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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

   Orientasi kancah dilakukan sebelum penelitian dilakukan agar didapatkan 

subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pusat 

Pelayanan SERUNI kota Semarang karena PPT SERUNI memiliki kasus 

pengaduan paling banyak yakni sekitar 48,11 % diantara kota dan kabupaten lain 

di Jawa Tengah.  

  SERUNI merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan korban 

kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan di Kota 

Semarang yang berada dijalan Dr. Soetomo nomor 19A Semarang. SERUNI 

merupakan singkatan dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk 

Membangun Nurani Dan Cinta Kasih Insani. PPT seruni merupakan lembaga 

sosial dibawah naunkegan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BAPERMASKB) yang terkoordinasi dengan dinas sosial 

Kota Semarang. PPT SERUNI berdiri pada 1 Maret 2005 berdasarkan hasil 

kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat koordinasu lintas sektoral yang 

dihadiri pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Praktisi 

dan aktivis perempuan. Hasil pelatihan ini kemudian ditindak lanjuti dengan surat 

keputusan walikota pada tanggal 4 Mei 2005 nomor: 463/05 yang merupakan 

bukti pendirian PPT SERUNI secara resmi. Surat keputusan kembali diperbaharui 

pada 12 Februari 2009 dengan Nomor:463/a.023 dan 6 Januari 2011 dengan 

Nomor:463.05/2011 dengan pembiayaan oleh APBD kota Semarang.   
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  Tujuan didirikannya PPT SERUNI adalah memberikan pendampingan 

kepada korban kekerasan agar terpenuhi hak-hak atas pemulihan, penguatan dan 

mendapat solusi atas permasalahan kekerasan yang dialami sehingga dapat hidup 

yang layak. Mecegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak 

dimasyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hokum mengenai 

kekerasan terhadap perempuan dan anak agar mendapat keadilan gender dan 

penanganan terhadap kasus kekerasan. Mengembangkan kemitraan dan jaringan 

kerjasama terhadap semua kalangan yang peduli dengan isu kekerasan erhadap 

perempuan dan anak. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, 

membuat kronologi kasus dan mengadakan rapat khusus untuk menangani 

penyelesaian kasus dan memberikan layanan rumah aman bagi korban yang 

merasa terancam jiwanya. Melakukan kerjasana untuk penanganan perempuan 

dan anak korban kekerasan dan perdagangan manusia.  

  PPT SERUNI memiliki visi tercapainya keterpaduan terhadap korban 

kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, guna 

terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta 

perdagangan manusia di Kota Semarang. Misi dari PPT SERUNI adalah 

mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender untuk 

perempuan dan anak, menorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia. 

  Jenis layanan yang dimiliki PPT SERUNI adalah pengaduan dan 

pencatatan korban, konseling awal untuk membantu korban memetakan masalah 

dan memilih solusi, layanan rumah aman bagi korban yang terancam jiwanya, 
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pendampingan hukum baik ligitasi dan non ligitasi dalam hukum pidana dan 

perdata, memberikan layanan pemulihan korban melalui tindakan media, 

konseling psikologis, konseling rohani dan penguatan psikososial serta merujuk 

kasus sesuai wilayah. 

  Kriteria korban menurut PPT SERUNI yakni korban kekerasan berbasis 

gender seperti KDRT, kekerasan seksual dan perdagangan manusia yang 

mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial dan penelantaran ekonomi 

dan pelayanan untuk Anak Konflik dengan Hukum (AKH). Penelitian ini 

mengambil lokasi di PPT SERUNI kota Semarang dengan pertimbangan terdapat 

fenomena yang berhubungan dengan penelitian yakni perempuan korban KDRT 

yang mengalami depresi dan membutuhkan layanan konseling psikologis dan 

penguatan psikososial.  

B. Persiapan Pengumpulan Data 

  Sebelum pengumpulan data dilakukan peneliti melakukan sejumlah 

persiapan agar didapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Persiapan 

tersebut meliputi:  

1. Permohonan Ijin Penelitian  

  Pusat pelayanan terpadu memiliki alur bagi mahasiswa yang melakukan 

penelitian untuk magang kerja selama 2 bulan untuk berinteraksi lebih dekat 

dengan korban kekerasan. Program magang ini bertujuan untuk menumbuhkan 

perasaan aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan bantuan dan 

dampingan dari PPT SERUNI. Pelaksanaan penelitian diawali dengan wawancara 

kepada pendamping korban kekerasan PPT SERUNI mengenai kasus KDRT yang 
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selama ini ditangani dan permohonan ijin secara informal kepada PPT SERUNI. 

Setelah wawancara peneliti mengajukan permohonan secara resmi kepada PPT 

SERUNI dari Magister Profesi Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan Nomor:613/A.7.04/MP/IV2018 untuk melakukan 

penelitian dan magang selama 2 bulan. Setelah proses magang selesai peneliti 

mendapatkan surat keterangan penelitian dari PPT SERUNI dengan 

Nomor:104/20/VII/2018 pada 20 Juli 2018.  

  Selain ijin pada PPT SERUNI peneliti juga memberikan pemahaman 

kepada narasumber yang akan dijadikan subjek penelitian mengenai prosedur 

penelitian dan mengukur dan mempersiapkan informed consent sebagai bentuk 

kesediaan narasumber untuk mengikuti penelitian.  

2. Penentuan Subjek Penelitian  

  Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai mahasiswa magang yang 

membantu pendamping korban kekerasan PPT SERUNI melakukan konseling 

pada korban yang melakukan pengaduan kekerasan. Peneliti melakukan 

wawancara pada pertemuan kedua dan mencari kesesuaian kriteria penelitian 

dengan 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. 

  Narasumber penelitian yang terpilih akan diberikan penjelasan mengenai 

tujuan, proses dan manfaat dari penelitian kemudian dilakukan penandatanganan 
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lembar persetujuan (informed consent) sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk 

mengikuti penelitian. Peneliti membuat jadwal pertemuan selanjutnya dengan 

narasumber untuk melakukan logoterapi.  

  Peneliti melakukan screening terhadap calon subjek yang akan dijadikan 

partisipan dalam penelitian selama 1 Januari-10 Juli terdapat 48 kasus kekerasan 

30 kasus diantaranya adalah kekerasan terhadap perempuan baik KDRT maupun 

Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dan 18 lainnya adalah kasus kekerasan dan 

perlindungan terhadap anak. Terdapat 8 partisipan yang sesuai kriteria namun 

hanya 5 orang yang bersedia untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini.  

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

  Penelitian mengenai pengaruh logoterapi terhadap penurunan tingkat 

depresi pada perempuan korban KDRT dilaksanakan pada tanggal 23 April- 10 

Juli 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen dan akan 

menggunakan alat ukur PIL sebagai cek manipulasi dan BDI-II untuk mengukur 

skor depresi. Subjek penelitian ini berjumlah lima orang dan masing-masing 

diberikan terapi secara individual.  

1. Pelaksanaan Eksperimen 

  Pada penelitian ini penulis bertugas sebagai fasilitator karena psikolog 

memiliki beban kerja mendampingi korban KDRT sehingga tidak dapat menjadi 

fasilitator dan PPT SERUNI tidak mengijinkan adanya psikolog lain untuk 

menjadi fasilitator karena korban KDRT membutuhkan keamanan dan 

kerahasiaan. Peneliti menjadi fasilitator atau terapis dengan pengawasan dan 

bimbingan dari psikolog PPT SERUNI.  
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  Sebelum dilakukannya penelitian, penulis mengkomunikasikan calon 

narasumber terpilih dan mendiskusikannya kepada psikolog atau pendamping 

korban agar mendapat masukan dalam menangani subjek. Peneliti juga 

memberikan modul dan konsep penelitian agar dapat dibimbing melakukan terapi 

kepada perempuan korban KDRT.  

  Narasumber penelitian yang sesuai dengan kriteria akan dibuatkan jadwal 

pertemuan dengan peneliti untuk melakukan pretest dan skala PIL 2 hari sebelum 

dilakukannya terapi pada saat pretes dilakukan subjek diberikan penjelasan cara 

mengisi skala kemudian memberikan jadwal pertemuan selanjutnya. Terapi 

dilakukan selama seminggu dengan empat kali pertemuan dan setiap terapi 

membutuhkan waktu sekitar 60 menit. 2 hari setelah diadakannya terapi peneliti 

memberikan skala posttest untuk mengukur perubahan yang dialami narasumber 

setrelah penelitian.  

  Sesudah dilakukannya terapi, peneliti mendiskusikan proses terapi dengan 

Irnida Terana, S.Psi, M.Psi,. Psikolog atau pendamping korban kekerasan dan 

melakukan evaluasi serta memberikan masukan pada peneliti dalam memberikan 

terapi pada korban untuk pertemuan dengan narasumber selanjutnya.  

2. Pelaksanaan Logoterapi 

  Rapport dimulai pada awal pertemuan pengaduan kasus kekerasan, 

peneliti memperkenalkan diri sebagai mahasiswa magang dari Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang membantu psikolog atau pendamping korban 

KDRT untuk melakukan pendampingan kasus dari sisi psikologi. Pada pertemuan 

awal korban KDRT melakukan pengaduan, konsultasi permasalahan dan 
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konsultasi jenis layanan yang dibutuhkan. Pelaksanaan logoterapi dilakukan 

selama 4 sesi dan 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kurang lebih 60 menit yang 

dilakukan sebagai berikut :  

Tabel .3 Pelaksanaan Logoterapi 

Pertemuan Kegiatan Waktu  Tujuan  

 Sesi 1 Pembukaan  10 menit Menjalin rapport 

Mengidentifikasi 

kejadian dan 

masalah 

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 Pembukaan  5 menit Menjalin rapport 

Mengidentifikasi 

reaksi dan respon 

menghadapi masalah 

45 menit  Mengungkapkan  

respon pada saat 

mengatasi 

permasalahan 

 

Evaluasi  5 menit Menyimpulkan kegiatan 

yang dilakukan hari ini 

Penutup  5 menit Mengakhiri kegiatan 

Sesi 3 Pembukaan  5 menit Menjalin rapport 

Medical ministry 45 menit  Narasumber mampu 

mengambil pelajaran dari 

kejadian yang 

menyakitkan 

Evaluasi  5 menit Menyimpulkan kegiatan 

yang dilakukan hari ini 

Penutup  5 menit Mengakhiri kegiatan 

Sesi 4 Pembukaan  5 menit Pengakraban hubungan 

Review pertemuan 

sebelumnya 

10 menit  Mengulas pertemuan 

sebelumnya 

Evaluasi   40 menit  Mampu mengambil 

manfaat dari logoterapi 

Penutup  5 menit Mengakhiri kegiatan 
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3. Proses Terapi 

a. Sesi 1 Mengidentifikasi kejadian dan masalah 

  Pada sesi ini terapis mengajak subjek untuk mengungkapkan permasalahan 

yang sedang dihadapi dan mengungkapkan permasalahan yang membuat subjek 

memngalami kondisi tragis akibat KDRT yang dialami.  

  Pada sesi pertama subjek Mawar mengungkapkan perasaan tidak 

bermakna dalam hidupnya karena merasa dirinya bersalah telah membuat anaknya 

mengalami kekerasan yang sama seperti yang dirasakannya dan merasa sangat 

bodoh karena bertahan selama 20 tahun dalam kekerasan. Mawar diliputi perasaan 

bersalah karena bertahan dalam kekerasan dan berpendapat bahwa apa yang 

dilakukan untuk bertahan didalam kekerasan adalah sesuatu yang sangat tidak 

masuk akal untuk dilakukan. Berbeda dengan Mawar melati merasa telah 

kehilangan cinta dari suami yang sangat dihormatinya perasaan tidak dicintai ini 

menimbulkan perasaan rendah diri dan merasa bahwa harapan rumah tangga 

untuk hidup bersama sampai akhir hayat bersama suami telah gagal dan 

membuatnya kurang dapat memandang masa depan dengan positif.  

 `Pada subjek Kamboja mengungkapkan bahwa Kamboja menyesal telah 

menikahi seorang lelaki yang sangat tidak layak untuk dirinya yang menjadi 

ketakutan oleh kamboja adalah pendapat orang lain mengenai status janda yang 

disandangnya. Pada subjek Lili merasa bersalah kepada anaknya yang mengidap 

Bipolar karena mengetahui suaminya selingkuh dan Lili tidak berdaya untuk 

menghadapi permasalahan tersebut. Pada subjek Aster merasa hidupnya tidak 

bermakna karena menghabiskan banyak waktu dengan lelaki yang memiliki 
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kepribadian yang labil sehingga Aster tidak dapat meraih karir yang 

diingiknannya karena suami yang terlalu posesif.  

b. Sesi 2 Mengidentifikasi reaksi dan respon menghadapi permasalahan 

  Pada sesi kedua, terapis meminta subjek untuk menceritakan mengenai 

permasalahan subjek dan bagaimana pikiran, emosi dan perilaku para subjek 

dalam menghadapi permasalahan. Para subjek penelitian memiliki respon yang 

hampir sama dalam menghadapi permasalahannya. Pada subjek Mawar, Melati, 

Lili dan Aster mengalami kekerasan dalam waktu yang lama sehingga mulai dapat 

beradaptasi dengan kekerasan yang dialami dan tidak dapat melakukan apapun 

pada saat kekerasan. Bagi para korban perlawanan hanya akan menghadapkan 

mereka pada kekerasan yang semakin menyakikan sehingga mereka memilih 

untuk diam dan menerimanya. Hal yang berbeda terjadi pada subjek Kamboja 

yang berusaha melawan kekerasan yang dialaminya dengan memutus hubungan 

dengan pelaku kekerasan.  

  Praktikan kemudian menanyakan kepada klien cara yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut dan pilihan hidupnya untuk memilih lepas dari 

kekerasan. Pada subjek mawar memilih untuk lepas dari penderitaan dan 

kekerasan karena subjek berharap anak terakhirnya dapat memiliki masa depan 

yang lebih baik dan tidak menjadi korban kekerasan ayahnya sehingga subjek 

memilih kabur dari pelaku dan memutuskan hubungan pernikahan dengan 

perceraian. Pada subjek Melati masih ingin bertahan dalam pernikahannya namun 

karena subjek masih ingin menjadi istri yang baik akan tetapi kemudian subjek 

berpikir ulang karena bagi Melati menjadi istri yang baik bukan berarti harus 
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menerima poligami dan kekerasan sehingga Melati memilih mantap untuk 

melakukan perceraian.  

  Pada subjek Kamboja memandang bahwa dirinya tidak berhak disakiti 

oleh laki-laki sehingga Kamboja memilih untuk melakukan perceraian dan 

memutus hubungan dengan pelaku, kamboja juga berusaha untuk tidak 

menghiraukan penilaian orang lain mengenai status janda yang dialaminya. Pada 

Subjek Lili selama ini berekasi pasrah dan menerima kekerasan dan 

perselingkungan namun subjek mulai sadar bahwa dengan menerima bukanlah 

solusi dalam menghadapi permasalahannya subjek harus lepas dari lingkaran 

kesedihan dengan keputusan bercerai. Pada subjek Aster merasa tidak sanggup 

lagi berada dalam situasi dimana selalu dibatasi dan diperlakukan dengan semena-

mena oleh suaminya sehingga cara yang dapat dilakukannya adalah lepas dari 

penderitaan dengan perceraian sebagai langkah awal untuk berani menghadapi 

kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.  

c. Medical ministry 

  Pada sesi ketiga ini praktikan membantu masalah klien dan 

mendiskusikannya melalui teknik medical ministry. Pada sesi ini praktikan 

membantu merealisasikan nilai-nilai bersikap sebagai salah satu sumber dalam 

menemukan makna hidupnya. Teknik pendalaman nilai-nilai bersikap (yaitu 

merenungkan penderitaan yang pernah dialami oleh subjek dan membandingkan 

penderitaan yang dialami dengan penderitaan orang lain.  

  Pada subjek Mawar menemukan makna hidup dengan mensyukuri hidup 

yang telah diberikan Tuhan kepadanya karena selama masa kekerasan Mawar 
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berulangkali selamat dari penganiayaan yang kejam oleh suaminya. Pada subjek 

Melati menemukan makna hidup dengan pandangannya bahwa menjadi istri yang 

baik adalah makna dalam hidupnya namun jika dengan menjadi istri yang baik 

Melati harus melihat suaminya dengan wanita lain maka itu sudah tidak ada 

makna dan artinya. Pernikahan bagi Melati adalah pengabdian maka melati 

mengabdikan diri untuk kehidupan anak-anaknya agar dirinya merasa berarti dan 

kehipannya penuh manfaat dan makna. Subjek Lili menemukan makna dari 

penderitaannya dengan memandang bahwa dirinya harus menerima penderitaan 

sebagai tugasnya menjadi seorang ibu yang berusaha menyelamatkan kesehatan 

mental anaknya yang memiliki gangguan Bipolar.  

  Makna hidup yang berbeda juga dirasakan oleh Kamboja dan Aster yang 

memandang bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya jalan untuk mendapatkan 

kebahagiaan karena terdapat berbagai cara untuk bahagia dan memiliki hidup 

yang bermakna. Pada Kamboja memandang bahwa dengan melakukan hal yang 

disukai dan dapat berfungsi bagi orang lain dengan mengajar dan melakukan 

kegiatan sosial dapat membuat hidupnya berharga dan penuh makna. Aster 

memandang bahwa dengan menjadi wanita mandiri secara sosial maupun 

finansial membuatnya lebih bahagia karena Aster merasa lebih santai dalam 

menjalani kehidupan dan mebuatnya bisa menemukan makna dari hal-hal kecil 

yang dilakukannya.  

 Para subjek juga dapat membandingkan penderitaannya dengan korban 

kekerasan lain yang dijumpainya. Pada subjek Mawar merasa bersyukur dari 

sekian banyak korban kekerasan Mawar tidak meninggal karena KDRT yang 
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dialaminya meskipun berkali-kali Mawar keluar masuk puskesmas dan rumah 

sakit akibat kekerasan yang dialami. Pada subjek melati merasa bahwa terdapat 

orang lain yang melakukan perceraian diusia lanjut usia sedangkan dirinya 

melakukan perceraian diusia separuh baya sehingga Melati merasa masih bisa 

melakukan hal-hal yang lebih baik untuk anak-anaknya.  

 Pada subjek Kamboja merasa bahwa kekerasan yang dialaminya terasa 

menyakitkan namun pada saat kamboja bertemu korban kekerasan lainnya 

Kamboja merasa bahwa permasalahannya tidak sebesar masalah orang lain. Pada 

subjek Aster Lili dan Aster merasa bahwa setiap orang memiliki cobaan hidup 

masing-masing dan cobaan yang diberikan Tuhan padanya adalah pasangannya 

sehingga Lili memilih untuk menerima cobaan hidup tersebut sedangkan memilih 

untuk lepas dari cobaan hidup yang dialaminya.  

d. Evaluasi  

  Pada sesi ini praktikan meminta subjek untuk mengevaluasi apa 

yang dirasakannya selama sesi terapi. Subjek dijak untuk mereview selama 

proses terapi dan memberikan komentar mengenai sebelum dan sesudah terapi 

dan manfaat bagi subjek. Subjek merasa bahwa setelah adanya terapi subjek 

merasa memiliki tujuan hidup yang selam ini tidak subjek pikirkan sebelumnya 

subjek juga lebih memandang positif terhadap KDRT yang dialaminya. Subjek 

merasa dirinya dapat lebih bertanggung jawab atas sikap yang subjek ambil 

dari setiap pengalaman pahit yang subjek rasakan. 

 

 


