Dulu 

NR sering mengeluh dan tidak pernah bisa bersyukur untuk hidupnya, 

sedangkan sekarang NR mampu melihat masalah dari sisi yang berbeda.  

 Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan NR untuk 

memaknai hidup di tengah penderitaanya, yaitu faktor dalam diri (I Am) 

yaitu bangga terhadap diri sendiri, keyakinan terhadap kemampuan diri 

sendiri, perasaan disayangi dan lain-lain; faktor kemampuan diri (I Can) 

kemampuan NR untuk menganalisis sebab akibat atas kekerasan yang 

dialami, kemampuan mengatur hidup dengan baik, kemampuan mengatasi 

masalah sendiri, kemampuan mengambil keputusan; faktor ketiga yaitu 

faktor dukungan eksternal (I Have) yang dimiliki NR dari orang-orang di 

sekitarnya yang mendukung NR seperti papa, tante, teman, sahabat dan 

komunitasnya. 
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3. Hasil Triangulasi 

 Menurut subjek triangulasi, NR merupakan orang yang bertanggung 

jawab dan memiliki prioritas dalam mengerjakan segala sesuatu, di sisi lain 

NR adalah orang yang cukup keras. NR adalah orang yang berprinsip, jika 

NR meyakini sesuatu NR akan memegang itu sebagai sebuah prinsip yang 

teguh. Relasi NR dengan keluarganya kadang baik dan kadang tidak, ini 

dibuktikan dengan ketika subjek triangulasi ini bertanya tentang keluarga 

NR, NR akan berubah mood. Menurut subjek triangulasi, ayah NR bekerja 

di tempat yang jauh dan NR lebih segan saat berkomunikasi dengan 

ayahnya. NR merupakan orang yang cukup bisa mengontrol emosinya, 

namun ketika sesuatu itu sudah di luar batas maka NR akan sedih, murung 

dan kesal. Kekesalan NR dibuktikan saat NR mendampingi sebuah panitia 

dan panitia tersebut tidak mengerjakan segala hal yang diminta saat 

pendampingan. Ketika NR panik, NR akan diam dan berpikir dengan keras 

kemudian sikap NR menjadi tegang.  

NR dapat mengambil keputusan dengan baik ketika tahu prioritasnya. 

Menurut subjek triangulasi NR merupakan orang yang cukup pesimis, NR 

takut salah dalam mengambil keputusan dan ketakutannya itu besar. NR 

baik dalam mengatur waktu yang dimiliki namun lemah dalam mengatur 

keuangan dan management stress. NR punya banyak teman namun sedikit 

sahabat, NR mudah bergaul dengan siapa saja.  

4. Hasil Observasi 

 Tanggal 19 Agustus 2017 saat dilakukan observasi subjek sedang 

makan siang di sebuah ruangan. NR terlihat rapi dengan kaos berkerah, 

celana jeans, dan rambut yang terikat. Selama wawancara subjek berbicara 
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dengan lancar tanpa terbata-bata. NR selalu menjaga kontak dengan peneliti 

saat terjadi tanya jawab. NR seorang yang murah senyum dan juga sering 

mengeluarkan suara tertawa saat sedang menjawab pertanyaan, subjek tidak 

terlihat murung selama wawancara. NR menjawab semua pertanyaan yang 

diberikan kepadanya, NR menjawab dengan spontan dan ketika ada yang 

tidak dia mengerti dia akan bertanya. NR hanya melihat ke kiri, ke atas dan 

kepada peneliti dan tidak menendang-nendangkan kaki saat menjawab 

pertanyaan. Volume suara NR pun stabil, tidak ada penekanan. Setelah 

melakukan wawancara, observasi dilanjutkan dengan peneliti mengikuti 

kegiatan NR di hari yang sama. NR sedang bernyanyi bersama dengan 

teman-teman persekutuan Kristen yang lain. Peneliti duduk di dekat pintu 

untuk ikut dalam persekutuan tersebut. Subjek berpenampilan rapi dengan 

menggunakan kaos berkerah dan celana jeans panjang. Rambut subjek tidak 

terikat namun tersisir rapi. Persekutuan selesai kemudian dilanjutkan 

dengan rapat koordinasi Pengurus. NR menjadi pemimpin dalam rapat 

tersebut, NR berbicara dengan lancar dan tidak terbata-bata atau gagap. 

Cara NR menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman lain 

mampu dijawab sesuai dengan konteks, selain itu NR pun juga menjaga 

kontak mata dengan orang yang bertanya kepadanya. NR pun tidak panik 

saat menjawab pertanyaan yang sulit untuk dijawab, kemudian NR meminta 

waktu untuk bertanya kepada kakak Pembimbing yang ada di sampingnya. 

NR juga menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas terkait dengan 

persiapan acara di bulan September dengan baik, tanpa emosional, justru 

ketika NR tidak tahu NR akan bertanya kepada teman-teman maupun kakak 

Pembimbing dengan nada suara yang stabil. NR mau menyediakan diri 
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tanpa diminta untuk membeli konsumsi meskipun itu bukan tugas NR untuk 

acara bulan berikutnya. NR bercanda dengan teman-temannya saat sedang 

membahas sesuatu dan NR yang memulai obrolan yang memancing tawa 

dari teman-temannya. NR cukup dekat dengan satu orang dari pengurus, 

NR dan satu orang ini sering bercanda dan ngobrol berdua, setelah rapat 

pun mereka pergi makan bersama.  

 Observasi kedua tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di rumah 

subjek, di depan rumah NR ada sebuah warung milik ibu dari NR. 

Lingkungan rumah NR cukup bersih, semua perabotan tertata rapi. Saat 

peneliti berkunjung pun ada ibu dari NR yang menyapa peneliti dan 

mempersilahkan masuk.  

5. Analisa Kasus Subjek 1 

 Subjek pertama dalam penelitian ini adalah NR, NR berusia 17 

tahun. NR adalah seorang pelajar di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negri di daerah Banyumanik Semarang, sekarang NR duduk di 

bangku kelas tiga SMA. 

 NR dalam keseharian tinggal bersama ibu dan satu adik 

perempuannya. Ayah dari NR bekerja di Papua ini menyebabkan intensitas 

pertemuan NR dan sang ayah cukup jarang, dalam satu tahun mereka hanya 

bertemu satu kali. Ibu dari NR ini adalah seorang ibu rumah tangga, beliau 

juga membuka usaha warung di depan rumah.  

 Kekerasan yang dialami NR ini dilakukan oleh ibu NR. Bentuk 

kekerasan yang terjadi bermacam-macam, mulai dari perkataan hingga 

tindakan. Kekerasan yang terjadi menjadi kejadian-kejadian tragis (tragic 

events) yang dialami oleh NR, akibatnya NR mengalami trauma. Trauma 
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yang dialami oleh NR diantaranya; NR menyakiti diri sendiri seperti 

memukul, menjambak, mencubit diri sendiri karena tidak bisa 

melampiaskan kemarahan kepada orang lain, NR juga mengecap diri 

sebagai anak yang hanya bisa menyusahkan orang lain, NR memiliki 

ketakutan untuk menyatakan pendapat dan memutuskan sesuatu. Akibat 

segala sesuatu yang dialaminya NR pernah ada dalam masa kehampaan 

hidup (exsistential vacuum) yaitu merasa hidupnya tidak bermakna, NR 

mempertanyakan kepada Tuhan kenapa NR harus hidup.  

 Masa kehampaan hidup ini berlangsung cukup lama, namun ketika 

NR mulai masuk dan mengenal pelayanan siswa Kristen disitu NR mulai 

menemukan makna hidup. Pelayanan siswa Kristen ini membuat NR 

mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan yang membuat NR menjadi 

tahu bahwa hidupnya adalah untuk sebuah tujuan dan alasan. NR juga 

menyadari bahwa hidupnya yang dulu adalah sebuah proses pembelajaran.  

 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan NR memaknai 

hidup adalah karena faktor dari dalam diri (I am) seperti kekuatan untuk 

merasakan apa yang orang lain rasakan atau empati, keyakinan akan diri 

bahwa NR bisa menggapai cita-citanya, mampu mengatur jam belajar dan 

uang sakunya sendiri. Faktor lain NR juga memiliki kemampuan dalam 

dirinya (I Can) seperti kemampuan untuk mengendalikan keinginan dalam 

diri sendiri, kemampuan untuk menganalisa penyebab atas kekerasan yang 

dialami ataupun kenapa teman-temannya tidak menyukainya. Faktor ketiga 

adalah faktor dukungan eksternal (I Have) yang dimiliki oleh NR, NR 

memiliki sahabat-sahabat yang dekat dengannya di pelayanan siswa yang 

dengan mereka NR merasa aman dan nyaman, NR memiliki seorang 
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sahabat dari masa kecil hingga sekarang yang menjadi tempat curhatnya. 

Sahabat-sahabat NR sering membantu NR menyelesaikan masalahnya, 

memberikan solusi, mereka mengerti NR dan menjadi komunitas yang 

aman dan nyaman untuk NR. Ayah dan tante NR juga merupakan tempat 

nyaman dan aman NR untuk bercerita karena NR merasa kepribadian 

mereka sama dengan NR dan pikiran mereka terbuka untuk diberi masukan, 

NR juga menyatakan bahwa ayah dan tante NR adalah orang terdekatnya.  

 

6. Intensitas Tema 

Tabel 3 

Intensitas Tema Subjek 1 

Tema Intensitas Koding 

Faktor I Am F1 

Optimism + + +  A3 

Empati +  A5 

Self efficacy + +  A6 

Insight  + +  A8 

Kemandirian +  A9 

Moralitas + A14 

Faktor I Can F3 

Emotional regulation + +  A1 

Impulse Control +  A2 

Analisis sebab-akibat + + +  A4 

Reaching Out +  A7 

Inisiatif +  A11 

Kreativitas + A12 

Faktor I Have F2 

Hubungan + + +  

 

A10 

 Keterangan : 

 +  : Intensitas Rendah  

 + +  : Intensitas Sedang 

 + + +  : Intensitas Tinggi 
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SKEMA 2. Subjek 1 Resiliensi Trauma pada Remaja 

 Korban Kekerasan dalam Keluarga 
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sahabat NR membuat NR 

merasa aman, nyaman dan 

dimengerti. NR merasa 

disayangi oleh mereka. 
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E. Hasil Pengumpulan Data Subjek 2 

1. Identitas Subjek 

Nama Inisial   : KZ 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 17 tahun 

Status Pendidikkan : Pelajar SMA 

Alamat  : Medoho,  

Anak ke..  : 3 Dari 3 Bersaudara 

2. Hasil Wawancara Dengan Subjek 

a. Demografi 

 KZ adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah KZ baru saja 

meninggal dunia di tahun 2017, sehingga kini KZ hanya memiliki orang tua 

tunggal yaitu ibu KZ. Ayah KZ dulu bekerja sebagai seorang pebisnis, 

sedangkan ibu KZ bekerja sebagai guru Bimbingan Konseling salah satu 

sekolah kejuruan swasta di Kota Semarang. Kedua kakak KZ sudah bekerja 

dan sedang mengambil kuliah di perguruan tinggi.  

 KZ saat ini duduk di bangku kelas tiga sekolah menengah atas 

(SMA) di daerah Kedungmundu. KZ tergabung dalam kepengurusan 

organisasi siswa intra sekolah (OSIS), selain itu KZ juga adalah pengurus di 

persekutuan siswa Kristen di sekolahnya. KZ ada dalam komunitas 

kelompok kecil yang disebut dengan KTB (Kelompok Tumbuh Bersama) 

yang beranggotakan 3 orang, dalam kelompok ini KZ juga menceritakan 

semua masalah di hidupnya termasuk masalah kekerasan yang dialami KZ. 

b. Kekerasan dan Trauma yang Dialami Subjek 
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 Kekerasan yang dialami oleh subjek dialami sejak subjek masih 

kecil. Kekerasan yang dialami dilakukan oleh berbagai macam pihak yaitu 

kakek, papa, dan mama subjek. Kekerasan yang dilakukan oleh kakek KZ 

berupa kekerasan yang membuat subjek telanjang di depan rumah, 

kekerasan ini terjadi karena kakek KZ marah mendapati KZ saat itu hujan-

hujanan dan tidak menuruti perkataan kakek KZ. dan hingga saat ini KZ 

masih mengingatnya dan KZ masih sangat merasa malu karena kejadian 

tersebut.  

 Kekerasan berikutnya yang dilakukan oleh papa dari KZ, bentuk 

kekerasannya seperti mencaci, memarahi, berkata yang tidak enak di dengar 

oleh KZ, sampai perselingkuhan yang berulang-ulang dilakukan oleh papa 

KZ. Dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh papa KZ ini membuat KZ 

tidak menyukai papanya, membuat relasi KZ dan papa nya cukup tidak 

baik, sampai KZ pernah membentak papanya. Kekerasan yang lain yang 

dilakukan oleh mama KZ adalah dalam bentuk kekerasan verbal dan 

kekerasan fisik, namun kekerasan fisik seperti pemukulan terjadi dulu saat 

KZ duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan terjadi karena KZ melakukan 

kesalahan. Perkataan yang tidak enak di dengar saat ini hampir setiap hari 

di dengar oleh KZ seperti mama KZ sering mengatakan bahwa KZ adalah 

anak yang bodoh. KZ juga sering dibanding-bandingkan dengan kakak-

kakaknya karena mereka sudah bisa mencari uang sendiri.  Akibat dari 

kekerasan ini KZ menjadi sakit hati kepada mamanya dan merasa mamanya 

sudah tidak mempercayai dirinya. 

c. Resiliensi Trauma 
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 KZ sempat mengalami trauma dan ada di masa bertanya kepada 

Tuhan kenapa harus hidup.  Masa ini tidak berlangsung lama, KZ kemudian 

menemukan bahwa ia memiliki Tuhan, KZ juga sudah belajar firman Tuhan 

dan menurut KZ, KZ perlu menerapkan firman Tuhan itu. KZ mampu 

memaknai hidupnya dengan menyadari bahwa hidupnya itu untuk 

menyenangkan Tuhan. Keluarga pun mendukungnya untuk tetap 

mengandalkan Tuhan sehingga KZ tidak akan kecewa nantinya. 

Kemampuan resiliensi trauma yang dimiliki KZ didukung beberapa faktor 

yaitu faktor dari dalam dirinya (I am) seperti keyakinan bahwa segala 

sesuatu bisa berubah, optimis, munculnya rasa dicintai, KZ juga bangga 

terhadap dirinya, KZ memiliki insight ini dibuktikan dengan KZ tahu 

tentang kesalahan di masa lalunya, KZ belajar dari pengalaman tersebut, 

dan KZ juga mampu mengatur waktunya dalam organisasi yang diikuti. 

Faktor kedua yang dimiliki oleh KZ adalah faktor kemampuan (I Can) yang 

dimiliki oleh KZ seperti kemampuan KZ untuk menganalisis apa yang 

menjadi alasan kekerasan itu terjadi, kemampuan untuk mengendalikan 

tekanan seperti kemarahan dan dorongan yang berasal dari dalam dirinya. 

Faktor ketiga adalah faktor yang berasal dari luar diri KZ (I Have) yang 

memberikan perasaan aman dan nyaman kepada KZ seperti adanya 

keluarga yang menguatkannya untuk selalu mengandalkan Tuhan dan 

bukan manusia di dalam hidupnya. Dukungan lain berasal dari teman dekat 

KZ dan teman kelompok tumbuh bersama yang di dalamnya KZ menjadi 

anggota kelompok, melalui teman-temannya ini KZ sering menceritakan 

apa yang dialami bahkan kasus kekerasan yang dialaminya. Teman-teman 

KZ juga menolong KZ untuk menyelesaikan setiap permasalahannya. KZ 
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juga menuturkan bahwa bukan hanya teman-teman tapi Tuhan juga menjadi 

tempat KZ menceritakan segala sesuatu yang dialami. 

3. Hasil Triangulasi 

 KZ anak yang cukup baik, namun ia tinggal di lingkungan keluarga 

yang koersif (bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan) yang 

membentuknya memiliki trauma terhadap orang tuanya. KZ memiliki 

pengendalian diri yang cukup baik, namun KZ adalah orang yang masih 

belum bisa mengontrol kepanikannya. Kekerasan yang dialami oleh KZ 

membuat relasinya dengan orang tua khususnya mama KZ menjadi kurang 

baik. Orang tua KZ sebenarnya memperhatikan KZ namun bahasa dan nada 

yang digunakan seringkali memunculkan konflik antara KZ dan mamanya.  

4. Hasil Observasi 

 Observasi pada subjek ketiga dilakukan pada 28 Agustus 2017 dan 

30 Agustus 2017. Observasi pertama dilakukan di sekolah subjek. Subjek 

menghampiri peneliti, penampilan subjek rapi dengan rambut terikat dan 

seragam yang masih terlipat rapi. Pelaksanaan wawancara di sekolah subjek 

berjalan baik, subjek lancar saat berbicara tidak terbata-bata saat menjawab 

pertanyaan, subjek tetap menjaga kontak mata dengan peneliti saat bertanya 

jawab. Subjek bersikap tenang dan mau menjawab semua pertanyaan yang 

ditanyakan, volume suara subjek stabil dan subjek menjawab pertanyaan 

dengan spontan.   

 Setelah melakukan wawancara, subjek diajak berdiskusi dengan 

temannya terkait dengan acara OSIS yang akan diikuti, saat harus 

berdiskusi subjek tetap tenang dan tidak emosional saat harus memutuskan 

sesuatu justru subjek berdiskusi dengan melontarkan beberapa candaan 
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kepada temannya. Selesai diskusi dengan teman-temannya, subjek 

kemudian menghampiri sahabatnya berinisial ES untuk pulang bersama.  

 Observasi kedua dilakukan di rumah subjek, rumah subjek bersih 

dan tertata rapi. Mama subjek cukup ramah kepada orang lain, Mama 

subjek membuatkan minum dan mengajak tamu untuk berbincang-bincang.  

5. Analisa Kasus Subjek 1 

 KZ adalah seorang anak ketiga dari tiga bersaudara, KZ tinggal 

bersama ibunya sedangkan kedua kakaknya tinggal di rumah yang lain. 

Ayah KZ meninggal di bulan Februari 2017, dan itu menimbulkan rasa 

kehilangan yang cukup dalam untuk KZ. 

 Kasus kekerasan yang terjadi pada KZ berbentuk kekerasan fisik 

seperti pemukulan, kekerasan verbal seperti makian dari ibu KZ dari karena 

KZ terlalu sibuk hingga KZ di banding-bandingkan dengan kakak-kakak 

KZ yang sudah bisa mencari uang secara mandiri, kemudia perilaku nenek 

dan kakeknya yang menelanjangi KZ di depan rumah, hingga 

perselingkuhan papa KZ yang membawa dampak buruk kepada KZ. KZ 

mengalami trauma atas kekerasan yang dialaminya, seperti KZ takut kepada 

kakek dan neneknya, KZ membenci ayahnya, KZ marah kepada ibunya, KZ 

merasa malu yang sangat dalam, sakit hati, dendam dan sebagainya. 

 KZ pernah masuk dalam masa kehampaan atau masa existensial 

vacuum, KZ mempertanyakan kenapa ia harus hidup. Titik dimana KZ 

menemukan kebermaknaan hidupnya adalah saat KZ menyadari bahwa 

masih ada Tuhan di dalam hidupnya, KZ menyadari bahwa KZ mendapat 

firman Tuhan setiap hari dan KZ harus mengerjakannya.  
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 Faktor yang mempengaruhi KZ untuk memaknai hidup adalah faktor 

dari dalam (I Am), kemampuan KZ (I Can) dan dukungan dari pihak-pihak 

luar (I Have). Faktor I Am yang dimiliki oleh KZ adalah KZ mengatur 

waktunya dengan baik, KZ sanggup mengontrol keinginan dari dalam 

dirinya, KZ meyakini bahwa segala sesuatu bisa berubah, KZ merasa 

dirinya dicintai oleh Mamanya meskipun mama KZ sering melakukan 

kekerasan kepadanya, KZ bangga terhadap diri sendiri karena ia mampu 

masuk ke sekolah negri, KZ juga yakin bisa masuk ke fakultas analisis 

kesehatan, dan sebagainya. Faktor kedua adalah faktor I Can seperti 

kemampuan KZ menganalisis penyebab KZ sering dimarahi, kemampuan 

KZ untuk mengendalikan emosi, dorongan dan tekanan dalam dirinya 

maupun dari masalah-masalah yang dihadapi, kemampuan KZ 

mengekspresikan perasaanya kepada orang di sekitarnya, dan lain-lain. 

Faktor terakhir yang dimiliki KZ adalah dukungan eksternal dari orang-

orang di sekitarnya atau faktor I Have diantaranya KZ memiliki kakak yang 

meskipun tidak intens bersama dengan KZ namun mereka sering sharing 

tentang kondisi satu dengan yang lain, kemudian KZ juga tergabung dalam 

komunitas kelompok tumbuh bersama (KTB) dan KZ sering menceritakan 

permasalahannya di kelompok tersebut dan mereka pun saling membantu, 

KZ juga memiliki sahabat dekat yang menjadi tempat curhat KZ, KZ juga 

merasa memiliki Tuhan yang bisa menolongnya, dan terakhir KZ merasa 

meskipun Mama KZ sering melakukan kekerasan kepadanya namun mama 

KZ tetap menyayangi KZ. Ketiga faktor ini cukup berpengaruh terhadap 

kemampuan KZ beresiliensi sehingga KZ mampu memaknai hidupnya 

dengan baik di tengah trauma yang dialaminya. 



54 

 

 

 

6. Intensitas Tema 

Tabel 4 

Intensitas Tema Subjek 2 

Tema Intensitas Koding 

Faktor I Am F1 

Optimism + +  A3 

Empati +  A5 

Self efficacy +  A6 

Insight  +  A8 

Kemandirian +  A9 

Faktor I Can F3 

Emotional regulation +  A1 

Impulse Control +  A2 

Analisis sebab-akibat + + +  

 

A4 

Kreativitas +  A12 

Faktor I Have F2 

Hubungan  + + +  A10 

 

Keterangan : 

 +  : Intensitas Rendah  

 + +  : Intensitas Sedang 

 + + +  : Intensitas Tinggi
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Faktor berpengaruh 

c. I Have  

dukungan eksternal dari 

kakak, mama, te-man 

KTB KZ dan sa-habat 

KZ membuat KZ merasa 

aman, nyaman dan 

dimengerti. KZ merasa 

disayangi. 

SKEMA 3. Subjek 2 Resiliensi Trauma pada Remaja 

 Korban Kekerasan dalam Keluarga 

TRAUMA 

Kemarahan 

kepada orang 

tua, malu yang 

sangat 

mendalam 

kepada keluarga, 

kebencian dan 

sakit hati kepada 

si ibu 

 Meaningfull 

life 

KZ memaknai 

masa lalunya 

sebagai proses 

belajar. NR 

menyadari 

hidupnya 

adalah untuk 

me-muliakan 

Tuhan 

KZ 

melakukan 

Resiliensi 

Pursuit for 

meaning 

Hasrat hidup 

bermakna KZ 

muncul karena 

mama yang 

meminta untuk 

tetap meng-

andalkan Tuhan dan 

masa dimana KZ 

berpikir bahwa KZ 

masih memiliki 

Tuhan 

 Exisistential 

vacuum 

Perasaan tidak 

berguna muncul, 

KZ mem-

pertanyakan 

kenapa dia harus 

hidup. 

 

Faktor dan aspek yang 

berpengaruh 
a. I Am 

Keyakinan akan diri (self 

efficacy)  bahwa KZ bisa 

masuk di fa-kultas analisis 

keseha-tan,bertanggung 

jawab atas belajar dan uang 

sakunya, KZ merasa 

banyak orang me-

nyayanginya, KZ bangga 

akan dirinya karena masuk 

di se-kolah negri, yakin se-

gala sesuatu bisa berubah 

Faktor berpengaruh 

b. I Can 

KZ mampu mengen-

dalikan keinginan diri 

sendiri, kemampuan 

untuk menganalisa 

penyebab atas kekerasan 

yang dialami. KZ juga 

mampu mengontrol 

emosi dan meng-

ekspresikan perasaanya 
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F. Hasil Pengumpulan Data Subjek 3 

1. Identitas Subjek 

Nama Inisial   : ELS 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 19 tahun 

Status Pendidikkan : Mahasiswa Semester Satu 

Alamat  : Cinde,  

Anak ke..  : Anak Tunggal 

2. Hasil Wawancara Dengan Subjek 

a. Demografi 

 ELS adalah anak tunggal. ELS bertempat tinggal di Cinde bersama 

eyangnya sedangkan orang tua ELS bertempat tinggal di Demak. ELS 

tinggal bersama eyangnya sejak SD hingga SMP karena orang tua ELS 

sering bertengkar maka ELS diamankan di rumah eyangnya. Kedua orang 

tua ELS memiliki pekerjaan tetap, ayah ELS bekerja sebagai sales di 

sebuah perusahaan otomotif sedangkan ibu ELS bekerja di sebuah 

perusahaan. Kedua orang tua ELS sering menjenguk ELS setiap satu 

minggu sekali di rumah eyang ELS. Orang tua ELS berbeda agama, ibu 

ELS beragama Kristen dan ayah ELS beragama Islam. Eyang ELS 

beragama Kristen dan sejak kecil ELS di didik dengan iman Kristiani.  

b. Kekerasan dan Trauma yang Dialami Subjek 

 Perbedaan agama antara ayah dan ibu ELS menjadi penyebab 

kekerasan yang terjadi dalam keluarga ELS. Kekerasan yang terjadi pada 

ELS juga terjadi karena ayah ELS tidak menyukai jika ELS pergi ke gereja 
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dan memaksakan ELS untuk pergi ke masjid. Ayah ELS menginginkan 

ELS menjadi seorang Muslim namun ibu ELS tetap menginginkan ELS 

menjadi orang Kristen.  

 Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi seperti ELS pernah dilempari 

dengan celengan, kaca, dan lain-lain. Ayah ELS juga seringkali memaki-

maki ELS dan juga melakukan kekerasan kepada ibu ELS yang membuat 

ELS sakit hati. ELS dulu diajarkan berbohong supaya tidak menceritakan ia 

pergi ke gereja karena akan membuat ayah ELS marah. Ayah ELS pun 

pernah marah kepada ELS saat guru sekolah minggu ELS datang ke rumah 

ELS untuk melakukan kunjungan, alhasil mainan yang baru saja diberikan 

oleh guru sekolah minggu ELS itu dibuang ke tempat sampah.  

 Kekerasan yang dialami ELS memberi dampak yang cukup besar 

untuk kehidupan ELS. ELS mengalami trauma yang membuatnya ketakutan 

karena harus berbohong, kemarahan kepada ayahnya, dan perasaan ingin 

bunuh diri juga kecewa terhadap keadaan.  

c. Resiliensi Trauma 

 Proses resiliensi trauma pada ELS dimulai saat ELS mengalami 

masa existensial vacuum yaitu saat ELS merasa kecewa kenapa harus 

dilahirkan di keluarga ini, ELS juga berniat untuk bunuh diri. Masa 

kehampaan ini tidak berlangsung lama sampai ibu ELS mengajak ELS 

berpikir dengan realistis, selain itu ELS juga adalah seorang yang rajin 

berdoa. ELS kemudian mampu memaknai hidupnya dan segala hal yang 

terjadi sebagai sebuah anugerah dan penyertaan Tuhan, bukan begitu saja 

ada kemampuan ELS ini dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya, 

faktor kemampuan dirinya, dan dukungan dari orang di sekitarnya.   
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3. Hasil Triangulasi 

 Berdasarkan wawancara dari subjek triangulasi, ELS adalah orang 

yang memiliki empati cukup tinggi, ELS bahkan bisa memberikan uangnya 

kepada pengemis. ELS juga adalah orang yang memiliki keinginan yang 

kuat, sehingga ELS akan berusaha mewujudkan keinginannya. ELS 

memiliki kemampuan causal analysis yang tinggi, ELS bisa tahu apa yang 

jadi penyebab atas kekerasan yang terjadi padanya. Self efficacy pada ELS 

juga baik.  

 Menurut subjek triangulasi, ELS memiliki eyang dan mama yang 

sangat menyayangi dan mendukung ELS dalam kehidupannya, sedangkan 

sang ayah juga menunjukkan rasa sayannya melalui pesan-pesan singkat 

yang dikirim. 

4. Hasil Observasi 

 Observasi pertama dilakukan pada 26 September 2017 dan observasi 

kedua pada 29 September 2017. Observasi pertama dilakukan di kampus 

subjek yaitu di fakultas Matematika Universitas Diponegoro, subjek 

berpenampilan rapi dengan pakaian berkerah dan celana jeans juga 

menggunakan sepatu. Rambut subjek terikat dengan rapi. Subjek menjawab 

semua pertanyaan wawancara dengan lancar, tetap menjaga kontak mata, 

tenang, murah senyum, spontan, dan volume suara yang stabil. Subjek 

menjawab pertanyaan dengan tidak emosional, subjek tidak marah-marah, 

tidak membentak, tidak memaki, tidak menangis justru subjek suka 

melontarkan candaan di beberapa pertanyaan yang diajukan. Setelah 

dilaksanakan wawancara kemudia subjek menghampiri temannya untuk 

mengikuti rapat organisasi yang diikuti oleh subjek.  
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 Observasi kedua dilakukan di rumah subjek, rumah subjek bersih 

dan rapi. Pada observasi yang kedua peneliti menemukan subjek mau 

meminta maaf kepada teman yang lain karena subjek terlambat datang ke 

sekolah yang harusnya subjek kunjungi di siang harinya karena subjek ada 

assistensi.  

5. Analisa Kasus Subjek 1 

 ELS mengalami kekerasan sejak usia 2 tahun yang dilakukan oleh 

ayah ELS. Kekerasan ini disebabkan oleh keinginan ayah ELS untuk 

membuat ELS pindah agama. Ayah dan ibu ELS berbeda agama sehingga 

ELS menjadi bahan “rebutan” oleh ayah dan ibunya. Bentuk kekerasan 

yang dialami oleh ELS adalah seperti di lempar celengan, kaca dan di maki-

maki jika ELS pergi ke gereja. Kekerasan ini berlangsung semenjak ELS 

ada di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kekerasan 

yang terjadi membuat keributan yang cukup besar hingga mengharuskan 

ELS tinggal bersama nenek dan kakeknya di Semarang hingga saat ini.  

 Akibat kekerasan tersebut ELS sempat mengalami trauma kepada 

ayahnya, ELS sangat membenci ayahnya, ELS kini cukup kesulitan untuk 

dekat dengan pria, ELS juga sempat berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. 

ELS pun sempat ada dalam masa existensial vacuum atau masa kehampaan 

hidup dan menyalahkan keadaan kenapa harus terlahir di keluarga ini dan 

memiliki keluarga ini. Masa kehampaan ini bisa diselesaikan saat ELS di 

dukung oleh ibunya untuk berpikir realistis dan ELS berdoa kepada Tuhan. 

ELS mampu memaknai bahwa hidupnya saat ini adalah anugerah Tuhan 

dan tujuan hidupnya untuk melayani Tuhan, ELS juga mampu memaknai 

bahwa masa lalunya adalah penyertaan Tuhan. Kemampuan ELS ini tidak 
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lepas dari faktor (I Am) dari dalam diri seperti kemandirian, keyakinan 

terhadap diri sendiri untuk menghadapi sebuah masalah, memiliki 

kedekatan dengan orang lain, optimis, dan insight; faktor kemampuan diri (I 

Can) yaitu kemampuan untuk menganalisis penyebab kekerasan yang 

terjadi, kemampuan untuk bersikap humoris, kemampuan untuk mengelola 

emosi, dan kemampuan mencari orang yang dapat dipercaya; sedangkan 

faktor ketiga adalah dukungan eksternal (I Have) ELS memiliki banyak 

teman, ELS memiliki keluarga (eyang dan ibu) yang terus mendukungnya, 

dan kelompok tumbuh bersama (KTB) dimana ELS merasa nyaman dan 

aman disitu. 

6. Intensitas Tema 

Tabel 5 

Intensitas Tema Subjek 3 

Tema Intensitas Koding 

Faktor I Am F1 

Kemandirian + + A9 

Optimis + + + A3 

Empati + + + A5  

self efficacy + + A6 

Insight  + A8 

Faktor I Can F3 

Kreativitas + A12 

Humor + + A13 

Analisis Sebab Akibat + + + A4 

Regulasi Emosi +  A1 

Impulse control + A2 

Faktor I Have   

Hubungan + + +  A10 

 

Keterangan : 

 +  : Intensitas Rendah  

 + +  : Intensitas Sedang 

 + + + : Intensitas Tinggi
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SKEMA 4. Subjek 3 Resiliensi Trauma pada Remaja 

 Korban Kekerasan dalam Keluarga 

ELS 

melakukan 

Resiliensi 

TRAUMA 

Kebencian ELS 

kepada ayahnya, 

kecemasan untuk 

dekat dengan  

pria, keinginan 

untuk bunuh diri. 

 Meaningfull life 

Hidup adalah 

anugerah Tuhan 

dan tujuan hidup 

untuk melayani 

Tuhan, ELS juga 

mampu memaknai 

bahwa masa 

lalunya adalah 

penyertaan Tuhan 

Pursuit for 

meaning 

Hasrat hidup 

bermakna ELS 

muncul karena ibu 

ELS mengajak ELS 

untuk berpikir 

realistis selain itu 

ELS juga memiliki 

kebiasaan berdoa. 

 Exisistential 

vacuum 

Perasaan tidak 

berguna muncul, 

ELS 

mempertanyakan 

kenapa harus lahir 

dan tinggal di 

keluarga seperti 

itu 

 

Faktor dan aspek yang 

berpengaruh 

a. I Am 

seperti kemandirian, 

keyakinan terhadap diri 

sendiri untuk 

menghadapi sebuah 

masalah, memiliki empati 

kepada orang lain, 

optimis, dan insight 

Faktor dan aspek yang 

berpengaruh 

b. I Can 

kreatif, humoris, kemampuan 

menganalisis penye-bab 

kekerasan yang terjadi, 

kemampuan untuk mengelola 

emosi, dan kemam-puan 

mencari orang yang dapat 

dipercaya 

Faktor dan aspek yang 

berpengaruh 

c. I Have  
ELS memiliki banyak teman, 

ELS memiliki keluarga yang 

mendu-kungnya, dan 

kelompok tumbuh bersama 

(KTB) dimana ELS merasa 

nyaman dan aman disitu 


