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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan pada lima perempuan korban KDRT berusia 

antara 30-47 Tahun. Pendidikan terendah adalah SD yakni subjek Mawar dan 

Melati, SMA pada subjek Lili dan S1 pada subjek Kamboja dan Aster. Semua 

partisipan berdomisili di Kota Semarang dan memiliki etnis Jawa. Pada subjek 

Mawar, Melati sedang dalam proses cerai, Kamboja dan Aster sudah bercerai dari 

dan Lili sedang proses mediasi untuk kembali rujuk dengan suaminya. Lebih 

lengkapnya seperti tabel dibawah ini 

Tabel 4. Data subjek penelitan 

Subjek  Usia Pendidikan  Status 

Mawar 44 Tahun   SD Proses Cerai 

Melati 41 Tahun SD Proses Cerai 

Kamboja 30 Tahun S1 Cerai 

Lili 47 tahun SMA Proses Mediasi 

Aster 40 Tahun S1 Cerai 

 

 Subjek Mawar mengalami kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual 

oleh suami selama kurang lebih 20 tahun oleh suaminya bahkan anak-anaknya 

juga turut menjadi korban kekerasan. Mawar menyalahkan dirinya atas keadaan 

buruk yang dialami dirinya dan anak-anaknya sehingga menimbulkan perasaan 

kosong dan merasa putus asa dengan kehidupannya dimasa depan bahkan subjek 

terkdang berfikir untuk bunuh diri meskipun hanya sebatas pikiran dan tidak akan 

dilakukan. Setelah diadakannya terapi Mawar merasa bahwa dirinya harus 
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memiliki tujuan hidup untuk masa depan anak terakhirnya, Mawar merasa bahwa 

Tuhan memberikan banyak kesempatan hidup pada dirinya karena pada saat 

kekerasan terjadi hidupnya berada dalam pertaruhan hidup dan mati namun tuhan 

memberikannya kesempatan hidup berkali-kali.  

  Subjek Melati mengalami penelantaran ekonomi dan perselingkuhan oleh 

suaminya. Subjek tidak pernah dinafkahi oleh suaminya dan suami memiliki istri 

lain yang menikah dibawah tangan. Subjek ditalak cerai oleh suaminya karena 

istri kedua telah melahirkan. Subjek harus bekerja keras memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga dan bahkan terkadang hasil jerih payah kerjanya diambil suami 

untuk diberikan selingkuhannya dan subjek ditinggali banyak hutang oleh suami. 

Melati merasa bahwa kehidupan sangat kejam terhadap dirinya karena merasa 

sudah menjadi istri yang baik untuk suaminya. Pengalaman perceraian ini 

dianggap Melati sebagai kegagalan hidup yang tidak pernah dibayangkannya dan 

membuatnya merasa tidak memiliki makna untuk menghadapi kehidupannya. 

Melati mengambil sikap atas penderitannya dengan kegagalannya menjadi istri 

akan dialihkan untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya sehingga 

menjadi pribadi yang tetap berfungsi.  

  Subjek Kamboja mengalami kekerasan fisik dan psikis subjek menikah 

dengan seorang laki-laki yang ternyata memiliki seorang istri tanpa diketahui 

sebelumnya. Suami Kamboja hanya datang pada saat malam hari dan terkadang 

tidak pulang kerumah sehingga membuat kamboja curiga dan menanyakan kepada 

suami namun Kamboja mendapat kekerasan secara fisik maupun verbal oleh 

suami, suami selalu memukul Kamboja karena dianggap tidak dapat memuaskan 
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keinginan seksual suaminya. Pengalaman ini membuat Kamboja merasa sedih, 

tidak berharga, memandang bahwa hidup sangat menyakitkan dan laki-laki adalah 

sosok yang menakutkan. Kamboja merasa hidupnya sangat menderita karena 

pernikahannya bahkan Kamboja sudah enggan untuk berhubungan dengan laki-

laki. Kamboja mengambil sikap dengan mengambil hikmah dari kejadiannya 

bahwa dirinya telah dijauhkan dari orang yang bertindak jahat pada dirinya 

dengan perceraian, Kamboja memilih untuk mendedikasikan seluruh hidupnya 

dengan mengajar anak-anak dan mengambil sikap positif akan kehidupannya dan 

tidak ingin larut dari kehidupan masa lalunya yang menyakitkan dengan 

mengambil langkah pemenuhan diri dengan mengajar.  

  Subjek Lili mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh suaminya. Subjek 

menikah karena hamil diluar nikah dan sekarang anaknya sudah bertumbuh 

remaja dan dewasa namun kehidupannya tidak memiliki perubahan bahkan 

anaknya yang kedua mengetahui perselingkuhan suaminya. Suami subjek 

berselingkuh dengan bergonta-ganti wanita bahkan terkadang berselingkuh 

didepan subjek namun subjek tidak dapat berbuat apa-apa. Subjek tidak dapat 

bercerai karena tidak ingin anaknya menjadi korban perceraian seperti dirinya. 

Keadaan ini membuat subjek merasa bahwa kehidupannya sudah terlalu 

menderita, tidak memiliki kebahagiaan, kosong dan hanya diisi keputusasaan dan 

sangat menjenuhkan. Lili mengambil sikap dari penderitaannya dengan 

menghadapi penderitaan yang dialaminya, tidak terlarut dan menyesali semua 

yang sudah dilakukannya ataupun menganggap bahwa kehidupannya adalah 

hukuman.  
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  Aster mengalami kekerasan fisik oleh suaminya. Aster merasa bahwa 

suaminya memiliki emosi yang sangat labil. Suami Aster terkadang sangat baik 

namun karena kesalahan sedikit saja suaminya bisa marah dan menjadi sangat 

berbeda. Suami Aster sangat membatasi dirinya bahkan Aster tidak boleh 

berhubungan dengan rekan kerjanya dan meneror rekan kerja dikantor dengan 

menelpon dan memaki sehingga Aster keluar masuk pekerjaan berulangkali. 

Suami Aster selalu membatasi kegiatannya dan selalu cemburu buta yang berakhir 

kekerasan fisik namun setelah kekerasan suaminya dapat langsung menangis dan 

memohon untuk minta maaf. Selama 10 tahun pernikahan Aster mulai tidak tahan 

dan meminta bercerai karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya. Aster 

merasa bahwa hidupya sangat kosong dan penuh keputusasaan pada saat berasama 

dengan suaminya dan merasa sangat tidak berharga karena diperlakukan dengan 

sesuai mood suaminya. Aster mengambil langkah positif dengan menjadi wanita 

karir dan mandiri secara finansial. Aster merasa dirinya berharga dan 

kehidupannya bermakna jika dirinya dapat menjadi wanita mandiri, Aster merasa 

bahwa ada hikmah disetiap kejadian buruk yang menimpa dirinya.  

  Para subjek memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain namun 

masih dalam lingkup kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kehilangan makna 

hidup pada setiap narasumber karena terjadinya kehampaan eksistensialisme 

akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang yang sangat dicintai sehingga 

menimbulkan penghayatan tanpa makna. Penemuan makna pada subjek juga 

berbeda satu sama lain, para subjek mulai menerima kondisinya dengan penuh 

ketabahan dan keberanian untuk menghadapi segala bentuk penderitaan yang 
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tidak dapat dihindarkan dengan caranya masing-masing. Penemuan makna hidup 

membuat para narasumber lebih memahami mengenai arti hidup yang dimilikinya 

sehingga mampu bangkit dari keadaannya yang terpuruk.  

2. Perbedaan skor Pretest dan Posttest 

  Logoterapi diberikan kepada perempuan korban KDRT memiliki skor 

kebermaknaan hidup pretest dan posttest sebagai berikut:    

Tabel. 5 Perbedaan skor cek manipulasi PIL 

Subjek Pretest PIL Posttest 

PIL 

Cek 

Manipulasi 

Mawar 48 80 Meningkat 

Melati 90 118 Meningkat 

Kamboja 69 86 Meningkat 

Lili 41 83 Meningkat 

Aster 66 85 Meningkat 

Minimun 41 80  

Maksimum 90 118 

Rerata 62.8 90.4 

Standar 

Deviasi 

19.253 15.598 

 

  Berdasarkan hasil tabel diatas didapatkan bahwa korban KDRT memiliki 

skor pretest PIL rata-rata 62.8 dengan standard deviasi 19.253, memiliki skor 

minimum 41 dan skor maksimun sebesar 90.  Skor PIL meningkat setelah 

diadakannya logoterapi dengan nilai rata-rata sebesar 90.4 dengan standard 

deviasi 15.598, skor minimum sebesar 80 dan skor maksimum sebesar 118. 

  Peningkatan makna hidup yang didapatkan dari PIL menunjukkan bahwa 

logoterapi dapat meningkatkan kebermaknaan hidup pada perempuan korban 

KDRT. Peningkatan ini menunjukkan penurunan skor depresi pada perempuan 

korban KDRT seperti tabel dibawah ini:  
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Tabel. 6 Perbedaan Skor Pretest dan Posttest BDI-II 

Subjek Screening Pretest 

BDI-II 

Posttest 

BDI-II 

Mawar 27 29 18 

Melati 27 27 16 

Kamboja 28 32 22 

Lili 26 25 16 

Aster 26 27 19 

Minimun 25 16 

Maksimum 32 22 

Rerata 28 18 

Standar Deviasi 2.645 2.489 

 

  Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif didapatkan bahwa korban KDRT 

memiliki skor BDI-II pretestt rata-rata 28 dengan standard deviasi 2.465, 

memiliki skor minimum 25 dan skor maksimun sebesar 32. Skor depresi menurun 

setelah diadakannya logoterapi dengan nilai rata-rata sebesar 18.2 dengan 

standard deviasi 2.489, skor minimum sebesar 16 dan skor maksimum sebesar 22.  

  Tabel diatas menunjukkan adanya perubahan skor yang terjadi pada 

kelima narasumber setelah dilakukannya logoterapi, dari tabel juga dapat dilihat 

bahwa skor PIL bertambah sehingga kebermaknaan hidup pada korban KDRT 

meningkat dan menurunkan skor depresi. Lebih jelasnya akan dilakukan 

perhitungan statistik untuk melihat perubahan skor depresi sesudah dan sebelum 

dilakukan logoterapi pada perempuan korban KDRT. 

3. Analisa data 

  Setelah data terkumpul maka dilakukan analisi data, analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Wilxocon 

signed rank test untuk mengetahui perbedaan dan perbandingan antara dua 
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variabel. Pengukuran dibantu dengan menggunakan program Statistical For 

Sosial Science (SPSS).  

  Hasil penelitian terhadap cek manipulasi PIL untuk pengukuran makna 

hidup didapatkkan skor Z= -2.032 dan signifikansi sebesar 0.043 < α 0.05 karena 

siginifikansi lebih kecil dari α 0.05 maka ada perbedaan kebermaknaan hidup 

pada perempuan korban KDRT sebelum dan sesudah mendapakan logoterapi. 

Skor kebermaknaan hidup meningkat setelah dilakukannya intervensi logoterapi 

pada perempuan korban KDRT.  

  Hasil penelitian pengukuran depresi didapatkan skor Z= -2.032 dan 

Signifikansi sebesar 0.042 < α 0.05 karena siginifikansi lebih kecil dari α 0.05 

maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah ada perbedaan tingkat depresi sebelum dan sesudah mendapatkan 

logoterapi. Depresi sebelum mendapat logoterapi lebih tinggi daripada sesudah 

logoterapi. Setelah diadakannya logoterapi skor depresi mengalami penurunan.  

B. Pembahasan 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji logoterapi terhadap penurunan 

tingkat depresi dengan menggunakan logoterapi. Berdasarkan hasil uji statistik 

didapatkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima yakni ada perbedaan 

tingkat depresi pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebelum 

dan sesudah mendapatkan logoterapi. Depresi sebelum mendapat logoterapi lebih 

tinggi daripada sesudah mendapat logoterapi.  

  Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian dari 

(Cho, 2008) yang menyebutkan bahwa logoterapi dengan model autobiografi 
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dapat menurunkan depresi pada perempuan yang memiliki suami alkoholik, 

logoterapi efektif meningkatkan kebermaknaan hidup dan memperbaiki kesehatan 

mental perempuan yang memiliki suami alkoholik. Penelitian yang hampir serupa 

juga dilakukan oleh (Fitriana & Hadjam, 2016) mengenai logoterapi dapat 

menurunkan depresi pada perempuan korban KDRT yang terbukti signifikan 

menurunkan depresi dengan model intervensi kelompok logoterapi pada 

perempuan korban KDRT.  

  Kekerasan yang terjadi pada perempuan korban KDRT membuat para 

korban kehilangan sumber nilai-nilai penghayatan yakni cinta kasih. Cinta kasih 

dapat menjadikan seseorang menghayati perasaan berarti dalam hidupnya. Cinta 

membuat sesorang merasakan hidupnya penuh dengan pengalaman hidup yang 

membahagiakan (Bastaman, 2007:48). Perempuan korban kekerasan menghayati 

bahwa cinta kasih diberikan dengan menunjukkan kesediaan untuk berbuat 

sebanyak-banyaknya kepada orang yang dikasihi dan menampilkan diri sebaik 

mungkin pada pasangannya agar juga mendapatkan cinta kasih yang sama namun 

para korban justru mendapatkan kekerasan dari seorang yang sangat dicintai 

sehingga menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna yang menimbulkan 

perasaan hampa, gersang, hidup tidak berarti, bosan dan apatis (Bastaman, 

2007:80). 

  Penghayatan hidup tanpa makna pada perempuan korban KDRT adalah 

penyebab dari depresi karena frustasi eksistensial. Frustrasi eksitensial ini 

membuat keraguan akan makna hidup yang dimiliki korban mengenai keberadaan 

dirinya dalam menjalani kehidupan dan menimbulkan noogenik neurosis (Frankl, 
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2017:147). Melalui logoterapi para korban KDRT diajak untuk melewati krisis 

eksistensialnya dengan pencarian makna melalui penghayatan nilai yang terakhir 

yakni nilai-nilai bersikap karena makna hidup dapat ditemukan bahkan dalam 

situasi yang tidak membawa harapan dan nasib yang tidak dapat diubah. 

Penderitaan merupakan potensi unik manusia dalam mengubah suatu tragedi 

pribadi menjadi kemenangan dan mengubah kemalangan (Frankl, 2017: 162). 

Potensi unik ini membawa perempuan korban KDRT memiliki makna hidup yang 

unik pada setiap subjek dan menyadari bahwa tidak ada manusia yang bebas dari 

derita hidup. Para korban menyadari bahwa keadaannya selama ini membuat 

terperangkap dalam penderitaan yang membuatnya kesulitan mencari solusi yang 

berakhir pada perasaaan depresif. Pencarian makna hidup membawa perempuan 

korban KDRT melepaskan penderitaan dengan mencari solusi atas 

permasalahannya dan keyakninan bahwa hidup mereka berarti.  

  Pada perempuan korban KDRT memiliki perbedaan konsep pencapaian 

makna yakni keputusan keluar dari penderitaan atau keputusan bertahan pada 

penderitaan. Pada subjek Mawar, Kamboja dan Aster memilih untuk keluar dari 

penderitaan agar terbebas dari hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan 

mengambil makna hidup dengan menerima masa lalu dengan penuh ketabahan 

dan keberanian untuk menghadapi segala bentuk penderitaan dengan sikap yang 

lebih postif dan bertanggung jawab. Pada subjek Melati dan Lili memilih untuk 

bertahan dalam penderitaan, menerima dengan ikhlas keadaan yang terjadi pada 

kehidupannya, mengambil makna dari hikmah dan bersikap optimis terhadap 

kehidupan masa depannya. Hidup tetap memiliki arti dalam setiap situasi bahkan 
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dalam keadaan penderitaan dan kepedihan karena makna hidup adalah suatu nilai 

yang layak dijadikan tujuan hidup setiap manusia (Bastaman, 2007:38).  

  Teknik medical ministry mengembangkan nilai-nilai bersikap dimana 

klien mengembangkan sikap positif dan realistis atas kondisi tragis yang 

dialaminya (Koeswara,1992:142). Pernikahan yang dipenuhi dengan kekerasan 

merupakan tragedi yang tidak dapat diubah sehingga perempuan korban kekerasan 

mengembangkan sikap positif dengan mengambil makna dan bersikap realistis 

mengenai kehidupan. Pada perempuan korban KDRT perceraian adalah salah satu 

jalan mengambil sikap untuk bangkit dari penderitaan. Meskipun perceraian 

merupakan suatu hal yang menyakitkan karena perasaan gagal dan kehilangan 

harga diri akan tetapi kehidupan bersama pasangan merupakan penderitaan yang 

sangat berat karena menimbulkan perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan 

akan masa depan.  

  Setiap subjek memiliki cara yang unik dalam menemukan makna 

hidupnya. Makna hidup berbeda pada setiap manusia dan berbeda pula dari waktu 

ke waktu (Frankl, 2017:113). Subjek Mawar mengalami berbagai macam 

permasalahan karena kekerasan yang dialami. Kekerasan ini berimbas pada 

pandangan hidup yang hampa Mawar memandang kehidupannya terlalu 

menyedihkan dan tidak memiliki arti. Keraguan akan makna hidup ini membuat 

Mawar mengalami kurangnya penghayatan akan makna hidup yang disebut 

sebagai syndrome of meaningfulness yang mengarahkan pada perasaan depresif. 

Perasaan depresif ini dimanifestasikan dalam kehidupannya yang tidak memiliki 
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tujuan, menyedihkan, hampa dan apatis. Perasaan tidak memiliki tujuan hidup ini 

terkadang membuat subjek memiliki pemikiran untuk bunuh diri.  

  Kehilangan makna hidup pada Mawar membuatnya merasa putus asa, 

kehilangan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tugasnya sebagai kepala 

keluarga dengan mencari nafkah diangapnya sebagai rutinitas sehari-hari yang 

sangat menjemukan dan menyakitkan hati. Mawar merasa bahwa dirinya tidak 

memiliki kemajuan dalam hidupnya karena berada dalam lingkungan keluarga 

yang kacau akibat kekerasan keadaan ini merupakan neurosis noogenik. Situasi 

hidup yang buruk juga membuat Mawar selalu memiliki keinginan untuk merubah 

nasib yang sudah terlanjur terjadi, subjek selalu berharap tidak berjumpa dengan 

suaminya dan memiliki rumah tangga yang bahagia kondisi ini membuat subjek 

mengalami neurosis somatogenik. Cara yang dapat dilakukan pada subjek adalah 

mendalami nilai-nilai bersikap karena penderitaan yang dialami Mawar tidak 

dapat diubah, maka yang dapat diubah adalah sikap klien dalam memandang 

penderitaan.  

  Subjek mawar sendiri mencari makna dari penderitaannya dari kejadian 

terburuk yang pernah dialaminya yakni kekerasan yang dilakukan oleh suami 

korban. Kekerasan fisik yang dialami korban selalu membawa luka fisik namun 

yang paking menyakitkan bagi subjek adalah pada saat nifas suaminya melakukan 

kekerasan dengan pukulan, caci maki dan subjek mendorong subjek dari atap 

rumahnya sehingga subjek jatuh. Subjek memandang bahwa kejadian buruk yang 

dialaminya membuatnya sadar bahwa Tuhan telah memberikan berkah hidup yang 

luar biasa karena setiap kekerasan terjadi nyawa subjek adalah perjudian dimana 
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hanya ada dua pilihan yakni mati atau hidup, akan tetapi Tuhan selalu 

memberikan kesempatan hidup pada dirinya, bahkan Mawar sudah tidak merasa 

Marah saat menceritakan kisahnya karena Mawar menerima kejadian buruk yang 

sudah terlanjur terjadi. Sikap ini adalah sikap dimana subjek menerima dengan 

penuh ketabahan kejadian buruk yang dialaminya (attitudinal values). 

Kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan membuat Mawar mencari kembali 

makna dari penderitaannya. Pencarian akan makna dari penderitaan ini membuat 

mawar memiliki tujuan hidup baru yakni lepas dari penderitaan dan memberikan 

hidup yang lebih baik unuk anak-anaknya. Subjek menerima kejadian buruk yang 

dialaminya dan menganggap bahwa kejadian buruk tersebut adalah cara Tuhan 

mengasihinya.  Hal ini yang menurut Frankl disebut sebagai menemukan makna 

dalam penderitaannya (meaning in suffering) dalam medical ministry. Kehendak 

untuk hidup bermakna (will to meaning) menjadi motivasi utama Mawar memiliki 

makna dalam hidupnya yakni bekerja dan menjadi harapan untuk masa depan 

anak terakhirnya.  

   Subjek Melati mulai mengalami keraguan akan makna hidup semenjak 

mendapatkan gugatan dari pengadilan agama oleh suami. Melati mulai merasa 

bahwa dirinya tidak berarti dan merasa bahwa kehidupannya sangat menjenuhkan 

karena kehilangan cinta dari suaminya. Melati rela untuk menjalani poligami dan 

membiayai hidup selingkuhan suaminya namun kondisi ini justru membuatnya 

merasa kosong dalam menjalani kehidupan. Melati menjadi tidak perduli dengan 

orang lain bahkan dengan kehidupannya dirinya sendiri . Melati kemudian diajak 

oleh terapis untuk memandang kehidupannya kembali setelah kedatangan 
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selingkungan suaminya dan mengajak Melati mencari permasalahan yang sedang 

dihadapinnya dan menemukan makna dalam penderitaannya.  

  Ketidak bermaknaan hidup yang dirasakan oleh Melati terjadi karena 

harapannya ingin menjadi seorang istri yang baik oleh suaminya.Bagi Melati 

wanita yang memiliki rumah tangga yang utuh adalah wanita yang terhormat 

namun jika menjadi wanita yang terhormat dirinya harus melihat suaminya 

bermesraan dihadapannya dengan wanita lain maka Melati memilih untuk bercerai 

saja.  Melati menemukan makna darp penderitaannya dari menjumpai seorang 

pasangan yang berusia 50an tahun yang bercerai karena perselingkuhan. Melati 

menganggap bahwa dirinya beruntung bisa lepas dari pernikahan yang 

menyakitkan lebih awal daripada wanita tua yang dijumpainya. Pilihan untuk 

mantap bercerai dirasakan Melati setelah sesi terapi sebelumnya Melati ingin 

bertahan dalam penderitaannya dan memilih untuk meneruskan rumah tangga.  

  Melati mulai dapat menerima dengan ikhlas perceraian yang terjadi dalam 

hidupnya. Melati menerima kekerasan yang dialaminya dan menerima nasib yang 

sudah terlanjur terjadi dan tidak ingin membenci suaminya. Melati menganggap 

bahwa mungkin jodoh antara dirinya dan suaminya sudah berakhir. Melati 

memilih untuk bercerai sebagai bentuk dari freedom of will untuk menemukan 

makna hidupnya, kebebasan Melati menentukan sikap yang terbaik bagi dirinya 

adalah dengan bercerai. Melati mulai yakin akan keputusan yang menurutnya 

yang terbaik bagi dirinya yang pada awalnya Melai ragu karena merasa takut akan 

menjadi wanita yang buruk dimata masyarakat karena bercerai dengan suaminya.  
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  Pada subjek Kamboja merasa hidupnya tidak bermakna karena pernikahan 

yang terlambat, Kamboja menikah diusia 30 tahun karena tuntutan lingkungan 

dan menerima pinangan dari laki-laki yang kurang dikenalnya secara dekat. 

Pernikahan yang pada awalnya dianggap akan membawa kebahagiaan justru 

membawa duka bagi Kamboja. Suami yang berusaha Kamboja cintai dan hormati 

ternyata sudah memiliki istri yang sebelumnya tidak diketahui oleh Kamboja. Hal 

yang paling menyakitkan bagi Kamboja adalah setiap berhubungan seks Kamboja 

akan mengalami kekerasan secara fisik jika tidak dapat memuaskan nafsu 

suaminya. Kejadian ini membuat kamboja merasa rendah diri dan memandang 

kehidupan pernikahannya dengan penuh keputusasaaan.  

  Kehilangan makna hidup membuat kamboja tidak dapat melakukan 

kegiatan sehari-hari yang Kamboja sukai yakni mengajar anak-anak. Penderitaan 

dalam pernikahan yang dialaminya membuat Kamboja menentukan sikap keluar 

dari penderitaan (take a stand) dengan mengajukan cerai meskipun suaminya 

tidak bersedia. Kamboja dapat mengambil sikap daari penderitaannya dengan 

memandang bahwa kebahagiaan bukanlah sumber utama dari kebahagiaan namun 

menjadi manusia yang berfungsi adalah sumber kebahagiaan bagi dirinya. 

Pandangan ini membawa Kamboja keluar dari kesedihannya dan mengambil 

hikmah dari kejadian buruk yang dihadapinya. Menemukan makna dalam 

penderitaan (meaning in suffering) membuat kamboja dapat memandang masa 

depannya dengan lebih positif daripada sebelum kekerasan yang memandang 

kebahagiaan dengan cara yang sempit. Kamboja menemukan kebahagiaan 

menurut pandangannya dan kamboja menentukan sikapnya yang selalu dibatasi 
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oleh lingkungannya kebebasan bersikap ini membawa kamboja pada makna 

hidupnya yang bahagia dengan menjadi pribadi yang berfungsi untuk orang lain.  

  Subjek Lili memandang bahwa pernikahannya dengan suami adalah 

kesalahan sejak awal karena hamil diluar pernikahan. Pernikahan yang dijalani 

Lili terasa sangat menyakitkan karena Lili harus melihat suaminya berselingkuh 

berulangkali dan setiap kali dirinya membela diri yang terjadi adalah kekerasan 

secara fisik. Lili memilih untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga karena 

tidak ingin kehidupannya dimasa lalu sebagai anak dari korban perceraian juga 

dirasakan oleh anaknya. Kehidupan Lili terasa sangat menjenuhkan, 

membosankan, tidak memiliki arti dan tujuan (neurosis noogenik) yang Lili 

lakukan selama ini hanya menjadi boneka yang dipertontonkan suaminya bahwa 

kehidupan keluarganya harmonis dihadapan orang lain namun keadaan yang 

sebenernya merupakan rumah tangga yang kosong dan penuh kebohongan.  

  Kejadian buruk pada Lili yang membawanya pada titik dimana Lili 

berusaha keluar dari penderitaannya adalah ketika anaknya yang kedua melihat 

smartphone suaminya yang berisi foto dan video berhubungan seksual dengan 

wanita lain. Anak Lili mulai sering menyendiri emosi labil dan tidak terkendali 

dari psikiater sendiri mendiagnosa anaknya dengan gangguan Bipolar. Keadaan 

ini membuat Lili sangat menyesal dan Lili berharap dirinya dapat kembali dimana 

pada saat anaknya masih kecil Lili memutuskan untuk bercerai yang membawa 

pada neurosis somatogenik. Maka yang dapat dilakukan oleh terapis adalah 

megajak Lili untuk mencari makna dari penderitaannya.  
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  Makna dari penderitaan yang dapat diambil Lili adalah bahwa diagnosa 

Bipolar pada anaknya adalah titik awal dimana dirinya sadar bahwa 

mempertahankan pernikahan karena keinginan anaknya dapat hidup bahagia 

justru membawa dirinya dan anaknya merasakan penderitaan yang lebih dalam. 

Lili menerima penderitaan yang sudah terlanjur terjadi pada dirinya dan 

memutuskan untuk bercerai dan lepas dari penderitaan yang selama ini 

dialaminya. Menerima penderitaan yang sudah terjadi bagi Lili adalah tugasnya 

sebagai seorang ibu yang berharap anaknya dapat hidup lebih baik. Lili didukung 

anaknya untuk lepas dari pernikahan yang mebuatnya tidak bahagia selama 26 

tahun. Bagi Lili prioritas utama hidupnya adalah anaknya, makna hidup  adalah 

dengan menjadi ibu yang mendukung anaknya melewati krisis hidupnya sehingga 

Lili memilih untuk mencari makna dari penderitaannya. Hikmah yang dapat Lili 

ambil dari pernikahannya adalah bahwa pernikahan yang salah dari awal tidak 

akan membawa pada kebahagiaan. Penemuan makna dari penderitaannya 

membuat Lili menyadari bahwa memalui penderitaan dirinya menjadi pribadi 

yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Lili sudah mulai tidak 

mengalami kebingungan dan mulai dapat memilih sikap yang terbaik untuk 

kehidupannya hal ini merupakan prinsip dasar logoterapi dari kebebasan untuk 

bersikap.  

  Perasaan derita yang dialami Aster terjadi karena kehilangan sumber 

makna hidupnya yakni dirinya tidak dapat bekerja setelah menikah dengan 

suaminya. Suami Aster menjadi sangat protektif dan membatasi semua kegiatan 

Aster. Suami Aster sering cemburu jika dirinya berbicara dengan teman laki-laki, 
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tetangga bahkan sepupu Aster. Selama 15 tahun Aster berada dalam rumah tangga 

yang sangat membatasi dirinya untuk melakukan banyak hal yang dirinya 

inginkan sehingga Aster hanya menjalani kehidupan sebagai rutinitas sehari-hari 

yang sangat menjenuhkan tanpa harapan dan tanpa tujuan. Aster selalu merasa 

kebingungan karena suaminya dapat merah karena hal yang sangat sepele, salah 

satu aspek paling membingungkan pada saat hidup dengan pelaku kekerasan 

KDRT adalah ketidak mungkinan meramalkan penyebab kemaranhan penganiaya 

(Nelson, 2006:180). Aster juga berulang kali mengalami kekerasan fisik dan 

berulang kali melapor kekantor polisi karena kekerasan yang dilakukan oleh 

suaminya. 

  Aster memutuskan bercerai setelah dirinya pingsan akibat cedera kepala 

dan menyadari bahwa hidupnya akan sangat menyedihkan jika dihabiskan dengan 

pasangan yang tidak memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Penderitaan yang 

sekian lama dialami Aster membuatnya sadar bahwa dapat berkarya sesuai 

kemampuan, bekerja dan berelasi dengan orang lain adalah hal yang sangat 

membahagiakan dalam hidupnya (meaning in suffering). Aster memilih lepas dari 

KDRT dan menjadikan dirinya sebagai wanita karir dan menikmati kehidupannya. 

Setelah lepas dari penderitaan Aster mulai menyadari bahwa dirinya dapat 

bahagia karena hal-hal sederhana dadn membuatnya merasa lebih nyaman 

menjalani hidupnya. Aster menyadari bahwa melalui penderitaan yang dialami 

diriya dapat lebih merasakan bahagia sehingga Aster dapat mengembangkan sikap 

yang lebih positif dalam memandang kehidupannya (take a stand). Pada Aster 

memiliki kehendak untuk hidup bermakna (will to meaning) dengan bekerja dan 
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berkarya. Aster juga menunjukkan keberanian untuk menghadapi penderitaannya 

dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik karena penderitaan yang dialaminya.  

  Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terhadap kondisi 

yang dialaminya, manusia memiliki kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya 

guna meraih kehidupan yang lebih berkualitas (Bastaman, 2007:42). Para subjek 

memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya yang merupakan perwujudan dari 

freedom of will dimana para subjek bebas untuk menentukan sikap dalam 

hidupnya dan bertanggung jawab atas sikap yang dipilih. Para subjek juga 

memiliki will to meaning yang ditunjukkan dengan menginginkan dirinya menjadi 

pribadi yang berharga dan berarti dengan melakukan kegiatan yang bermakna 

bagi dirinya dan orang disekitarnya. Para subjek menemukan hikmah dari 

musibah dan makna dalam derita melalui KDRT yang dialami, subjek merasa 

menjadi seorang yang lebih berguna, berharga dan berarti dalam menjalani hidup. 

  Jangka waktu korban mengalami kekerasan berbeda satu sama lain. Subjek 

Mawar mengalami kekerasan selama 20 tahun, Melati 8 tahun, Kamboja 1 tahun, 

Lili 26 Tahun dan Aster 15 tahun. Lama kekerasan membedakan cara pandang 

seseorang dalam menghadapi penderitaan yang dialami korban KDRT Mawar, 

Lili dan Aster berada dalam tahap exhaustion phase dimana stress yang dialami 

sangat menguras energi namun para subjek mulai tidak dapat beradaptasi dengan 

stress yang dirasakannya. Subjek Melati berada pada fase resistance phase 

dimana Melati berusaha beradaptasi dengan stress dan berusaha mengatasi stress 

yang dirasakannya. Pada subjek Kamboja mengalami kekerasan relatif singkat 

sehingga respon yang dirasakannya adalah fight or flight dari stressor yang 
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dialaminya sehingga kamboja masih berada dalam fase alarm dalam menghadapi 

stesor dalam hidupnya. Tiga tahapan reaksi fisiologis yang disebut general 

adaptation syndrome terjadi dalam tiga tahapan yakni fase alarm,  the resistance 

phase dan the exhaustion phase (Wade&Tavris, 2007:286). 

  Penderitaan dapat menyingkap kehampaan terbesar yang berada disisi 

manusia. Melalui kesenangan manusia menjadi terabaikan oleh keberadaan 

dirinya sendiri dan puas dengan ilusi kehidupan. Penderitaan menghadapkan 

seseorang pada persoalan besar dialam dirinya dan bangun dari penderitaan 

kemudian melakukan perombakan yang sangat besar terhadap cara pandangnya 

terhadap penderitaan sehingga kehidupannya menjadi autentik dan bermakna 

(Arif, 2016: 286). Pada korban kekerasan titik terang dalam hidupnya ditemukan 

setelah kekerasan yang dialaminya yang penuh dengan penderitaan namun 

penderitaan tersebut menyadarkan para korban bahwa kehidupannya sangat 

bermakna. Makna hidup yang dimiliki para korban dapat dijadikan pelajaran bagi 

korban KDRT lainnya untuk menghadapi kejadian paling buruk didalam hidup.  

  Keefektifan teknik logoterapi tidak sama ditangan terapis yang berbeda. 

Teknik logoterapi juga ditentukan pula oleh terapis yang menggunakannya karena 

teknik terapi merupakan gabungan dari teknik terapi dan kepribadian terapis 

menggunakan teknik terapi. Teknik logoterapi juga dipadukan dengan komunikasi 

eksistensial dimana terapis harus menunjukkan sikap hangat, subjektif dan 

manusiawi (Koeswara,1992:143). Kefektifan teknik terapi yang mendukung 

penurunan dari depresi adalah adanya perasaan aman, diterima, dilindungi dan 
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dipahami oleh terapis sehingga subjek merasa memiliki dukungan dalam 

mengahadapi permasalahannya.  

C. Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini juga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Keterbatasan 

yang pertama adalah keterbatasan pada saat prosedur pelaksanaan yang dilakukan 

sendiri oleh peneliti sebagai terapis yang karena terbatasnya akses dan 

kerahasiaan korban KDRT sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh 

psikolog luar dan psikolog PPT Seruni yang memiliki kesibukan sehingga tidak 

dapat melakukan terapi. Peneliti sebagai terapis sudah pernah melakukan 

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

gangguan mood. Proses jangka waktu terapi yang tidak sama antara satu klien 

dengan lainnya karena keterbatasan akses terhadap klien yang sedang 

menyelesaikan perkara hukum di pengadilan menjadikan penelitian ini kurang 

kontrol dalam jangka waktu pemberian terapi.  

  Peneliti juga kurang mengontrol jangka korban mengalami kekerasan 

dalam screening subjek. Proses screening partisipan yang membutuhkan waktu 

yang cukup lama dengan mengikuti proses pendampingan korban namun proses 

yang lama tersebut memudahkan dalam menjalin rapport. Penggunaan BDI-II 

pada proses screening, pretest dan posttest sehingga performa partisipan dapat 

meningkat maupun menurun dan dapat pula terjadi proses belajar untuk menjawab 

skala.   

   


