
 
 
 
 

BAB IV 

 

PERSIAPAN & PELAKSANAAN PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Semarang pada bulan 

Juli 2018. Proses penelitian dimulai dengan mencari subjek yang 

sesuai dengan tema penelitian, yakni perempuan yang menjadi 

korban kekerasan oleh suami. Langkah yang peneliti lakukan 

pertama kali adalah mencari subjek, sesuai kriteria yang peneliti 

tetapkan, di wilayah Kota Semarang.Peneliti mendapatkan 3 orang 

yang sesuai dengan profil yang peneliti cari. 

Tabel 1. Data Demografi Subjek Penelitian 
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B. Perijinan Penelitian 

 

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah 

menghubungi calon subjek untuk menanyakan kesediaan para calon 

subjek dan menandatangani informed consent untuk menjadi subjek 

penelitian ini, untuk itu peneliti melakukan rapport terlebih dahulu 

untuk membangun trust dengan calon subjek, dengan cara menjalin 

pembicaraan ringan secara tatap muka dan setelah itu peneliti 

menanyakan apakah calon subjek bersedia untuk terlibat dalam 

penelitian ini. 

 

Informed Consentdipilih dibandingkan perijinan formal ke 

lembaga tertentu, karena pertimbangan subjek akan merasa lebih 

aman dengan pendekatan personal, dibanding jika melalui 

pendekatan institusional yang dapat memberi kesan ada banyak 

pihak mengetahui permasalahan yang subjek hadapi. 

 
 
 

C. Pelaksanaan Penelitian 

 

Peneliti kemudian menjadwalkan pertemuan dengan subjek-

subjek tersebut untuk menggali informasi melalui wawancara dan 

melakukan pengambilan data melalui tes EPPS. Setiap pertemuan 
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sejak tahap membangun rapport dilakukan secara empat mata antara 

peneliti dan calon subjek. 

 

Sebelum memulai prosedur penelitian, peneliti menjelaskan 

terlebih dahulu kepada para subjek mengenai apa yang akan dilalui 

subjek selama menjadi subjek, risiko yang mungkin terjadi, serta apa 

yang dapat subjek lakukan. Setelah itu, peneliti mulai mengambil 

data subjek melalui wawancara. 

 

Pengambilan data dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa 

tahapan dengan rencana pelaksanaan sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Pelaksanaan Penelitian 
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Namun demikian, karena faktor deadline masa studi, belum semua 

rencana tersebut telah dilaksanakan, demikian tahapan yang sudah 

peneliti lakukan: 

 

Hasil dari proses pengumpulan data subjek melalui wawancara, 

observasi, dan tes adalah sebagai berikut: 

 

1. Subjek I (NMR) 

 

a.  Hasil wawancara 

 

NMR adalah ibu muda berusia 27 tahun yang menikah 

4 tahun lalu dengan suaminya. Pada awalnya, NMR bercerita 

bahwa dirinya bekerja sebagai staf di sebuah hotel di 

Semarang, namun karena desakan calon suaminya saat itu, 

NMR memutuskan untuk keluar kerja 1tahun sesaat sebelum 

menikah. 

 

Setelah menikah, tingkah laku suami NMR mulai 

membingungkan bagi NMR. Subjek menggambarkan 

suaminya sebagai ‗moody‘, NMR merasa suaminya 

―sebenarnya‖ penyayang dan romantis padanya, namun jika 

harinya buruk di kantor, suaminya akan pulang dan 

memukuli NMR. 

 

Awalnya NMR merasa barangkali perilaku itu hanya 

kebetulan saja, namun seiring bertambahnya tahun 

pernikahan, justru perilaku kasar suaminya semakin kerap 
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muncul. Setiap suaminya menghadapi kesulitan di luar 

rumah, dia akan pulang dan melampiaskannya pada NMR. 

 

Saat berbincang dengan peneliti, NMR mengatakan 

dirinya bingung, apakah dia harus meninggalkan suaminya 

atau bertahan dengan pernikahannya, meskipun dengan sikap 

suaminya yang kasar seperti itu. NMR tidak ingin dirinya 

jadi olok-olokan tetangga dan rekannya jika mereka tahu 

NMR dikasari oleh suaminya, oleh karena itu NMR lebih 

suka memendam perasaan dan tekanan yang dia rasakan. 

 

 

b.  Hasil Observasi 

 

NMR dari hasil observasi yang peneliti lakukan selama 

rapport dan pengambilan data, adalah sosok yang memegang 

kuat nilai agama. NMR menggunakan hijab syar‘i dan 

menolak bersentuhan dengan laki-laki. 

 

Saat berbincang dengan peneliti, NMR seringkali 

terdengar seperti menahan diri dengan sangat kuat. Saat 

berbicara mengenai topik yang sensitif baginya, seperti 

tentang suaminya, NMR mudah berkeringat di area 

wajahnya. 
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c. Hasil EPPS 

 

Dari pengumpulan data kebutuhan psikologis 

menggunakan EPPS, dapat dilihat bahwa tiga kebutuhan 

yang cenderung tinggi pada subjek NMR adalah N-Order 

(Ord), N-Nurturance (Nut), dan N-Aggression (Agg). 

 

N-Ord artinya adanya kebutuhan untuk mengatur dan 

sistematika/benda menjadi bersih, rapi, dan teratur, membuat 

rencana jangka panjang ketika melakukan perjalanan, 

menata surat dan file sesuai sistem, menetapkan keteraturan 

dalam hal waktu makan, memastikan semua hal tertata 

sehingga dapat berjalan tanpa perubahan. 

 

N-Nut artinya adanya kebutuhan untuk memberi 

perhatian, bantuan, pertolongan, kasih sayang kepada orang 

lain, suka membantu teman yangmengalami kesulitan, ramah 

pada orang lain, memaafkan orang lain, melakukan hal kecil 

bagi orang lain, berbuat baik pada orang lain, simpati pada 

orang lain yang sedang sakit atau terluka, membuat orang 

lain percaya diri ketika menghadapi masalah. 

 

N-Agg artinya adanya kebutuhan untuk menyerang 

pandangan orang lain, mengatakan pada orang lain apa yang 

dipikirannya, mengkritik orang lain secara terbuka, bercanda 

memperolok orang lain, mengatakan pada orang lain ketidak 
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setujuannya, membalas dendam atas penghinaan, 

menyalahkan orang lain jika ada yang salah, membaca berita 

kekerasan, melukai orang lain, berkelahi, menyerang. 

 

Selain melihat need yang cenderung tinggi, menarik 

juga melihat bagaimana ada beberapa need yang cenderung 

rendah, pada subjek NMR ini need yang cenderung rendah 

adalah N-Affiliation (Aff), N-Succorance (Suc), dan N-

Deference (Def). 

 

N-Aff adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan dan 

bergaul dengan orang lain, memiliki teman-teman, dan 

bergabung dengan kelompok, kebutuhan untuk berteman, 

membentuk persahabatan, mencari teman sebanyak 

mungkin, berbagi pada teman-teman, lebih suka melakukan 

sesuatu dengan orang lain, membentuk ikatan yang kuat, 

menulis surat kepada teman-teman. 

 

N-Suc adalah keinginan untuk memperoleh bantuan, 

dicintai, dilindungi, dimanjakan, diarahkan, dimaafkan, 

ditolong dan mendapat simpati, mudah mengharapkan 

bantuan dari orang lain ketika menghadapi masalah, 

menerima perhatian dan pengertian dari orang lain, membuat 

orang lain menyesal jika ada yang sakit. 
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N-Def adalah Kebutuhan untuk berbuat seperti apa 

yang diharapkan oleh orang lain, mendapat sugesti dari 

orang lain, mencari tahu apa yang dipikirkan orang lain, 

mengikuti perintah dan melaksanakan sesuai apa yang 

diharapkan, memuji orang lain, mengatakan pada orang lain 

bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik, 

menerima kepemimpinan orang lain, membaca kisah orang 

besar, mengikuti adat istiadat dan menolak hal yang tidak 

biasa, membiarkan orang lain mengambil keputusan. 

 

Interpretasi dari hasil tersebut adalah subjek NMR 

cenderung butuh untuk memperbaiki keadaan menjadi 

teratur (ideal) secara aktif, menggunakan agresi jika harus, 

dan memandang perannya aktif dalam problem yang sedang 

dia alami. NMR tidak merasa membutuhkan bantuan, justru 

NMR ingin membantu orang lain, mungkin yang terdampak 

dari masalahnya tersebut, atau orang lain yang memiliki 

problem sama dengannya. NMR tidak menunjukkan 

kebutuhan untuk relasi interpersonal, atau kebutuhan untuk 

disukai orang lain. Kesimpulan untuk NMR adalah subjek 

berada pada kondisi dimana agresi mendominasi dan tidak 

mempedulikan jika agresi yang subjek tunjukkan 

membuatnya dibenci atau dijauhi orang lain. 
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skema 2: EPPS Subjek NMR 
 

berdasarkan uraian diatas,  maka secara ringkas gambaran tentang 

 

subjek bisa dilihat pada skema 3 
 

    Kebutuhan 
    Psikologis 

  NMR.  Tinggi: 

Kekerasan  - 27 tahun  - Order 
Oleh Suami:  - D1  - Nurturance 

- Fisik  - Tidak  - Aggresive 
  Berpengha  

Rendah: 
 

 silan   

    - Affiliation 
    

    - Succorance 
    - Deference 
 

Skema 3. Kerangka Pikir subjek 1 
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2. Subjek II: JS 

 

a.  Hasil wawancara 

 

JS adalah subjek yang peneliti awalnya tidak menduga 

bahwa JS adalah korban kekerasan oleh suaminya. JS sosok 

yang percaya diri, memiliki biro konsultasi bisnis di 

Semarang, JS memiliki portofolio kesuksesan yang 

mengundang decak kagum. 

 

Suami JS nampaknya tidak sependapat dengan 

beberapa orang mengenai kesuksesan istrinya. JS bercerita 

bagaimana suaminya kerap melecehkan pekerjaan dan 

pilihan hidup JS sebagai wanita karir, dengan mengatakan 

bahwa tugas wanita adalah melayani suaminya di rumah, dan 

melabeli JS sebagai istri yang tidak becus. Kekerasan verbal 

ini terjadi sejak tahun kelima pernikahan JS dan suaminya, 

JS tidak tahu pasti mengapa suaminya melakukannya, 

namun JS merasa depresi karena sikap suaminya membuat 

JS merasa tidak berharga dan gagal sebagai istri. 
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b.  Hasil Observasi 

 

JS adalah sosok yang tertutup dalam observasi peneliti, 

ketika membangun rapport, JS cenderung pasif dan hanya 

merespon dengan mengatakan dirinya baik-baik saja. 

 

Selain itu, menarik bagi peneliti bahwa penampilan JS 

selalu rapi dan wangi, hal ini ternyata memang menjadi 

perhatian khusus bagi JS, karena dirinya tidak suka terlihat 

buruk di depan orang lain. 

 

c. Hasil EPPS 

 

Hasil tes EPPS subjek JS menunjukkan adanya dua 

need yang memiliki kecenderungan tinggi, yakni N-

Exhibition (Exh), N-Dominance (Dom). 

 

N-Exh adalah kebutuhan untuk menonjolkan diri 

supaya dilihat oleh orang lain, menjadi pusat perhatian orang 

lain, mengatakan hal yang lucu dan menunjukan kepintaran, 

meminta komentar orang lain atas penampilan seseorang, 

membicarakan prestasi personal, menjadi pusat perhatian, 

menggunakan kata-kata yang tak dimengerti orang lain. 

 

N-Dom adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang 

lain, mempengaruhi arah suatu kelompok, menguasai orang 

lain, menjadi pemimpin, mengharapkan penghormatan 

ketika memimpin, mengharapkan ditunjuk atau dipilih 
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menjadi ketua, membuat keputusan dalam kelompok, 

 

menyelesaikan pertengkaran diantara orang-orang, 

membujuk dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti 

keinginannya, mengarahkan tindakan orang lain, 

menunjukan orang lain bagaimana seharusnya bekerja, 

membantah orang lain. 

 

Selain yang menunjukkan kecenderungan tinggi, 

subjek JS juga menunjukkan beberapa need yang cenderung 

rendah, yakni N-Affiliation (Aff), N-Succorance (Suc), dan 

N-Deference (Def). 

 

N-Aff adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan dan 

bergaul dengan orang lain, memiliki teman-teman, dan 

bergabung dengan kelompok, kebutuhan untuk berteman, 

membentuk persahabatan, mencari teman sebanyak 

mungkin, berbagi pada teman-teman, lebih suka melakukan 

sesuatu dengan orang lain, membentuk ikatan yang kuat, 

menulis surat kepada teman-teman. 

 

N-Suc adalah keinginan untuk memperoleh bantuan, 

dicintai, dilindungi, dimanjakan, diarahkan, dimaafkan, 

ditolong dan mendapat simpati, mudah mengharapkan 

bantuan dari orang lain ketika menghadapi masalah, 
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menerima perhatian dan pengertian dari orang lain, membuat 

orang lain menyesal jika ada yang sakit. 

 

N-Def adalah Kebutuhan untuk berbuat seperti apa 

yang diharapkan oleh orang lain, mendapat sugesti dari 

orang lain, mencari tahu apa yang dipikirkan orang lain, 

mengikuti perintah dan melaksanakan sesuai apa yang 

diharapkan, memuji orang lain, mengatakan pada orang lain 

bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik, 

menerima kepemimpinan orang lain, membaca kisah orang 

besar, mengikuti adat istiadat dan menolak hal yang tidak 

biasa, membiarkan orang lain mengambil keputusan. 

 

Interpretasi dari subjek JS adalah adanya kebutuhan 

untuk menjadi dominan dan menunjukkan kelebihannya, 

untuk menutupi problem yang subjek alami. Hal ini 

membuat subjek juga menghindari relasi interpersonal atau 

usaha orang untuk membantunya. Selain itu ada 

kecenderungan subjek tidak mempedulikan apa pendapat 

dan harapan orang lain, subjek JS lebih memilih 

menunjukkan topeng dominannya pada orang-orang di 

sekitar. 
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Skema 4: EPPS Subjek JS 
 

berdasarkan uraian diatas,  maka secara ringkas gambaran tentang 

 

subjek bisa dilihat pada skema 5  

     Kebutuhan 
     Psikologis 
     Tinggi: 
     - Exhibition 
  

JS. 
 - Dominance 

Kekerasan 
  

    

 - 40 tahun    

Oleh Suami: 
  

Rendah:  - S1  

-  Psikologis 
  

- Affiliation  - Berpengha  
   

- Succorance    silan  
    

- Deference      
      

 

Skema 5: Analisa subjek 2 
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3. Subjek III: AZS 

 

a.  Hasil Wawancara 

 

Subjek ketiga adalah AZS, seorang perempuan 27 

tahun yang menikah dalam usia yang sangat muda (18 tahun) 

karena dijodohkan keluarganya. AZS bercerita bahwa 

keluarganya tidak berada, sehingga AZS harus mengubur 

mimpinya untuk mendapatkan pendidikan tinggi bahkan 

sejak dia masih remaja. Awalnya AZS dapat menerima 

kenyataan tersebut seiring waktu, namun ketika dia berusia 

17 tahun, orangtuanya memutuskan untuk menikahkan AZS 

agar tidak lagi menjadi beban keluarganya. 

 

Setelah menikah, AZS mendapati kenyataan pahit lain 

bahwa suaminya tidak menafkahi dia dengan baik, justru 

cenderung bergantung pada AZS yang dipaksa untuk 

mencari penghasilan bagi keluarga mereka. AZS berjualan 

bermacam-macam barang agar dapat memenuhi kebutuhan 

hidup, namun seringkali uang yang didapat AZS diambil 

suaminya dan jika AZS bertanya, suaminya akan memukuli 

dia. 
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Namun demikian, AZS memiliki kemauan yang kuat 

untuk membuat perbedaan dalam hidupnya, hal ini yang 

membuat AZS menyisihkan penghasilannya berjualan untuk 

menabung biaya pendidikan. Selama bertahun-tahun AZS 

mengumpulkan dana dan berkuliah di sebuah universitas di 

kota Semarang, dengan segala keterbatasan dan usaha keras 

untuk menyelesaikan pendidikan itu. Semua ini dilakukan 

AZS dengan harapan suatu hari nanti dirinya dapat lepas dari 

kondisi buruk yang saat ini dia alami. 

 

b.  Hasil Observasi 

 

Penampilan AZS terlihat sangat kekinian, dengan 

rambut yag dicat dan baju yang modis. Saat berbicara, AZS 

lebih banyak menanyakan berulang kali pertanyaan yang 

peneliti ajukan. AZS mengatakan karena dia takut salah 

menjawab. 

 

c. Hasil EPPS 

 

Dari hasil EPPS subjek AZS, kita dapat melihat adanya 

beberapa need yang menunjukkan kecenderungan tinggi, 

yakni N-Achievement (Ach), N-Dominance (Dom), dan N-

Aggression (Agg). 

 

N-Ach adalah kebutuhan mendapatkan prestasi, 

memecahkan masalah, mengerjakan tugas secepat dan sebaik 
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mungkin, mencapai tujuan yang sulit, berkinerja sebaik 

mungkin, meraih keberhasilan, meraih kewibawaan dan 

penghargaan. 

 

N-Dom adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang 

lain, mempengaruhi arah suatu kelompok, menguasai orang 

lain, menjadi pemimpin, mengharapkan penghormatan 

ketika memimpin, mengharapkan ditunjuk atau dipilih 

menjadi ketua, membuat keputusan dalam kelompok, 

 

menyelesaikan pertengkaran diantara orang-orang, 

membujuk dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti 

keinginannya, mengarahkan tindakan orang lain, 

menunjukan orang lain bagaimana seharusnya bekerja, 

membantah orang lain. 

 

N-Agg artinya adanya kebutuhan untuk menyerang 

pandangan orang lain, mengatakan pada orang lain apa yang 

dipikirannya, mengkritik orang lain secara terbuka, bercanda 

memperolok orang lain, mengatakan pada orang lain ketidak 

setujuannya, membalas dendam atas penghinaan, 

menyalahkan orang lain jika ada yang salah, membaca berita 

kekerasan, melukai orang lain, berkelahi, menyerang. 
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Selain yang menunjukkan kecenderungan tinggi, 

subjek AZS juga menunjukkan beberapa satu need yang 

sangat ekstrim rendah, yakni N-Succorance (Suc). 

 

N-Suc adalah keinginan untuk memperoleh bantuan, 

dicintai, dilindungi, dimanjakan, diarahkan, dimaafkan, 

ditolong dan mendapat simpati, mudah mengharapkan 

bantuan dari orang lain ketika menghadapi masalah, 

menerima perhatian dan pengertian dari orang lain, membuat 

orang lain menyesal jika ada yang sakit. 

 

Interpretasi dari subjek AZS adalah subjek cenderung 

menyikapi problemnya dengan usaha untuk berprestasi, 

menjadi dominan bagi komunitas di sekitarnya, bahkan 

agresif. Selain itu, subjek juga sangat menghindari menerima 

bantuan, barangkali karena bagi subjek bantuan tersebut 

membuat subjek terlihat lemah dan rapuh. 
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Skema 6: EPPS Subjek AZS 
 
 
 
 

berdasarkan uraian diatas, maka secara ringkas gambaran tentang 

subjek bisa dilihat pada skema 7 

      Kebutuhan 
      Psikologis 
  

 AZS.  Tinggi: 
Kekerasan  - 27 tahun  - Achievement 
Oleh Suami: 

  

 - S1  - Dominance 
- Fisik 

  

 - Berpengha  
- Aggresive 

- Ekonomi 
  

  silan    
     

Rendah:       

      

       - Succorance 

         
 

Skema 7: Analisa subjek 3 


