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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen 

(Experimental Research). Penelitian eksperimen merupakan model penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono 2013: 107).  Desain yang dipakai 

dalam penelitian ini pre-experiment dengan rancangan one group pre-test post-

test design. Penelitian ini membandingkan hasil sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi logoterapi pada perempuan korban KDRT. Paradigma design penelitian 

pre-experiment dengan rancangan one group pre-test post-test group design dapat 

digambarkan sebagai berikut (Campbell & Stanley 1966:7):      

Pre test     Intervensi   Post test 

 

 

Keterangan :  

X : Perlakuan atau intervensi logoterapi 

O1 : Kondisi depresi perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga sebelum mendapatkan intervensi logoterapi. 

O2 : Kondisi depresi perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga sesudah mendapatkan intervensi logoterapi. 

 

O1 X O2 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian  

 Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto 2010: 161). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu variabel bebas (X) atau independent variabel, dan variabel terikat 

(Y) atau dependent variabel yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intervensi logoterapi. 

2. Variabel Terikat (Y)  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah depresi pada perempuan korban 

kekerasan dalam rumah tangga.  

C.  Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah penentuan variabel sesuai sifat atau karakteristik 

yang diamati sehingga dapat menjadi suatu variabel yang memiliki parameter 

jelas dan dapat diukur (Sugiyono, 2009). Definisi operasional dari masing-masing 

variabel penelitian dapat diuraikan seperti berikut:  

1. Logoterapi  

 Logoterapi adalah psikoterapi yang mengembangkan dimensi spiritual, 

somatis, sosial dan psikologis untuk penemuan dan pengembangan makna hidup 

pada diri individu. Sesi terapi dilakukan selama empat sesi yakni mengidentifikasi 

masalah pada klien, mengidentifikasi cara subjek bereaksi terhadap masalah, 

teknik medical ministry, dan evaluasi. Terapi dilakukan selama empat kali 

pertemuan, setiap sesi terapi membutuhkan waktu sekitar 60 menit. 
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2. Depresi pada korban KDRT 

Depresi pada perempuan korban KDRT adalah gangguan suasana perasaan 

yang menyebabkan seseorang kehilangan minat dan kesenangan yang dialami 

selama dua minggu disertai dengan gangguan tidur, gangguan nafsu makan, 

kehilangan energi, perasaan tidak berarti, berfikir untuk bunuh diri dan kesulitan 

berkonsentrasi, gangguan ini terjadi akibat kekerasan yang terjadi berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan penderitaan pada perempuan secara 

fisik, seksual dan psikologis. Depresi akan diukur menggunakan BDI-II, semakin 

tinggi skor BDI maka semakin tinggi tingkat depresi.  

D. Terapis  

Terapis dalam penelitian ini seharusnya dilakukan oleh psikolog atau 

konselor yang ahli dibidangnya namun karena perijinan untuk menemui korban 

terbatas karena kerahasiaan data diri korban,  perasaan kurang aman dari korban 

pada saat menemui orang lain selain pendamping korban PPT Seruni maka terapi 

ini akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti sebagai terapis sudah pernah melakukan 

logoterapi pada saat Praktek Kerja Profesi Psikologi (PKPP) pada pasien 

gangguan mood. Peneliti juga akan dibimbing oleh psikolog PPT Seruni dan 

pendamping korban KDRT yang ahli dibidangnya. Selain itu peneliti juga 

melakukan magang kerja sebagai pendamping minimal 2 bulan sehingga memiliki 

interaksi yang cukup dengan korban dalam melakukan pendekatan dan terapi.  
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E. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi subjek dalam penelitian ini adalah perempuan korban kekerasan 

dalam rumah tangga di kota Semarang. Perempuan yang mengalami KDRT 

akan dipilih sesuai kriteria peneliti yang akan dilakukan pada klien dalam 

dampingan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni kota Semarang yang 

memiliki tugas untuk mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak 

berbasis gender di kota Semarang. Kota Semarang dipilih karena merupakan 

daerah yang memiliki kasus KDRT paling tinggi di Jawa Tengah. Penelitian ini 

narasumber yang diambil memiliki kriteria yang telah ditetapkan yakni: 

perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan 

pengaduan ke-PPT Seruni; sudah menikah dan berusia 21-55 tahun; memiliki 

skor depresi antara 17-30 yang termasuk dalam depresi sedang dengan 

menggunakan skala BDI-II dan klien bersedia menjadi narasumber. 

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang merupakan korban 

KDRT yang menjadi dampingan PPT Seruni kota Semarang. 

2. Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

dimana peneliti memiliki kriteria atau pertimbangan tertentu terhadap sampel 

penelitian. Teknik pengambilan sampel juga menggunakan insidental sampling 

yaitu merupakan metode sampling yang memilih sampel dari orang yang 

kebetulan dijumpai atau dapat diakses oleh peneliti dan cocok sebagai sumber 

data. 
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F. Alat Ukur 

1. The Purpose in Life Test (PIL) 

PIL digunakan sebagai cek manupulasi keberhasilan terapi logoterapi, PIL 

merupakan skala sikap yang dirancang khusus oleh Crumbaugh, Gerz dan 

Maholick untuk mengungkap respons mengenai seberapa tinggi indvidu merasa 

hidupnya bermakna. Skala ini berisi 20 item berbentuk skala Likert mulai dari 

yang negatif 1 sampai yang positif 7, item ini merepresentasikan makna hidup, 

kepuasan hidup, sikap terhadap kematian, pikiran bunuh diri dan kepantasan 

hidup. PIL test memiliki perbedaan pada saat diuji coba pada subjek pasien dan 

non pasien. Perbedaan skor rata-rata antara para subjek pasien pria dan subjek 

nonpasien pria adalah 21.19. Perbedaan skor antara subjek pasien wanita dan 

subjek nonpasien wanita adalah 18.37. Perbedaan skor keseluruhan subjek 

nonpasien dan subjek pasien adalah 19.66. Skor ini menunjukkan bahwa PIL 

dapat membedakan para subjek sehat dan para subjek yang tidak sehat 

berdasarkan kerangka acuan logoterapi atau dari sudut makna hidup (Maholick, 

Gerz & Crumbaugh, 1967: 189-191).  

Kuesioner Frankl sendiri dikorelasikan dengan PIL test pada 136 subjek 

pasien dan non pasien. Kuesioner frankl ini memiliki korelasi r=0.68 p <0.01 yang 

menunjukkan bahwa kuesioner Frankl ini berkorelasi dengan PIL. PIL sendiri 

memiliki skor korelasi yang rendah dengan Allport Vernon Lindzey of Values 

(AVL) dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara subjek pasien dan subjek 

non pasien. Korelasi yang rendah antara PIL dan AVL menunjukkan bahwa 

makna hidup bukanlah suatu nama lain bagi nilai-nilai dalam pengertian yang 
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lumrah. Korelasi yang rendah juga terjadi antara PIL dan skala Minnesota 

Multiphasic Personality (MMPI) menunjukkan bahwa PIL berbeda dengan 

MMPI, meskipun begitu skala K (sifat defensif) dan D (depresi) memiliki korelasi 

dengan PIL. Hal ini menunjukkan bahwa para subjek yang mengalami makna 

hidup yang tinggi cenderung untuk memiliki mekanisme pertahanan yang 

memadai dan kurang mengalami depresi dibandingkan dengan subjek yang 

memiliki makna hidup rendah (Koeswara, 1992:154-156).  

Jumlah total skor PIL dibawah 70 menunjukkan bahwa seseorang 

mengalami ketidakbermaknaan hidup. Skala PIL ini digunakan juga oleh 

Satyaningtyas (2010) dan mengukur validitas yakni sebesar 0.306-0.691 dan 

memiliki koefisiensi reliabilitas sebesar 0.910.  

2. Beck Depression Inventory II (BDI-) 

Beck Depression Inventory (BDI) merupakan instrumen untuk mengukur 

derajat depresi dari Beck. Skala BDI-II telah dibuktikan memiliki validitas dan 

reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan pengukuran depresi. BDI-II 

menggambarkan kesedihan, pesimistik, perasaan gagal, ketidakpuasan, rasa 

bersalah, perasaan akan hukuman, kekecewaan terhadap diri sendiri, menyalahkan 

diri sendiri, keinginan bunuh diri, menangis, iritabilitas, hubungan sosial, 

pengambilan keputusan, ketidakberhargaan diri, kehilangan tenaga, insomnia, 

perasaan marah, anoreksia, kesulitan berkonsentrasi, kelelahan, dan penurunan 

libido (Beck dalam Burns, 1988:14).  Pernyataan dari Beck Depresion Inventory 

(BDI) yang terdiri dari 21 pernyataan yang menggambarkan tingkat atau gejala 

intensitas depresi yang spesifik terdiri dari 4 pernyataan yang menggambarkan 
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tingkat intensitas gejala yakni emosi, kognitif, motivasi dan fisik. Adapun uraian 

mengenai kisi-kisi instrumen depresi adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Instrumen depresi 

No Dimensi Indikator Jumlah 

1 Emosi Keadaan sedih 1 

Menangis 1 

Mudah tersinggung 1 

Perasaan pesimis 1 

Perasaan tidak bersalah 1 

2 Kognitif Gagal 1 

Kebencian terhadap diri sendiri 1 

Bimbang  1 

Penyimpangan citra tubuh 1 

3 Motivasi Keinginan untuk bunuh diri 1 

Menarik diri dari lingkungan sosial 1 

Tidak mampu mengambil kesimpulan 1 

Kemunduran dalam pekerjaan 1 

4 Fisik Gangguan tidur 1 

Kelelahan 1 

Kehilangan selera makan 1 

Penurunan berat badan 1 

Gejala Psikosomatis 1 

Kehilangan gairah seks 1 

Total item 21 

 

Masing-masing gejala memiliki intensitas sebagai berikut:  

A= 0 : tidak ada gejala 

B=1 : ada gejala ringan 

C=2 : ada gejala sedang 

D=3 : ada gejala berat 

 

Sebelum melakukan penelitian, intrumen penelitian yang akan digunakan 

harus valid sesuai dengan konsep penelitian yang akan digunakan. Instrumen yang 

valid merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Sugiyono, 2010:173). Penggunaan instrumen yang valid disesuaikan 

dengan sifat dan fungsi tes yang akan dilakukan validitas dalam penelitian ini 
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adalah validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk yang dilakukan pada 

instrumen penelitian, sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila 

butir-butir soal sesuai dengan instrument secara keseluruhan dan tidak 

menyimpang  dari setiap aspek berfikir dan tidak menyimpang dari fungsi 

instrument (Arikunto, 2010 :219). 

Validitas dari penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh oleh Ginting, Naring, Veld, Srisayekti dan Becker (2013) yang 

meneliti mengenai validitas Beck Depresion Inventory-II pada populasi general 

dan jantung koroner di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa BDI-II 

memiliki korelasi positif terhadap DS14 (Type D Personality Scale) dengan 

r=0.52 p <0.01 yang berarti valid, dan dengan BAI (Back Anxiety Inventory) 

r=0.52 p <0.01 yang berarti valid.  

 Uji reliabilitas yang digunakan adalah uji reliabilitas internal yang 

diperoleh dengan cara menganalisis data dari hasil uji coba (Arikunto, 2010:221). 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui derajat suatu alat ukur teap konsisten 

apabila dilakukan berulangkali dengan kondisi yang sama dan menggunakan alat 

ukur yang sama (Sugiyono, 2009:125).  Rentang koefisinsi berada 0-1.00, 

semakin tinggi koefisiensi reliabilitas mendekati 1.00 berarti semakin tinggi 

tingkat reliabilitasnya. Sebaliknya, jika koefisiensi reliabilitas semakin rendah 

mendekati 0 berati reliabilitas semakin rendah.  

Reliabilitas dari penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ginting, Naring, Veld, Srisayekti dan Becker (2013) yang meneliti 

mengenai validitas BDI-II pada populasi general dan jantung koroner di 
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Indonesia, Penelitian ini memiliki reliabilitas 0.90 dengan 21 item pada semua 

partisipan penelitian, 0.74 pada aspek afektif, 0.80 pada aspek kognitif dan 0.81 

pada aspek somatik, partisipan sehat 0.90, partisipan jantung koroner 0.87 dan 

pasien depresi 0.91 sehingga skala BDI-II dapat dikatakan reliabel.  

G. Pelaksanaan Penelitian  

1. Persiapan penelitian  

  Langkah awal penelitian ini adalah melakukan perijinan pada PPT Seruni. 

Setelah mendapatkan ijin  peneliti mencari subjek berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan yakni perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga 

yang melakukan pengaduan ke-PPT Seruni, sudah menikah dan berusia 21-65 

tahun, memiliki skor depresi antara 17-30 yang termasuk dalam depresi sedang 

dengan menggunakan skala BDI-II dan klien bersedia menjadi narasumber. 

Peneliti juga melakukan wawancara awal pada narasumber untuk memastikan 

kriteria narasumber sesuai dengan tujuan penelitian. 

  Narasumber yang sesuai kriteria akan diambil peneliti sebanyak 5 orang. 

Narasumber penelitian yang dipilih akan diberikan penjelasan mengenai tujuan, 

proses dan manfaat dari penelitian kemudian dilakukan penandatanganan lembar 

persetujuan (informed consent) sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk 

mengikuti penelitian. Peneliti juga menjelaskan prosedur intervensi selama 4 sesi 

dengan waktu 60 menit setiap pertemuan selama satu minggu. Penjelasan ini 

dilakukan untuk menghindari misspersepsi dan kelancaran selama penelitian 

dilakukan.  
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2. Pretest 

  Sebelum melakukan intervensi peneliti melakukan pretest dengan skala 

PIL dan BDI-II. Peneliti memberikan penjelasan mengenai skala agar narasumber 

tidak kesulitan dalam memahami dan mengisi skala. Pretest dengan pengisian 

skala PIL digunakan untuk mengukur kebermaknaan hidup dan BDI-II untuk 

mengukur tingkat depresi, pretest dilakukan 2 hari sebelum diadakannya terapi.  

3. Proses Intervensi Logoterapi 

Prosedur Logoterapi untuk perempuan korban kekerasan dilakukan oleh 

seorang terapis yakni peneliti, terapi dilakukan secara individual.  Terapi 

dilakukan sebanyak empat sesi dengan empat kali pertemuan, setiap sesi terapi 

membutuhkan waktu sekitar 60 menit, terapi dilakukan selama satu minggu. 

Pelaksanaan logoterapi dalam penelitian ini mengacu pada modul pedoman 

pelaksanaan logoterapi yang dikembangkan oleh Kanine dan Helena (2015) 

dimana pelaksanaannya terdiri dari empat sesi dan proses medical ministry juga 

dimodifikasi sesuai dengan pendalaman nilai bersikap oleh Bastaman (2007:173). 

Untuk lebih jelasnya proses logoterapi akan dijelaskan seperti tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

  

Tabel 2. Blue Print Rancangan Terapi 

Pertemuan Kegiatan Waktu  Tujuan  

 Sesi 1 Persiapan 10 menit Menjalin rapport 

Mengidentifikasi kejadian dan 

masalah 

1. Fase orientasi (saling 

mengenal dan diskusi 

mengenai proses terapi) 

2. Fase Kerja (mengajak 

subjek mengungkapkan 

permasalahan dan 

pandangan mengenai 

masalah yang dihadapi 

3. Fase terminasi (menilai 

kemampuan klien untuk 

memperkenalkan diri, 

mengidentifikasi 

permasalahan) 

40 menit  Memahami mengenai 

kejadian dan 

permasalahan yang 

menjadikan kehilangan 

makna hidup 

 

Evaluasi  5 menit Menyimpulkan 

kegiatan yang 

dilakukan hari ini 

Penutup  5 menit Mengakhiri kegiatan 

Sesi 2 

 

 

Persiapan 5 menit Menjalin rapport 

Mengidentifikasi reaksi dan 

respon menghadapi masalah 

1. Fase orientasi 

(mereveiew pertemuan 

sebelumnya) 

2. Fase Kerja 

(mendiskusikan dan 

mengungkapkan 

masalah dan respon 

dalam menghadapinya) 

 

3. Fase Terminasi (klien 

menyatakan 

perasaannya pada saat 

mengikuti terapi) 

45 menit  Mengungkapkan  

respon pada saat 

mengatasi 

permasalahan 

 

Evaluasi  5 menit Menyimpulkan 

kegiatan yang 

dilakukan hari ini 

Penutup  5 menit Mengakhiri kegiatan 

Sesi 3 Persiapan 5 menit Menjalin rapport 

Medical ministry 45 menit  Narasumber mampu 
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1. Fase orientasi 

(mereveiew pertemuan 

sebelumnya) 

2. Fase Kerja (klien 

merenungkan 

penderitaan dan 

membandingkan 

penderitaan dengan 

orang lain dengan 

masalah yang sama) 

3. Fase Terminasi (klien 

menyatakan 

perasaannya pada saat 

mengikuti terapi) 

mengambil pelajaran dari 

kejadian yang 

menyakitkan 

Evaluasi  5 menit Menyimpulkan 

kegiatan yang 

dilakukan hari ini 

Penutup  5 menit Mengakhiri kegiatan 

Sesi 4 Persiapan  5 menit Pengakraban hubungan 

Evaluasi  
1. Fase orientasi 

(mereveiew pertemuan 

sebelumnya) 

2. Fase Kerja 

(mendiskusikan masalah 

yang dapat diatasi 

dengan logoterapi) 

3. Fase Terminasi (klien 

menyatakan 

perasaannya pada saat 

mengikuti terapi) 

10 menit  Mengulas pertemuan 

sebelumnya 

Evaluasi   40 menit  Mampu mengambil 

manfaat dari logoterapi 

Penutup  5 menit Mengakhiri kegiatan 

 

a. Sesi pertama, Tujuan utama dari sesi ini adala mengidentifikasi kejadian dan 

masalah klien yang meliputi perkenalan diri, mengidentifikasi kejadian yang 

menimbulkan masalah dan ketidakbermaknaan dalam hidup dan mengungkapkan 

pendapat subjek mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Prosedur terapi 

sebagai berikut :  

Tabel 2. Blue Print Rancangan Terapi (Lanjutan) 
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1) Fase orientasi  

  Pada pertemuan awal terapis dan pasien saling mengenal. Terapis juga 

menjelaskan mengenai proses terapi yang akan dijalani dengan terapis, tujuan 

terapi, dan manfaat terapi.  Terapis menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk 

menjalani terapi dan proses terapi. Terapis juga menjamin bahwa segala hal dalam 

proses terapi adalah rahasia dan tidak memiliki dampak negatif bagi pasien 

sehingga pasien diharapkan dapat merasa aman dan bersedia untuk terbuka selama 

proses terapi berlangsung.   

Terapis menjelaskan bahwa mulai pertemuan hari ini dan  hari kedepan pasien 

akan didampingi peneliti dan terapis yang mempunyai kualifikasi sebagai 

psikolog dan peneliti yang berjalan sebagi observer dan mempunyai kualifikasi 

sebagai sarjana psikologi. Pada sesi ini terapis menjelaskan bahwa rangkaian yang 

akan dijalani adalah logoterapi medical ministry yang bertujuan untuk 

menemukan makna hidup pada saat klien dihadapkan pada situasi yang tidak 

membawa harapan dan pada nasib yang tidak dapat diubah.  

Pada akhir sesi terapi akan terdapat diskusi mengenai proses terapi yang 

dijalankan dengan psikolog. Hasil yang diperoleh selama proses terapi adalah 

rahasia antara terapis dan peneliti sehingga pasien dapat merasa aman dan tidak 

dirugikan selama proses terapi yang dilakukan.  

2) Fase Kerja  

Pada sesi ini terapis menanyakan mengenai perasaan subjek pada saat ini. Terapis 

mengajak subjek untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami dan 

mengungkapkan permasalahan yang membuat subjek merasa mengalami kondisi 
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tragis akibat KDRT yang dialami oleh subjek. Terapis mengajak subjek untuk 

menjelaskan perasaannya dan pandangannya mengenai masalah yang sedang 

dihdapi. Terapis mengajak subjek untuk mengungkapkan pendapat subjek 

mengenai masalah yang sedang dihadapinya.  

3) Fase Evaluasi 

Terapis menanyakan perasaan klien selama mengikuti proses logoterapi. Terapis 

menyimpulkan kegiatan konseling yang telah dilakukan pada pertemuan pertama 

dan menjelaskan secara singkat apa yang akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya. Keberhasilan fase kerja akan dievaluasi keberhasilannya dengan 

pencapaian tujuan dalam terapi dengan kemampuan subjek mengidentifikasi dan 

mengungkapkan pendapat selama mengalami kekerasan. 

b. Sesi kedua, mengidentifikasi reaksi dan cara mengatasi masalah yang meliputi 

kegiatan mengungkapkan masalah yang paling mengganggu, mengungkapkan 

respon fisiologis, kognitif, perilaku dan emosi yang dirasakan dari masalah yang 

paling mengganggu, mengungkapkan cara untuk mengatasi masalah yang 

dirasakan dan mengungkapkan hasil yang didapat dari cara mengatasi masalah 

yang telah dilakukan. 

1) Fase orientasi   

  Pada fase ini terapis mengucapkan salam, menanyakan kabar klien,  dan 

mereview pertemuan sebelumnya dan menanyakan perasaan serta masalah yang 

dialami klien saat ini. Pada pertemuan ini terapis menjelaskan mengenai tujuan 

dari pertemuan kedua yakni mengidentifikasi reaksi klien mengenai masalah yang 

dihadapi, klien mampu mengungkapkan cara-cara yang dilakukan untuk 



 

 

48 

 

  

mengatasi perasaan atau penderitaannya dan mengungkapkan hikman atau 

pelajaran yang dapat diperoleh atas penderitaannya selama mengalami kekerasan.  

2) Fase kerja 

  Pada fase ini klien mendiskusikan bagaimana reaksi dan respon yang 

dirasakan selama mengalami kekerasan. Beri kesempatan pada klien untuk 

mengungkapkan pendapatnya terhadap masalah selama mengalami kekerasan 

maupun sesudah mengalami kekerasan yang meliputi respon emosional, perilaku, 

kegiatan sehari-hari dan tanggung jawab klien dalam menenukan pilihan 

hidupnya. Beri kesempatan pada klien untuk mengungkapkan cara mengatasi 

permasalahannya dan beri kesimpulan mengenai topik yang dibahas bersama 

dengan klien 

3) Fase terminasi 

  Pada fase ini terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti 

logoterapi, terapis memberikan motivasi untuk klien mengidentifikasi cara-cara 

yang digunakan selama ini untuk mengatasi masalah akibat kekerasan yang 

dialaminya. Menyepakati kontrak yang akan datang dengan mendiskusikan teknik 

medical ministry dengan merenungkan penderitaan, mengingat kembali 

penderitaan yang pernah dialami pada waktu lalu, bagaimana perasaan pada waku 

mengalami, bagaimana perasaan sekarang atas pengalaman tersebut, pelajaran dan 

hikmah apa yang diperoleh dibalik penderitaan.  

c. Sesi ketiga, teknik medical ministry dengan mengingatkan kembali penderitaan 

yang pernah dialami pada waktu yang lalu, bagaimana cara mengatasinya, 

perasaan sekarang atas pengalaman masa lalu yang membuat depresi, pelajaran 
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yang dapat diperoleh dari kekerasan yang dialami, apa yang dapat diambil dari 

penderitaan yang saat ini dirasakan, menghubungi seseorang yang dikenal yang 

memiliki permasalah sama dan berhasil mengatasinya, apa pelajaran dan hikmah 

yang diperoleh dari peristiwa dulu dan membandingkannya dengan peristiwa yang 

dialami sekarang. Pada sesi ini klien diberikan kebebasan untuk memilih cara 

yang ingin digunakan dalam mengatasi masalahnya. 

1) Fase orientasi   

Terapis mengucapkan salam, menanyakan bagaimana perasaan saat ini 

kemudian mereview pertemuan sebelumnya, menanyakan kembali mengenai 

permasalahan yang dihadapi selama menghadapi peristiwa kekerasan.  Terapis 

menjelaskan tujuan pertemuan ketiga yaitu mengatasi masalah yang dirasakan 

sebagai penderitaan bagi klien selama mengalami penderitaan karena kekerasan 

dengan mendalami nilai-nilai bersikap.  

2) Fase Kerja  

Klien mengungkapkan perasaan dan penderitaannya yang pernah dialami 

sebelum dan sesudah mengalami kekerasan oleh orang terdekatnya. 

Mendiskusikan cara klien mengatasi masalahnya dengan mendalami nilai-nilai 

bersikap dengan mengingat kembali suatu penderitaan yang pernah dialami pada 

waktu lalu, bagaimanakah perasaan pada waku lalu, bagaimanakah cara 

mengatasinya, bagaimanakah perasaan sekarang atas pengalaman tersebut, 

pelajaran apa yang peroleh dan hikmah apa yang ada dibalik penderitaan.  

Mendiskusikan mengenai permasalahan klien dengan membandingkan 

permasalahannya dengan permasalahan orang lain dengan menghubungi 
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seseorang yang pernah mengalami penderitaan yang sama dan telah berhasil 

mengatasinya, menanyakan pelajaran dan hikmah apa yang diperoleh dari 

peristiwa tragis dan membandingkannya dengan peristiwa yang dialami pada saat 

ini.  

Membaca cerita Gotami (Dalam Bastaman, 2007) dan memberikan 

kesempatan pada klien untuk memberi tanggapan terhadap kisah Gotami dan 

memberikan klien memilih cara yang dipakai untuk mengatasi masalah yang 

dialami, beri motivasi klien untuk mempraktekkan kemampuan dan teknik 

medical ministry untuk mengatasi masalahnya.  

3) Fase terminasi  

Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti sesi III dengan 

penghayatan nilai-nilai bersikap dan kemudian terapis memberikan reinforcement 

positif kepada klien. Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi masalah yang 

belum teratasi dan menyepakati pertemuan selanjutnya. 

d. Sesi keempat, evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil pelaksaan logoterapi 

melalui teknik medical ministry dengan menemukan makna hidup yang klien 

dapatkan dan mampu menerima kenyaaan. Pada sesi ini terapis mendiskusikan 

rencana tindak lanjut dari masalah yang belum teratasi. 

1) Fase orientasi   

 Terapis mengucapkan salam, menayakan bagaimana perasaan saat ini 

kemudian mereview pertemuan sebelumnya, menanyakan kembali cara yang 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya yakni teknik medical ministry untuk 

mengatasi penderitaan yang terjadi akibat kekerasan yang dialami klien. 
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Menjelaskan pertemuan keempat yakni mengevaluasi hasil pelaksanaan terapi 

sehingga klien mampu menemukan makna hidup dan menerima penderitaan.  

2) Fase kerja  

 Pada tahap ini terapis mendiskusikan bersama dengan klien mengenai 

hasil dari teknik medical ministry dalam mengatasi depresi akibat kekerasan 

dalam rumah tangga. Terapis memberikan kesempatan pada klien untuk 

menjelaskan masalah yang dapat diatasi dengan teknik medical ministry dan 

masalah yang belum dapat diatasi oleh klien dan kemudian terapis memberikan 

kesimpulan pertemuan selama proses terapi.  

3) Fase Terminasi 

 Pada sesi ini terapis menanyakan perasaan klien, memeberikan 

reinforcement positif atas kesediaan klien mengikuti terapi. Terapis juga 

menganjurkan klien untuk mempraktekan teknik medical ministry dalam 

mengatasi penderitaan yang dialami.  

4. Posttest 

Setelah keseluruhan proses terapi dilakukan peneliti melakukan posttes 

dengan pengisian skala PIL untuk mengukur kebermaknaan hidup dan BDI-II 

untuk mengukur tingkat depresi, posttest dilakukan 2 hari sesudah logoterapi 

selesai diberikan pada narasumber penelitian. Setelah pengukuran posttest 

selanjutnya dilakukan penilaian untuk mengukur perbedaan skor sebelum dan 

sesudah melakukan logoterapi pada perempuan korban KDRT.  
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5. Tahap Evaluasi  

 Pengukuran keberhasilan intervensi dilakukan dengan pengukuran 

perubahan skor dari pretest dan posttest dari skala PIL dan BDI-II. Selain itu 

peneliti juga menanyakan pada narasumber untuk memberikan pendapatnya 

mengenai keadaan dirinya sebelum dan sesudah intervensi logoterapi diberikan.  

H. Analisis Data 

 Analisis dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian dan hubungan 

antar dua variabel dan perbedaan antara dua variabel. Analisis ini digunakan 

untuk melihat perbedaan, perbandingan dan hubungan antara dua variabel dimana 

sebelumnya peneliti melakukan uji kesetaraan untuk melihat homogenitas kedua 

kelompok yang diberi terapi.  Untuk mengukur sebelum dan sesudah 

dilakukannya intervensi peneliti menggunakan Wilxocon signed rank test atau 

dikenal juga dengan istilah match pair test yang merupakan uji nonparametris jika 

tidak ditemukan asumsi normalitas, teknik Wilxocon digunakan karena terdapat 

perbedaan 2 kelompok dengan data berpasangan. Jenis penelitian ini mengukur 

perbedaan mean sebelum dan sesudah perlakuan diberikan sehingga teknik ini 

yang digunakan untuk mengukur data non parametrik. 

 

 


