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LAMPIRAN 1 

MODUL PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 : 

ALAT UKUR 

KEBERMAKNAAN HIDUP 

THE PURPOSE IN LIFE TEST 
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Nama (Inisial) : 

Usia   : 

Pendidikan  : 

Petunjuk 

Bacalah pernyataan-pernyataan dibawah ini, kemudian anda dapat memilih 

dengan cara melingkari 1-7 yang sesuai dengan kondisi anda saat ini. Angka satu 

(1) apabila anda merasa sangat sesuai dengan pilihan jawaban disebelah kiri, 

sedangkan angka lima (7) menunjukkan bahwa kondisi anda saat ini sesuai 

dengan pilihan jawaban disebelah kanan.  

1. Saya biasanya merasa : 

Sangat bosan 1 2 3 4 5 6 7 Sangat bersemangat 

2. Saya merasa kehidupan tampaknya : 

Sangat rutin 1 2 3 4 5 6 7 Sangat menggairahkan 

3. Dalam kehidupan ini saya : 

Tidak memiliki 

tujuan sama sekali 

1 2 3 4 5 6 7 Memiliki tujuan dan 

sasaran yang sangat 

pasti 

4. Keberadaan diri saya : 

Benar-benar tidak 

bermakna 

1 2 3 4 5 6 7 Sangat bermakna 

5. Menurut saya setiap hari : 

Selalu sama 1 2 3 4 5 6 7 Selalu baru dan 

berbeda 

6. Jika saya dapat memilih, saya akan : 

Memilih tidak 

pernah dilahirkan 

1 2 3 4 5 6 7 Memilih hidup delapan 

kali lagi 

7. Jika saya sudah tua dan pensiun, saya akan  

Sepenuhnya 

istirahat sepanjang 

sisa hidup saya 

1 2 3 4 5 6 7 Mengerjakan berbagai 

hal yang 

menggairahkan 

 

8. Dalam mencapai tujuan-tujuan hidup, saya : 

Tidak mengambil 

langkah apapun 

1 2 3 4 5 6 7 Mengambil langkah 

pemenuhan 

9. Hidup yang saya miliki :  

Kosong, hanya 

diisi keputus asaan 

1 2 3 4 5 6 7 Dipenuhi dengan hal-

hal yang 

menyenangkan 

10. Jika saya harus mati hari ini, saya akan merasa hidup saya ini : 

Tidak berharga 1 2 3 4 5 6 7 Sangat berharga 
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11. Jika berpikir tentang hidup saya, saya merasa : 

Sering heran 

mengapa saya ada 

1 2 3 4 5 6 7 Selalu melihat suatu 

alasan bagi keberadaan 

saya 

12. Saya memandang dunia dalam kaitan dengan hidup saya : 

Sepenuhnya 

membingungkan 

1 2 3 4 5 6 7 Cocok karena 

bermakna 

13. Saya adalah : 

Orang yang tidak 

bertanggung jawab 

1 2 3 4 5 6 7 Orang yang sangat 

bertanggung jawan 

14. Tenang kebebasan manusia untuk membuat pilihan-pilihan sendiri, 

saya percaya bahwa manusia : 

Sepenuhnya terikat 

pada batasan-

batasan faktor 

bawaan dan 

lingkungan  

1 2 3 4 5 6 7 Sepenuhnya terikat 

pada batasan-batasan 

faktor bawaan dan 

lingkungan 

15. Terhadap kematian saya : 

Merasa tidak siap 

dan takut 

1 2 3 4 5 6 7 Merasa siap dan tidak 

takut 

 

16. Tentang bunuh diri, saya :  

Memikirkannya 

secara serius 

sebagai jalan 

keluar 

 

1 2 3 4 5 6 7 Tidak pernah 

memikirkannya 

17. Saya menganggap kemampuan saya untuk menemukan makna 

hidup:  

Tidak ada  1 2 3 4 5 6 7 Sangat besar 

18. Hidup saya adalah: 

Di luar kekuasaan 

saya dan 

dikendalikan oleh 

faktor luar 

1 2 3 4 5 6 7 Di dalam kekuasaan 

dan kendali saya 

sendiri 

19. Tugas sehari-hari saya hadapi sebagai:  

Pengalaman yang 

menyakitkan dan 

membosankan 

1 2 3 4 5 6 7 Sumber kesenangan 

dan kepuasaan  

20. Didalam hidup saya:  

Tidak ada misi 

atau maksud 

1 2 3 4 5 6 7 Ada tujuan-tujuan 

yang pasti dan 

maksud hidup yang 

memuaskan 
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LAMPIRAN 3 :  

ALAT UKUR 

DEPRESI 

BECK DEPRESSION 

INVENTORY II (BDI-II) 
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Beck Depression Inventory II  (BDI-II) 

 

Nama (Inisial) : 

Usia   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan   : 

lnstruksi:  

Kuisioner ini terdiri dari 21 kelompok pernyataan. Silakan membaca masing-

masing kelompok pertanyaan dengan seksama, dan pilih satu pernyataan yang 

terbaik pada masing-masing kelompok yang menggambarkan dengan baik 

bagaimana perasaan anda. Lingkari huruf abjad di depan pernyataan yang telah 

anda pilih. Jika beberapa pernyataan dalam beberapa kelompok sama bobotnya, 

lingkari nomor yang paling tinggi untuk kelompok itu. Yakinkan bahwa anda 

tidak memilih lebih dari satu pernyataan untuk satu kelompok, termasuk soal 

nomor 16 (Perubahan Pola Tidur) atau soal nomor 18 (Perubahan Selera Makan). 

 

Pilihlah satu iawaban yang sesuai dengan keadaan anda 

 

1. A. Saya tidak merasa sedih 

B. Saya merasa sedih 

C. Saya sedih dan murung sepanjang waktu dan tidak bisa menghilangkan 

perasaan itu 

D. Saya demikian sedih atau tidak bahagia sehingga saya tidak tahan lagi 

Rasanya 

 

2. A. Saya tidak terlalu berkecil hati mengenai masa depan 

B. Saya merasa kecil hati mengenai masa depan 

C. Saya merasa bahwa tidak ada satupun yang dapat saya harapkan 

D. Saya merasa bahwa masa depan saya tanpa harapan dan bahwa semuanya 

tidak akan dapat membaik 
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3. A. Saya tidak menganggap diri saya sebagai orang yang gagal 

B. Saya merasa bahwa saya telah gagal lebih daripada kebanyakan orang 

C. Saat saya mengingat masa lalu, maka yang teringat oleh saya hanyalah 

 kegagalan 

D. Saya merasa bahwa saya adalah seorang yang gagal total 

4. A. Saya mendapat banyak kepuasan dari hal-hal yang biasa saya lakukan 

B. Saya tidak dapat lagi mendapat kepuasan dari hal-hal yang biasa saya 

 lakukan 

C. Saya tidak mendapat kepuasan dari apapun lagi 

D. Saya rnerasa tidak puas atau bosan dengan segalanya 

 

5. A. Saya tidak terlalu merasa bersalah 

B. Saya merasa bersalah di sebagian waktu saya 

C. Saya agak merasa bersalah di sebagian besar waktu 

D. Saya merasa bersalah sepanjang waktu 

 

6. A. Saya tidak merasa seolah saya sedang dihukum 

B. Saya merasa mungkin saya sedang dihukum 

C. Saya pikir saya akan dihukum 

D. Saya merasa bahwa saya sedang dihukum 

 

7. A. Saya tidak merasa kecewa terhadap diri saya sendiri 

B. Saya kecewa dengan diri saya sendiri 

C. Saya muak terhadap diri saya sendiri 

D. Saya membenci diri saya sendiri 

 

8. A. Saya tidak merasa lebih buruk dari pada orang lain 

B. Saya mencela diri saya karena kelemahan dan kesalahan saya 

C. Saya menyalahkan diri saya sepanjang waktu karena kesalahan-kesalahan 

 saya 

D. Saya menyalahkan diri saya untuk semua hal buruk yang terjadi 
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9. A. Saya tidak punya sedikitpun pikiran untuk bunuh diri 

B. Saya mempunyai pikiran-pikiran untuk bunuh diri, namun saya tidak akan 

    melakukannya 

C. Saya ingin bunuh diri 

D. Saya akan bunuh diri jika saya punya kesempatan 

 

10. A. Saya tidak lebih banyak menangis dibandingkan biasanya 

 B. Sekarang saya lebih banyak menangis dari pada sebelumnya 

 C. Sekarang saya menangis sepanjang waktu 

 D. Biasanya saya rnampu menangis, namun kini saya tidak dapat lagi 

menangis walaupun    saya menginginkannya 

 

11. A. Saya tidak lebih terganggu oleh berbagai hal dibandingkan biasanya 

 B. Saya sedikit lebih pemarah dari pada biasanya akhir-akhir ini 

 C. Saya agak jengkel atau terganggu di sebagian besar waktu saya 

 D. Saya merasa jengkel sepanjang waktu sekarang 

 

12. A. Saya tidak kehilangan minat saya terhadap orang lain 

B. Saya agak kurang berminat terhadap orang lain dibanding biasanya 

C. Saya kehilangan hampir seluruh minat saya pada orang lain 

D. Saya telah kehilangan seluruh minat saya pada orang lain 

 

13. A. Saya mengambil keputusan-keputusan hampir sama baiknya dengan yang 

      biasa saya lakukan 

B. Saya menunda mengambil keputusan-keputusan begiiu sering dari yang 

biasa saya lakukan 

C. Saya mengalami kesulitan lebih besar dalam mengambil keputusan 

keputusan daripada sebelumnya 

D. Saya sama sekali tidak dapat mengambil keputusan-keputusan lagi 
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14. A. Saya tidak merasa bahwa keadaan saya tampak lebih buruk dari biasanya 

 B. Saya khawatir saya tampak lebih tua atau tidak menarik 

 C.Saya merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang menetap dalam 

    penampilan saya sehingga membuat saya tampak tidak menarik 

 D. Saya yakin bahwa saya terlihat jelek 

 

15. A. Saya dapat bekerja sama baiknya dengan waktu-waktu sebelumnya 

 B. Saya membutuhkan suatu usaha ekstra untuk mulai melakukan sesuatu 

 C. Saya harus memaksa diri sekuat tenaga untuk mulai melakukan sesuatu 

 D. Saya tidak mampu mengerjakan apa pun lagi 

 

16. A. Saya dapat tidur seperti biasanya 

 B. Tidur saya tidak senyenyak biasanya 

 C. Saya bangun 1-2 jam lebih awal dari biasanya dan merasa sukar sekali    

untuk bisa tidur kembali 

 D. Saya bangun beberapa jam lebih awal dari biasanya dan tidak dapat tidur 

    Kembali 

 

17.A. Saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya 

B. Saya merasa lebih mudah lelah dari biasanya 

C. Saya merasa lelah setelah melakukan apa saja 

D. Saya terlalu lelah untuk melakukan apapun 

 

18.A. Nafsu makan saya tidak lebih buruk dari biasanya 

B. Nafsu makan saya tidak sebaik biasanya 

C. Nafsu makan saya kini jauh lebih buruk 

D. Saya tak memiliki nafsu makan lagi 

19. A. Berat badan saya tidak turun banyak atau bahkan tetap akhir-akhir ini 

 B. Berat badan saya turun lebih dari 2,5 kg 

 C. Berat badan saya turun lebih dari 5 kg 

 D. Berat badan saya turun lebih dari 7.5 kg 
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20. A. Saya tidak lebih khawatir mengenai kesehatan saya dari pada biasanya 

 B. Saya khawatir mengenai masalah-masalah fisik seperti rasa sakit dan tidak 

    enak badan, atau perut mual atau sembelit 

 C.Saya sangat cemas mengenai masalah-masalah fisik dan sukar untuk 

    memikirkan banyak hal lainnya 

 D. Saya begitu cemas mengenai masalah-masalah fisik saya sehingga tidak 

    dapat berfikir tentang hal lainnya 

 

21. A. Saya tidak melihat adanya perubahan dalam minat saya terhadap seks 

 B. Saya kurang berminat di bidang seks dibandingkan biasanya 

 C. Kini saya sangat kurang berminat terhadap seks 

 D. Saya telah kehilangan minat terhadap seks sama sekali 
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LAMPIRAN 4 :  

LEMBAR PERSETUJUAN 

PENELITIAN 
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Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber Penelitian 

Judul Penelitian  : Pengaruh Logoterapi Terhadap Penurunan Tingkat 

Depresi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

Peneliti  : Iis Amalia, S.Psi 

Sebelum menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, 

penting bagi anda untuk membaca penjelasan berikut. Lembar persetujuan 

ini menjelaskan tujuan, prosedur, manfaat dan kerahasiaan dari penelitian 

ini.  

Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji logoterapi terhadap penurunan 

tingkat depresi pada perempuan yang mengalami KDRT.  

Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan konseling logoterapi dengan 

teknik medical ministry yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan 

melakukan logoterapi pada naraasumber, waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan terapi kurang lebih satu jam selama satu minggu dengan 4 kali 

pertemuan. 

 

Manfaat 

- Manfaat Keikutsertaan dalam penelitian ini  adalah kesempatan untuk 

menyampaikan perasaan serta pemikiran terkait dengan KDRT yang 

dialami 

- Memberikan pemecahan masalah yang terjadi pada subjek karena dampak 

dari kekerasan 
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Kerahasiaan  

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya 

dapat diakses oleh peneliti. Tidak ada penulisan nama subjek dalam penyimpanan 

data wawancara,dan daftar nama subjek tidak akan diketahui oleh siapapun . Hasil 

penelitian akan dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian dan selanjutnya 

dapat dipublikasikan dalam jurnal serta dipresentasikan dalam forum ilmiah. 

Biaya dan Imbalam Keikutsertaan  

Tidak ada biaya keikutsertaan maupun imbalan berupa uang untuk narasumber 

dalam penelitian ini. Jika memiliki pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini, 

responden dapat menghubungi peneliti saudari Iis Amalia (085741070604), 

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, anda menyatakan bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian. 

   

 Semarang,     Juni  2018 

 Narasumber penelitian 

 

  

 (     ) 
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LAMPIRAN 5 :  

HASIL ANALISIS DATA  
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HASIL ANALISIS DATA 

1. Tabulasi Data Penelitian 

Subjek Screening PIL Pretest PIL Posttest 

Mawar 27 48 29 80 18 

Melati 27 90 27 118 16 

Kamboja 28 69 32 86 22 

Lili 26 41 25 83 16 

Aster 26 66 27 85 19 

 

 

2. Kenaikan skor PIL  

Subjek PIL Pretest PIL Posttest Estimasi  Keterangan 

Mawar 48 80 -32 Meningkat  

Melati 90 118 -28 Meningkat 

Kamboja 69 86 -17 Meningkat  

Lili 41 83 -42 Meningkat 

Aster 66 85 -19 Meningkat  

 

 

3. Penurunan Skor BDI 

Subjek Pretest Posttest Estimasi  Keterangan 

Mawar 29 18 11 Menurun  

Melati 27 16 11 Menurun  

Kamboja 32 22 10 Menurun 

Lili 25 16 9 Menurun 

Aster 27 19 8 Menurun  

 

 

4. Uji Deskriptif Purpose In Life (PIL) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRETEST 5 62.8000 19.25357 41.00 90.00 

POSTTEST 5 90.4000 15.59808 80.00 118.00 
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5. Uji Perbandingan Purpose In Life (PIL) 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POSTTEST - PRETEST 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 5
b
 3.00 15.00 

Ties 0
c
   

Total 5   

a. POSTTEST < PRETEST 

b. POSTTEST > PRETEST 

c. POSTTEST = PRETEST 

Test Statisticsa 

 POSTTEST – 

PRETEST 

Z -2.023
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .043 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

6. Uji Deskriptif Beck Depression Inventory II (BDI-II) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRETEST 5 28.0000 2.64575 25.00 32.00 

POSTTEST 5 18.2000 2.48998 16.00 22.00 

 

7. Uji Hipotesis Perbandingan BDI-II Pretest dan Posttest 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POSTTEST - PRETEST 

Negative Ranks 5
a
 3.00 15.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 0
c
   

Total 5   

a. POSTTEST < PRETEST 

b. POSTTEST > PRETEST 

c. POSTTEST = PRETEST 
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Test Statistics
a
 

 POSTTEST – 

PRETEST 

Z -2.032
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .042 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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LAMPIRAN 6 :  

DATA NARASUMBER 

PENELITIAN 
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NARASUMBER PENELITIAN 

1. Narsaumber 1  

Nama   : Mawar (nama samaran) 

Usia    : 44 Tahun 

Pendidikan  : SD  

Status   : Proses Bercerai 

Jenis Kekerasan : Fisik, Psikologis, Ekonomi dan Seksual  

Depskripsi kasus  

Mawar mengalami kekerasan selama 20 tahun. Sebelumnya mawar 

pernah menikah dan hanya bertahan selama 1 tahun dan berpisah karena 

suami bermain judi. Pada pernikahan keduanya Mawar mengalami 

kekerasan oleh suaminya dari awal pernikahan, sikap kasar suami mulai 

ditunjukkan pada saat kelahiran anak pertamanya. Sikap suami kasar 

dengan memukul karena pertengkaran akibat kebutuhan perekonomian 

yang kurang karena persalinang membutuhkan banyak biaya. Suami 

mawar tidak bersedia mencari nafkah sehingga Mawar menjadi tulang 

punggung utama dalam keluarga.  

Kekerasan yang dilakukan suaminya hampir setiap hari dilakukan. 

Anak-anak dan orangtua Mawar yang berjumlah 3 orang juga turut 

menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Suami korban selalu 

mengancam untuk membunuh orangtua dan anak-anak Mawar setiap kali 

menginginkan perceraian. Bahkan pada orangtua Mawar pernah menjadi 
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korban penganiayaan yang menjadikan suaminya masuk penjara selama 

dua tahun karena telah menusuk dengan pisau kedua orangtuanya.  

Pada tahun 2012 suami subjek dilaporkan Polisi oleh warga karena 

melakukan kekerasan disebuah Bank. Subjek dipukuli dan ditendang 

didepan umum karena tidak mendapatkan pinjaman dari Bank yang 

bersangkutan. Kasus akhirnya berjalan damai karena suami mengancam 

akan membunuh anak dan Mawar jika pelaporan tidak dicabut, perasaan 

takut membahayakan anak dan dirinya membuat kasus tersebut berakhir 

damai.  

Pada tahun 2018 mawar kembali mengalami kekerasan didepan 

umum namun tidak seorangpun yang menolongnya karena takut akan 

dibunuh oleh suaminya. Kekerasan ini dipicu oleh uang arisan suami yang 

dipinjam subjek tanpa ijin dari suaminya. Subjek mengambil uang dari 

suami karena pendapatannya sebagai penjual gorengan sedang sepi dan 

membutuhkan biaya untuk makan sehari-hari. Pada saat kekerasan subjek 

ditolong anak terakhirnya yang berusia sekitar 10 Tahun. Mawar lari dari 

rumah dan bersembunyi dari pelaku karena merasa terancam akan 

dibunuh. Pencabutan berkas perkara pada tahun 2012 membuat subjek 

tidak dapat melaporkan kasus suaminya dan hanya dapat melalukan 

perceraian dengan suami.  

 

 

2. Narsaumber 2 
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Nama   : Melati (nama samaran) 

Usia    : 41 Tahun 

Pendidikan  : SD  

Status   : Proses Bercerai 

Jenis Kekerasan :Psikologis dan Ekonomi  

Deskripsi Kasus  

Pada tahun 2013 suami Melati mulai jarang pulang kerumah. 

Suami melati memiliki seroang wanita idaman lain yang berusia lebih 

mudah 12 tahun dari subjek. Suami mengakui perselingkuhan pada Melati, 

melati masih menginginkan mempertahankan pernikahan karena anak 

satu-satunya akan menikah dan tidak ingin membuat keluarga 

dipermalukan.  

 Pada tahun 2016 melati hamil anak keduanya. Pada saat kehamilan 

Melati berharap suaminya berpaling dan berharap kehidupan rumah 

tangganya dapat diselamatkan namun suami subjek masih tidak berubah 

bahkan semakin berani menunjukkan hubungan dengan wanita 

selingkuhannya didepan Melati. Pada awal 2017 selingkuhan suaminya 

juga hamil sehingga wanita tersebut menuntut untuk dinikahi oleh suami 

Melati. Melati melahirkan anak perempuan sedangkan suami berharap 

anak laki-laki dan selingkuhan suami melahirkan anak laki-laki sehingga 

membuat suami melati memtuskan untuk menceraikan Melati dan 

menikahi wanita selingkuhannya.  
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 Melati tidak bersedia bercerai dengan suaminya dan bersedia 

dipoligami karena memikirkan masa depan anaknya yang membutuhkan 

sosok seorang ayah walaupun suaminya tidak menafkahinya karena harus 

membiayai hidup selingkuhannya. Suami tidak bersedia menafkahi Melati 

sejak tahun 2014 sehingga membuat melati harus bekerja sendiri menjadi 

pengusaha dengan membuka toko dirumahnya. Bahkan suami 

meninggalkan hutang pada melati untuk membiayai hidup selingkuhan 

suaminya.  

3. Narsaumber 2 

Nama   : Kamboja (nama samaran) 

Usia    : 30 Tahun 

Pendidikan  : S1 

Status   : Cerai Hidup 

Jenis Kekerasan : Fisik, Seksual dan Psikologis  

Deskripsi kasus 

 Kamboja adalah seorang wanita yang belum menikah pada usia 

yang hampir menginjak kepala tiga. Usia yang semakin bertambah ini 

membuat keluarga Kamboja berusaha untuk menjodohkannya dengan 

seorang lelaki yang kurang dikenal seluk-beluknya. Keluarga hanya 

mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang yang santun, baik dan 

bertanggung jawab. Pada awal pernikahan Kamboja mulai merasa aneh 

dengan suaminya karena hanya pulang pada malam hari dan pada saat pagi 
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harinya suami pergi dengan alasan kerja namun tidak bersedia 

menjelaskan dengan pasti perkerjaannya.  

 Setelah sebulan pernikahan kamboja selalu mendesak alasan 

suaminya sering pulang malam namun hal tersebut memicu pertengkaran 

verbal hingga fisik diantara keduanya. Pertengkaran juga kerap terjadi 

akibat Kamboja tidak dapat melakukan gaya seks yang diinginkan oleh 

suaminya. Setiap kali berhubungan seksual Kamboja akan mendapat 

tamparan dan pukulan karena dianggap tidak dapat memuaskan suami.  

 Pertengkaran yang kerap terjadi membuat Kamboja menginginkan 

perceraian namun suami tidak bersedia. Suami subjek mulai jarang pulang 

kerumah mulai seminggu sekali, sebulan sekali dan yang terakhir 3 bulan 

sekali. Hal ini membuat Kamboja curiga dan mulai mencari latar belakang 

suaminya. Suami Kamboja sendiri ternyata masih memiliki istri dengan 

dua orang anak namun karena mertuanya tidak menyukai istri dari suami 

sehingga menikahkannya dengan Kamboja. Perceraian menjadi jalan yang 

diambil oleh Kamboja karena tidak menginginkan memiliki hubungan 

kembali dengan suaminya.  

4. Narsaumber 4 

Nama   : Lili (nama samaran) 

Usia    : 47 Tahun 

Pendidikan  : SMA 

Status   : Cerai Hidup 

Jenis Kekerasan : Fisik dan Psikologis 
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Deskripsi Kasus 

Pernikahan Lili diawali karena sebuah kesalahan yakni hamil 

diluar nikah pada saat keduanya masih menjadi mashasiswa. Pernikhan 

karena kejadian tersebut membuat Lili tidak disukai oleh orangtua dan 

saudara dari suami karena dianggao merusak masa depan suaminya. 

Pernikahan ini juga membuat Lili tidak dapat meneruskan studinya karena 

dituntut untuk menajdi ibu rumah tangga sepenuhnya oleh suami dan 

mertuanya.   

Pada awal pernikahan Lili sudah mengetahui kebiasaan suaminya 

yang suka bergonta-ganti pasangan. Hal ini selalu menjadi pertengakran 

diantara keduanya bahkan terkadang berujung pada kekerasan fisik dari 

suami Lili. Semakin lama suaminya semakin berani menunjukkan 

hubungannya dengan wanita lain didepan subjek. Lili sendiri tidak berani 

meminta cerai karena berasal dari keluarga broken home dan tidak 

memiliki tumpuan selain suaminya dan tidak ingin menjadikan anaknya 

memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Kehidupan rumah tangga 

sendiri dirasa sangat menjemukan dan menyakitkan hati namun Lili tidak 

dapat mengambil sikap karena perasaan khawatir akan sendirian.  

Pada tahun 2014 anak Lili yang kedua berusia 17 Tahun melihat 

foto dan video ayahnya yang sedang berhubungan seksual dengan wanita 

lain. Anak Lili yang tidak terima dengan sikap ayahnya menjadi memiliki 

emosi yang sangat labil bahkan terkadang berusaha bunh diri dan pada 

tahun 2017 anak Lili mendapat diagnosa Bipolar. Diagnosa ini membuat 



 

 

136 

 

 

Lili tersadar bahwa selama ini dirinya membuang waktu hanya untuk 

menyakiti dirinya dan anaknya sehingga Lili memutuskan untuk bercerai 

dari suaminnya.  

 

5. Narsaumber 5 

Nama   : Aster (nama samaran) 

Usia    : 40 Tahun 

Pendidikan  : S1  

Status   : Cerai Hidup 

Jenis Kekerasan : Fisik dan Psikis 

Deskripsi kasus  

Aster bertemu dengan suaminya pada saat bekerja sebagai 

karyawan disebuah Perusahaan Swasta. Suami subjek menunjukkan sikap 

yang sangat protektif pada subjek dan menunjukkan dirinya sebagai 

seorang suami yang sangat menyayangi istrinya namun sikap ini memicu 

pertengkaran sehari-hari antara Aster dan suaminya. Aster merasa kurang 

nyaman dengan sikap suaminya yang selalu cemburu dengan rekan 

kerjanya bahkan terkadang sampai mengancam rekan kerjanya. Sikap 

suaminya membuatnya dijauhi oleh rekan kerja diperusahaan tempatnya 

bekerja.  

Semakin hari sikap proektif ini dinilai subjek terlalu berlebihan 

sampai membuat Aster tidak dijinkan bekerja dan menjadi seorang ibu 

rumah tangga. Aster bersedia mengikuti keinginan suaminya namun sikap 
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suami juga tidak memiliki perubahan. Bahkan suami semakin cemburu 

buta dengan seluruh tetangga yang ada dikompleksnya dan memicu 

pertengkaran yang berujung pada kekerasan Fisik. Setelah kekerasan 

terjadi suami Aster selalu meminta maaf dan menangis pada Aster atas 

sikapnya dan berubah memiliki sikap yang sangat baik namun hal ini akan 

berulang beberapa hari kemudian. Kekerasan yang selalu dialami Aster 

membuatnya ingin kembali bekerja dan melupakan kehidupan 

pernikahannya yang menjemukan.  

Pada tahun 2017 Aster memohon untuk mengajukan perceraian 

kepada suaminya karena mengalami kekerasan yang membuat kepalanya 

berdarah dan pingsan. Suami Aster tidak bersedia melakukan percerian 

karena memiliki pemikiran bahwa pernikahan dihadapan Tuhan adalah 

selamanya dan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian namun 

karena kekerasan yang terjadi putusan cerai didapat oleh Aster dari 

pengadilan. Setelah bercerai suami Aster masih meneror rekan kerja dan 

laki-laki yang dekat dengan Aster sehingga membuatnya berpindah-pindah 

tempat untuk menghindari suami.  
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