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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi strategi coping. Apakah strategi coping EFC atau 
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PFC kah yang dilakukan perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga yang masih mempertahankan pernikahannya. 

 

A. PEDOMAN OBSERVASI  

Pedoman observasi dalam penelitian ini meliputi: 

e. Kesan umum kondisi fisik subyek 

f. Bagaimanakah subyek dalam menceritakan keadaannya 

g. Keadaan rumah subyek     
 

B. PEDOMAN WAWANCARA 

LATAR BELAKANG SUBYEK 

1. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Nama Ibu siapa? 
2. Ibu dulu bertempat tinggal dimana dan tinggal dengan siapa? Dan 

bagaimana kesan ibu terhadap lingkungan tempat tinggal ibu yang 
terdahulu? 

3. Sudah berapa lama Ibu tinggal di daerah yang sekarang? Bagaimana 
kesan ibu terhadap daerah tempat tinggal ibu sekarang?  

 

LATAR BELAKANG PERNIKAHAN 
4. Bagaimana cerita awal mula bapak dan ibu bertemu sehingga 

kemudian memutuskan untuk menikah? 
5. Bagaimana tanggapan dari orang tua kedua belah pihak mengenai 

keputusan bapak dan ibu untuk menikah? 
6. Apakah sebelum menikah ibu sudah cukup mengenal betul pribadi 

atau karakter serta watak dari suami ibu?  
7. Adakah perbedaan perubahan sikap dan perilaku dari suami kepada 

ibu, saat sebelum menikah dan sesudah menikah? 
 

RIWAYAT KDRT 
8. Pertengkaran atau konflik seperti apakah yang bisa memicu emosi 

suami ibu dan menyebabkan terjadinya KDRT? 
9. Bagaimana kronologis kejadian pertama kali ibu mendapatkan 

KDRT yang dilakukan oleh suami ibu? 
10. Apa tindakan yang ibu lakukan pada saat ibu mengalami KDRT? 

Adakah perlawanan yang ibu lakukan? 
11. Selama terjadinya KDRT apakah ibu pernah menceritakan kondisi 
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ini pada seseorang baik dengan keluarga atau kerabat dekat ?  
 

COPING 
12. Bagaimanakah perasaan ibu saat mengetahui bahwa ibu adalah 

korban KDRT? 
13. Usaha apa saja yang ibu lakukan dan bagaimana cara ibu 

melakukannya dalam upaya menguatkan diri sendiri dengan kondisi 
KDRT yang dialami? 

14. Apakah ibu yakin bahwa semua masih bisa diperbaiki?  
15. Faktor apakah yang membuat ibu mempertahankan pernikahan 

hingga sekarang? 
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 Skema 5 

Pembahasan Subyek 1, 2, 3 

STRATEGI COPING 

PROBLEM FOCUSED COPING EMOTION FOCUSED COPING

PLANFULL PROBLEM 
SOLVING 

Membenahi keadaan 
Suami (S1) 

Cerita dengan sepupu 
(S1, S2) 

Mencari masukan 
dengan bertanya 
terhadap orang lain (S2) 

Berfikir cara 
mengendalikan keadaan 
(S3) 

Meminta masukan ibu 
(S3) 

ASSISTANCE SEEKING 

Pergi ke ahli agama (S1)

INFORMATION SEEKING 

Browsing Internet tentang 
KDRT (S1) 

DIRECT ACTION 

Merubah suami perlahan (S1) 

Mengatur pola perilaku diri ketika bersama 
suami (S1) 

Menjalin Komunikasi lebih baik (S2,S3) 

AVOIDANCE 

Keluar rumah bila diajak 
makan (S1) 

Merasakan Memiliki 
kehidupan seperti teman 
– teman (S2) 

DENIAL 

Menemani anak 
les atau 
berkegiatan Yoga 
(S1) 

SELF 
CRITISM 

Larut dalam 
masalah, 
menyalahkan 
diri sendiri 
(S2) 

POSITIVE 
REAPPRAISAL 

Sering berdoa 
(S1,S2,S3) 

Semua yang dialami 
seperti ujian dari Tuhan 
supaya jadi orang yang 
lebih baik (S2) 

Pasrah dengan 
semuanya, anggap 
sebagai salah satu 
pengalaman pahit (S2) 
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VERBATIM 

a. Identitas Subyek 

Nama   : Subyek 1 ( RD ) 

Umur  : 32 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

NO.  Pertanyaan Jawaban Keterangan 
1 • Selamat siang bu • Siang mba 

 
 

2 • Maaf ibu sedikit 
mengganggu, 

• Nggak papa mb, jangan 
sungkan-sungkan 

 

3 • ibu apa kabar? 
Nama ibu? 

• Kabar baik , nama saya 
RD 

 

4 • Berapa lama Ibu 
tinggal di Srondol 
daerah ini bu? 
Bagaimana kesan 
ibu terhadap 
daerah tempat 
tinggal ibu 
sekarang?  

 

• Kalo tinggal di rumah 
sekarang udah ada 5 
tahunan kali ya , kalo 
kesan ya baik-baik aja 
soalnya daerah rumahku 
yang sekarang agak sepi 
jadi ya kalo ama tetangga 
cuman say hi aja. 

 

5 • Nah, kalau bicara 
tentang pribadi ya 
bu, ibu kira-kira 
menyimpulkan 
pribadi ibu itu 
bagaimana ya bu? 

• Aku ga banyak omong, 
pemalu lah mba. Aku 
lebih suka menyendiri 
dan biasanya kalau mau 
cerita itu ke ayah. 

 

6 • Berarti dekatnya 
dengan ayah ya bu? 

• Ya..bisa dibilang begitu  
mba... kalau ibu itu 
biasanya tempat aku kalo 
ada kesulitan mengenai 
pelajaran.. kalau ayah itu 
lebih ke apa yang ada di 
dalam diri aku, sosok 
yang  sangat 
menyenangkan, tidak 
pernah marah yang 
sangat marah, isinya 
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hanya nasehat, terus 
kalau ada waktu luang 
pasti ngajak pergi.. sering 
ngelakuin hal bareng-
bareng 

7 • Jadi seberapa besar 
peran ayah di 
kehidupan ibu ? 

• Besar banget lah , inget 
banget dulu waktu aku 
pertama kali dapet haid 
itu juga ayahku yang 
nenangin kan waktu itu 
aku sempet nangis shock 
gitulah mba tapi ya bisa 
diliat lah mba gimana 
aku ama ayah .. kasarnya 
dari hal kaya gitu aja 
ayahku bisa jadi orang 
yang selalu ada buat aku 
, selalu kasih nasehat 
yang aku terus inget 
ampe sekarang... 

 

7 
 

• Pasangan ibu saat 
ini itu pilihan ibu 
sendiri atau pilihan 
orang tua? 

 

• Pilihan sendiri mba..lebih 
mantep aja,dulu mikirnya 
gitu sih .. walopun dulu 
masih sering anak 
dijodohkan orang tua 
dengan anak 
temennya..sebetulnya ibu 
sempat punya niat seperti 
itu tapi karena beliau 
tahu anaknya seperti apa 
jadi semua dikembalikan 
ke aku, dan aku waktu itu 
ga mau walaupun hanya 
untuk  berkenalan 

 

8 • Bukan termasuk 
orang tua yang 
dictator atau otoriter 
ya bu? 

• Ya ga sih mba, cuman 
ayah itu emang tidak 
diktator atau otoriter 
hanya saja disiplin dan 
tetap selektif ama cowo 
yang dekat sama aku 
dulu..meskipun begitu 
ibu maupun ibu berusaha 
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untuk memenuhi semua 
keinginan aku, ya hanya 
itu..masalah cowok 
memang agak beda. 

10 • Sama suami 
bertemu sendiri ya 
bu? 

• Ya mba . ketemu sendiri  

11 • Bagaimana cerita 
awal mula bapak 
dan ibu bertemu 
sehingga 
kemudian 
memutuskan 
untuk menikah? 

 

• Nah jadi ceritanya dulu 
itu aku lagi makan di 
food court ama temen-
temen aku terus dia juga 
pas lagi makan ama 
temannya. Pas itu dia 
minta kertas ke waitress 
yang kertasnya dikasihin 
ke aku dan isinya “Boleh 
kenalan ngga?”  ya uda 
abis itu tukeran no 
handphone dan pas aku 
pulang eh dia langsung 
telpon. Semenjak itu ya 
jadi lebih intens aja, 
sering smsan , maen 
kerumah, anter jemput 
sekolah ( pada saat ini 
subjek duduk di kelas 
satu SMA ) , terus 
pacaran deh tiga tahunan 
lebih dikit kali ya ampe 
akhirnya nikah sekarang. 
Dulu nikah karna aku 
uda hamil duluan. 

 

 

12 • Bagaimana 
tanggapan dari 
orang tua kedua 
belah pihak 
mengenai 
keputusan bapak 
dan ibu untuk 
menikah? 

 

• Awalnya pas kita pacaran 
aja orang tua ga setuju 
soalnya suamiku itu 
tatto-an, pirang , 
gondrong, sampe 
akhirnya ya itu aku hamil 
duluan terus karena aku 
ga di restuin akhirnya 
aku minggat ke keluarga 
suamiku yang pada saat 
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itu sampai sekarang 
berhubungan baik ama 
aku. Nah setelah aku 
minggat akhirnya mau ga 
mau akhirnya nikah ama 
suamiku, walaupun 
cuman sederhana tapi 
seluruh keluarga dateng , 
pas itu aku uda hamil tiga 
bulan. 

 
13 • Apakah sebelum 

menikah ibu sudah 
cukup mengenal 
betul pribadi atau 
karakter serta 
watak dari suami 
ibu?  

 

• Ya sambil berjalannya 
waktu kita cukup saling 
mengenal lah satu sama 
lain. 

 

 

14 • Sebelum 
memutuskan 
menikah apakah 
ibu juga sempat 
memiliki rasa ragu 
mengenai pilihan 
ibu saat itu? 

• Ragu yang sangat ragu 
sih engga ya, tapi ya 
kadang masih bingung 
aja dulu..apakah kalau 
tanpa restu nantinya  jadi 
rumah tangga yang 
berjalan lancar..ternyata 
seperti ini.. 

 

15 • Adakah perbedaan 
perubahan sikap 
dan perilaku dari 
suami kepada ibu, 
saat sebelum 
menikah dan 
sesudah menikah? 

 

• Ya pastinya ada dong, 
kan dulu pas muda masih 
egois, emosi labil dan pas 
dulu dia juga pecandu 
narkoba . Sekarang sih ya 
masih kumat kadang-
kadang pas dia suka 
kumpul ama temen-
temennya yang make 
juga ,tapi mendinglah 
dibandingin dulu pas 
pacaran dan awal-awal 
nikah. Sebenernya pada 
dasarnya orangnya tu 
baik tapi pas high jadi 

 



70 
 

temperamental dan jadi 
sering cek-cok adu mulut 
gitulah biasa. 

16 • Ini berarti ibu 
sudah tahu kalau 
suami ibu itu 
termasuk 
pengguna narkoba 
dan suka minum? 
 

• Maaf bu kalau 
saya boleh tahu, 
lalu hal apa yang 
meyakinkan ibu 
tetap mau 
menerima dan 
menikah dengan 
suami ibu? 

• Ya mba..tau banget 
malah, dia suka cerita 
dan aku sering nemuin 
dia pas teler… 
 

 
• Apa ya? Yah ga tahu 

juga…..mungkin karena 
cinta buta ato terlalu 
cinta kali yaa.. eh…tapi 
ada perasaan pengen 
merubah dia jadi lebih 
baik mba..soalnya dia 
cukup parah waktu itu, 
karena ada rasa sayang 
jadinya ingin dia 
sembuh.. 

 

17 • Pertengkaran atau 
konflik seperti 
apakah yang bisa 
memicu emosi 
suami ibu dan 
menyebabkan 
terjadinya KDRT? 

 

• Biasanya pas aku 
komplain karena dia 
pulangnya dini hari dan 
mabok itu sih dulu pas 
awal-awal nikah , kalo 
yang akhir-akhir 
kemaren itu gara-gara 
ada cewe , mantanya 
kontak dia lagi. 
 

 

18 • Dulu waktu 
pacaran sering 
bertengkar bu? 
Sudah ada tanda-
tanda kekerasan? 

• Berantem sering, yah  
karena itu dia sering 
pergi ma temen-
temennya yang suka 
mabok dan make 
narkoba…kalau waktu 
pacaran dulu pas pacaran 
ga pernah paling ngamuk 
kata-kata..makanya 
kenapa aku nikah ma dia 
karena itu mba… 
mikirnya paling kalo 
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marah ya ribut doang .. 
 

19 • Bagaimana 
kronologis 
kejadian pertama 
kali ibu 
mendapatkan 
KDRT yang 
dilakukan oleh 
suami ibu? 

 

• Kejadian pertama ya 
sejak awal nikah 
mba...Ya itu tadi awalnya 
berantem adu mulut dulu 
karena masalah dia make 
, mabok, terus pulang 
dini hari, ampe akhirnya 
dia nonjok pipiku ampe 
biru lebam gitu. Pas itu 
aku lagi hamil anak 
pertama pas umur 7 
bulanan. 

 

20 • KDRT pertama 
dulu terjadi pada 
saat usia 
pernikahan ibu ke 
berapa tahun ya 
bu? 

• kalau itu ya di tahun 
pertama mb 

 

21 • Pada saat KDRT 
yang ibu terima itu 
ada tidak usaha 
perlawanan dari 
ibu? Baik pada 
saat kejadian atau 
sesudahnya? 

• Ya mesti ada mba..tapi 
ya itu tadi balik lagi ke 
kodrat wanita yang 
kekuatannya tidak 
sebesar laki-laki. kalau 
perlawanan setelah 
kejadian itu belum ada, 
sempet mau cerita ke 
temen yang cukup deket 
tapi ya dilema juga 
soalnya waktu itu antara 
udah ga kuat pengen 
cerita ama kaya pengen 
aku tutup-tutupin aja 
gitu..ya uda akhirnya 
diem aja. 

 

22 • Reaksi pertama 
ibu dengan 
kenyataan bahwa 
ibu adalah korban 
KDRT 
bagaimana? 

• Shock mba, hanya saja 
lambat laun saya bisa 
menerima. Yang 
terpenting selanjutnya 
kan bagaimana saya 
menghadapi kondisi ini, 

Problem Focused Coping 
( Planfull Problem Solving 
) 
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apa yang harus saya 
lakukan, kalau ada yang 
mau saya benahi ya saya 
benahi. 

23 • Selama terjadinya 
KDRT apakah ibu 
pernah 
menceritakan 
kondisi ini pada 
seseorang baik 
dengan keluarga 
atau kerabat dekat 
?  

 

• Kalo ama keluarga ya itu 
ama sepupu aku,tapi 
biasanya paling sih ama 
temen-temen deket aja 
sih. 

Problem Focused Coping 
( Planfull Problem 
Solving) 

24 • Usaha apa saja 
yang ibu lakukan 
dan bagaimana 
cara ibu 
melakukannya 
dalam upaya 
menguatkan diri 
sendiri dengan 
kondisi KDRT 
yang dialami? 

 

• Aku uda nikah ama dia 
selama 14 tahun, jadi ya 
karna aku mikirin anak-
anakku juga lagipula ini 
kan pilihanku 
sendiri…paling minta 
nasehat temen atau 
saudara mba… kadang 
ya cuman buat tempat 
keluh kesah aja . 

• Berdoa, lebih 
mendekatkan diri dengan 
Tuhan mba…kadang 
juga browsing internet 
tentang KDRT dan 
gimana sih  caranya 
memperbaiki hubungan 
keluarga sehingga KDRT 
bisa dihindarin lah .. 
berusaha sedikit demi 
sedikit merubah dia 
tetapi dengan cara yang 
sangat pelan jadi dia ga 
merasa aku berusaha 
mengontrol dia dan lebih 
sabar aja sih aku. Sama 
ini satu lagi sekarang sih 
lebih ikhtiar, sering 

- Berdoa 
Emotional Focussed 
Coping 
( Positive Reappraisal ) 

 
Browsing internet- 
Problem Focused Coping 
( Information Seeking ) 
 
- Merubah pasangan 

secara perlahan  
 Problem Focused 
Coping 
( Direct Action ) 
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puasa buat suami  biar 
bisa berubah ama buat 
anak-anak. 
 

25 • Adakah  ibu 
mencari tahu 
penyebab yang 
lebih dalam 
mengapa kondisi 
KDRT ini ibu 
alami? 

 

• Ya…kalo sebab kan 
banyak mba…ya itu tadi 
biasanya cuman dari 
masalah sepele ajah.. jadi 
ketika dia mabok apa 
make kan jadi lebih 
sensitif ..trus 
gitu..suamiku jadi mulai 
bicara nada tinggi jadi 
berantem.. orang masalah 
aku tanya kunci lemari 
aja bisa jadi heboh .. 

 

26 • Apabila ibu pernah 
bercerita, apakah 
ibu melakukan 
kontak dengan 
orang tersebut 
secara rutin guna 
menguatkan ibu 
secara emosional? 

 

• kalau itu biasanya sama 
temen deket mba..ada 
satu orang temen sih 
kadang sampe dia cuman 
mendengarkan dan tidak 
memberikan masukan 
yang banyak 
lagi..soalnya kalau aku 
dikasih tahu juga kadang 
tetep ngeyel orangnya.. 

 

29 • Selama keadaan 
KDRT ibu lebih 
sering pada kondisi 
terpuruk dan pasrah 
dengan keadaan 
atau berusaha untuk 
memperbaiki 
kadaan karena ibu 
yakin pasti ada jalan 
keluar? 
 

• Wah….kalau awal-awal 
dulu ya stress mba.. 
terpuruk banget,apalagi 
pas itu aku lagi hamil dan 
lagipula kan aku yang 
pilih ternyata malah gini. 
kalo dikatakan kecewa ya 
sebenernya engga, tapi 
ya cuman kadang capek 
aja mba… kadang kalo 
aku udah gitu selalu ada 
pertanyaan kapan ini 
kelarnya. Kalau sekarang 
lebih bisa tahu kondisi 
sendiri, trus lebih bisa 
mengatur pola perilaku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem Focused Coping 
( Direct Action ) 
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aku aja kalo pas dia lagi 
high gitu ..sebenernya 
aku kuat karena anakku 
mba.. mereka yang bikin 
aku bertahan dan sampai 
sekarang semarah apapun 
suamiku ma anak ga 
pernah mukul..makanya 
kenapa aku masih yakin 
dia bisa berubah karena 
dia masih punya sisi 
lembut lah. Lagipula 
keliatan bangetlah 
suamiku aku itu sayang 
banget ama anak-
anaknya. 

30 • Saat ini apa yang 
ibu rasakan? Sudah 
menyerah, pasrah, 
atau masih ingin 
berjuang 
memperbaiki 
keadaan? 

 

• Satu tahun yang lalu 
mba..aku pernah  mau 
nyerah karena udah 
capek dan lihat temen-
temen aku  punya 
keluarga normal, tapi 
sekarang udah ga lagi 
soalnya sedikit banyak 
kondisi KDRT secara 
fisik yang ampe nyentuh 
tu jarang muncul paling 
berantem adu mulut aja 
sih… 

 

31 • Selama 
mendapatkan 
perlakuan KDRT 
secara terus 
menerus terjadi, apa 
yang ada di benak 
atau pikiran ibu 
mengenai hal ini? 

 

• Apa ya? Gaada sih, orang 
aku rasanya udah kebal 
juga hati ma pikiranya, 
kalau dulu wah 
mba…rasanya kayak ini 
tu cobaan terbesar 
seumur hidup (tertawa 
lepas sejenak) 

 

32 • Apaka usaha ibu 
bagi diri sendiri 
dalam menjalani 
atau menghadapi 
tekanan ini? 

• Paling apa ya 
mba…belanja sendiri, 
kadang nemenin anak les 
atau berkegiatan..yang 
sekarang ini sih lagi ikut 

Emotion Focused Coping 
( Avoidance ) 
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 yoga..biar pikirannya 
ayem dan relax aja sih 

33 • Ketika ibu dalam 
kondisi yang 
tertekan dan stres, 
apa yang biasa ibu 
lakukan untuk 
mengurangi rasa 
tertekan tersebut? 

• Nangis mba…kalau udah 
ga kuat..paling habis itu 
ya cerita ama temen atau 
kita ngobrolin yang 
bagus-bagus aja biar 
ilang stresnya…biasanya 
temen ngajakin keluar 
entah makan, nyalon, 
belanja..yahhh se 
moodnya aku aja mba 
mau ngapain. 

Emotion Focused Coping 
( Denial ) 

34 • Faktor apakah 
yang membuat ibu 
mempertahankan 
pernikahan hingga 
sekarang? 

 

• Ya karena aku masih ter 
motivasi banget untuk 
ngerubah suamiku dan 
faktor anak-anak jugalah. 

Problem Focused Coping 
(Planfull Problem Solving) 

35 • Adakah ibu mencari 
bantuan untuk 
penguatan rohani 
ibu? 

 

• Kalau rutin ga 
mba…..palingan 
beberapa kali,itu saja 
waktu pergi keluar kota 
jadi pemuka agamanya 
tidak kenal aku..bisa 
lebih leluasa. 

Problem Focused Coping 
( Information Seeking ) 

37 1. Apakah ibu yakin 
bahwa semua 
masih bisa 
diperbaiki? 
 

• Yakin banget, ini kaya 
tantangan dari Tuhan 
buat aku sih , jadi kaya 
motivasi aku untuk 
merubah dia jadi lebih 
baik, mau ampe kapan 
sih dia kaya gini? Pasti 
kan masing-masing 
orang punya momennya 
sendirilah , paling juga 
bentar lagi dia eneg 
sendiri. 
 

Problem  Focused Coping 
( Planfull Problem 
Solving) 
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b. Identitas Subyek 

Nama   : Subyek 2 ( VR ) 

Umur  : 30 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Ibu Rumah tangga 

 
NO. Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 
• Selamat pagi Ibu, 

apa kabar?  
 

• Puji Tuhan baik 
 

 

2 
• Bagaimana 

dengan kabar ibu 
dan keluarga hari 
ini? Boleh saya 
tahu nama ibu? 

• Sejauh ini baik-baik saja, 
semua sehat…namaku 
VR 

 

3 
• Ibu dulu 

bertempat tinggal 
dimana dan 
tinggal dengan 
siapa? Dan 
bagaimana kesan 
ibu terhadap 
lingkungan 
tempat tinggal 
ibu yang 
terdahulu? 

 

• Aku asli Semarang sih 
mba…anak pertama. 
Dulu aku tinggal di 
rumah semarang, tapi 
mulai SMA aku pindah 
ke kontrakan di 
Semarang juga ama 
temen-temenku. Ya 
lingkungannya baik-baik 
aja sih. 

 

 

4 
• Apa yang 

membuat ibu 
pada saat itu 
pindah ke runah 
kontrakan ? 

• Ya namanya anak muda 
pasti kan pengen bebas 
lah ya mba , ya bukannya 
aku ga seneng ato tidak 
nyaman tinggal sama 
orang tua tapi ya pada 
saat itu aku remaja 
sukanya kan pasti 
kumpul rame-rame ama 
temen-temen .. tapi orang 
tua aku tetep selalu 
memberikan nasehat-
nasehat lah dan wejangan 
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supaya aku ga salah 
ambil langkah pada saat 
itu. 

 
5 

• Berarti rukun-
rukun saja ya bu?

• Yah…begitu mba, 
dikatakan rukun ya rukun 
baik ya baik karena 
jarang berselisih 
paham… toh juga semua 
keperluan aku pada saat 
sebelum menikah 
tercukupi dengan baik ko 
mba dan lagipula orang 
tua ku juga selalu suport 
dengan kegiatan positif 
aku ko mba selama aku 
sekolah dan tinggal ama 
mereka .. tapi ya pernah 
berselisih paham. Cuman 
ya itu…karena aku 
orangnya rada bebas 
pikirannya jadi SMA 
sudah berani keluar dari 
rumah, dan orangtua itu 
bagiku teman..jadi ya 
santai banget.  

 

 
6 

• Sudah berapa 
lama Ibu tinggal 
di daerah yang 
sekarang? 
Bagaimana kesan 
ibu terhadap 
daerah tempat 
tinggal ibu 
sekarang?  

 

• Kalo sekarang dirumah 
ini baru dua tahunlah , 
disini kan tetangganya ga 
banyak soalnya banyak 
rumah kosong juga kan 
didaerah sini jadi ya cuek 
aja. Aku tidak suka 
bergaul atau berbaur 
dengan tetangga sih 
mba…. 

 

 
7 

• Melihat sikap 
atau keinginan 
juga perilaku ibu 
yang seperti itu, 
bagaimana reaksi 
orangtua dan 
bagaimana 

• Kalau ayah dan ibu sejak 
dulu selalu memberikan 
kebebasan pada aku 
untuk menentukan 
pilihan…apapun itu 
hanya saja mereka tetap 
memberikan nasehat 
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orangtua 
menanggapi saat 
itu? 

yang aku pikir cukup 
berarti waktu itu. 
Seingatku semua hal 
yang positif selalu beliau 
berdua dukung…cuman 
kalau sudah agak 
berselisih paham kadang 
aku yang nggak control 
diri..ngamuk-ngamuk 
sendiri. Aku tu orangnya 
uda cuek , keras sih mba 
, kekeuh orangnya.. 

 
8 

• Bagaimana 
dengan masalah 
berpacaran, 
ketika ibu masih 
muda? Apakah 
ada kriteria 
khusus dari ayah 
atau ibu tentang 
calon yang harus 
ibu pilih? 

• Kalau kriteria khusus 
secara terang-terangan 
diajukan sih 
nggak..hanya saja ya 
biasa..standarnya pesan 
beliau berdua ya harus 
hati-hati kalau memmilih 
teman dekat..supaya 
nantinya tidak 
kecewa..gitu sih paling. 

 

 
9 

• Hal ini berarti 
pasangan ibu 
saat ini adalah 
pilihan ibu 
sendiri? 

• Iya…sendiri, kan 
namanya menikah itu 
inginnya sekali seumur 
hidup jadi ya harus cari 
sendiri… lagipula orang 
tuaku juga tidak 
mengenal yang namanya 
perjodohan..karena 
beliau berdua sudah 
paham kalau yang 
namanya perasaan dan 
harmonisnya hubungan 
keuarga kan atas dasar 
pilihan dan suara hati 
mba.. 

 

 
10 

• Ibu atau ayah ada 
yang bersifat 
dictator atau 
otoriter terhadap 
beberapa hal 

• Tidak sama sekali, semua 
dikembalikan ke 
anak..kalau mereka 
bilang ada pepatah jawa 
“Kebo Nusu Gudel” 
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dalam hidup ibu 
tidak? 

artinya orangtua ikut 
anak tapi tetap 
mengarahkan 

 
11 

• Bagaimana cerita 
awal mula bapak 
dan ibu bertemu 
sehingga 
kemudian 
memutuskan 
untuk menikah? 

 

• Pertama kali ketemu di 
kantor dia rekan bisnis 
nya bos aku trus ya 
kenalan disitu di kenalin 
ama bos aku. Sebenarnya 
memutuskan untuk 
menikah banyak 
pertimbanganannya, dari 
yang beda agama , jarak 
umur jauh, trus suamiku 
uda berkeluarga juga tapi 
balik lagi ke komitmen 
kitanya akhirnya dengan 
berbagai halangan kita 
nikah. 

 

 

 
12 

• Bagaimana 
tanggapan dari 
orang tua kedua 
belah pihak 
mengenai 
keputusan bapak 
dan ibu untuk 
menikah? 

 

• Ya awalnya ga setujulah 
pasti , tapi karna kita uda 
sama-sama dewasa ya 
semuanya dibalikin ke 
kita. 

 

 

 
13 

• Apakah sebelum 
menikah ibu 
sudah cukup 
mengenal betul 
pribadi atau 
karakter serta 
watak dari suami 
ibu?  

 

• Tau banget, soalnya kita 
pacaran  3 tahun jadi ya 
udah cukuplah. 

 

 

 
14 

• Apakah sebelum 
memutuskan 
menikah, 
terbersit dalam 
pikiran ibu ragu? 

• Ragu ya pasti 
mba…namanya juga mau 
memutuskan sesuatu 
yang sakral.. apalagi 
demi dia juga aku pindah 
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agama ... hanya saja 
mencoba untuk tetep 
meyakinkan diri bahwa 
semua akan baik-baik 
saja… 

 
15 

• Adakah 
perbedaan 
perubahan sikap 
dan perilaku dari 
suami kepada 
ibu, saat sebelum 
menikah dan 
sesudah 
menikah? 

 

• Ada banyak cuman 
sekarang Puji Tuhan 
lebih banyak positifnya , 
sekarang lebih sabar , 
santai dan lebih terbuka. 
Dulunya tu wataknya 
sangat keras sekali dan 
orangnya kaku banget. 

 

 
16 

• Pertengkaran 
atau konflik 
seperti apakah 
yang bisa 
memicu emosi 
suami ibu dan 
menyebabkan 
terjadinya 
KDRT? 

 

• Masalah komunikasi, 
yang dia pengennya A 
trus aku ngertinya B ya 
jadi ga ketemu, awalnya 
selisih paham trus saling 
tersinggung dengan 
perkataan satu sama lain 
jadi KDRT. 

 

 

 
17 

• Pada waktu 
berpacaran 
apakah ada 
pernah 
menunjukkan 
kalau sifat suami 
ibu itu orang 
yang akan bisa 
melakukan 
KDRT? 

• Ya..nggak tahu 
mba..nggak kelihatan 
sih…apalagi memang 
sifat dasarnya dia 
keras..cuman ya itu kalau 
marah palingan bentak-
bentak aja..selain itu 
nggak ada yang lain. 

 

 
18 

• Bagaimana 
kronologis 
kejadian pertama 
kali ibu 
mendapatkan 
KDRT yang 
dilakukan oleh 

• Waktu itu kita ya 
masalah komunikasi , 
jadi apa yang dia mau 
harus di turutin, masalah 
duit kayanya trus aku pas 
ga ada langsung di 
tampar ama dia. Yang 
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suami ibu? 
 

jelas kejadian paling fatal 
pas 3 bulan lalu aku lagi 
kerja, dia dateng mau 
minta hp ku dan aku ga 
kasihin trus akhinya 
mukul . waktu itu dia lagi 
mabok juga kayanya. 

 
 
19 

• Apa tindakan 
yang ibu lakukan 
pada saat ibu 
mengalami 
KDRT? Adakah 
perlawanan yang 
ibu lakukan? 

 

• Ya aku lebih sering 
ngehindar sih tapi pernah 
juga balik mukul tapi 
jarang kenanya..lebih 
banyak aku tidak terlalu 
lama ama suamiku.. 
karena aku takut secara 
tidak sengaja membuat 
dia kalap. Terus inikan 
pilihanku dikatakan 
menyesal ya gimana 
yah…susah ... mau ga 
mau apapun yang terjadi 
sekarang , suka ato tidak 
suka ya ini konsekuensi 
dari apa yang aku jalanin 
.. 

 

 

 
20 

• Jadi perlawanan 
dalam bentuk 
fisik sudah ibu 
lakukan? 

• Sudah..tetep aja ya gitu 
nggak bisa mengalahkan 
kekuatan dia laki-laki… 

 

 
21 

• Selama 
terjadinya KDRT 
apakah ibu 
pernah 
menceritakan 
kondisi ini pada 
seseorang baik 
dengan keluarga 
atau kerabat 
dekat ?  

 

• Kalo aku lebih banyak 
cerita ama temen-temen 
terdekat aja, seandainya 
mereka diposisi seperti 
ini akan melakukan 
apa?...itu yang juga 
sebagai masukan mba 

 
 
 
Problem Focused 
Coping ( Planfull 
Problem Solving ) 

 • Bagaimanakah • Awalnya sih emosi  
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22  perasaan ibu saat 
mengetahui 
bahwa ibu adalah 
korban KDRT? 

 

banget, dan banyak 
faktor yang buat aku ya 
sudahlah menyerah tapi 
di lain sisi juga banyak 
faktor yang memberatkan 
aku dan ga bisa lepasin 
dia karna kita sudah 
sama-sama saling 
berkorban banyak supaya 
bisa bareng 

 
23 

• Usaha apa saja 
yang ibu lakukan 
dan bagaimana 
cara ibu 
melakukannya 
dalam upaya 
menguatkan diri 
sendiri dengan 
kondisi KDRT 
yang dialami? 

 

• Bukannya mau sok 
agamis lah ya, tapi aku 
lebih sering berdoa , 
banyak banyak berdoa 
dan lebih sabar juga 
dengan cara menjalin 
komunikasi yang lebih 
baik lagi. 

 

- Berdoa 
Emotional focused 
coping 
(Positive 
Reappraisal) 

- Menjalin 
komunikasi dengan 
baik-problem 
focused coping  
( Direct Action ) 

 
24 

• Adakah ibu 
mencari tahu 
penyebab yang 
lebih dalam 
mengapa kondisi 
KDRT ini ibu 
alami? 

 

• Nggak mba….sudah 
males dan capek aku. 
paling ya gitu-gitu aja. 
Kayak ini lho mba, apa 
ya? Pasrah..anggap 
sebagai salah satu 
pengalaman pahit dalam 
kehidupanku. Itung-itung 
jadi lebih bijak trus  

• Adanya males…apalagi 
kalau ada yang bilang 
coba konsultasi atau 
apalah gitu..aku paling 
males mba… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emotional focused 
coping ( Self 
Criticsm ) 

 
25 

• Selama keadaan 
KDRT ibu lebih 
sering pada 
kondisi terpuruk 
dan pasrah dengan 
keadaan atau 

• Pertama kali ya stress 
mba…orang lain atau 
perempuan lain saja 
kehidupannya normal ko 
aku nggak normal. trus 
berusaha mba buat bikin 

Emotion Focused 
coping (Positive 
Reappraisal ) 
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berusaha untuk 
memperbaiki 
kadaan karena ibu 
yakin pasti ada 
jalan keluar? 

 

semua jadi baik.. yakin 
sih yakin semua berubah 
tapi dengan tidak 
sepenuhnya. 

 
26 

• Apakah usaha 
ibu bagi diri 
sendiri dalam 
menjalani atau 
menghadapi 
tekanan ini? 

• Gak ada mba..malah 
berusaha untuk jarang 
dirumah.. ..jadi mulai 
dari sore sampai 
menjelang malam 
keluyuran..lha males 
dirumah, daripada ribut 
lagi…kadang sampai 
ingin merasakan 
memiliki kehidupan 
normal kayak temen-
temen mba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emotion Focused 
coping ( Positive 
Reappraisal ) 

 
27 

• Kalau ibu sedang 
stress biasanya 
ibu melakukan 
apa? 

• Nggak ada mba.. sudah 
males, paling kalau 
keluar ya sendiri..di café 
ngopi, macem2, kadang 
malah nangis sendiri 
mengingat kejadian yang 
nggak enak 

Emotion Focused 
Coping ( Possitive 
Reappraisal ) 

 
28 

• Apakah ibu 
yakin bahwa 
semua masih 
bisa diperbaiki?  

 

• Puji Tuhan sangat yakin, 
ini kaya PR buat aku dari 
Tuhan supaya jadi orang 
yang sama-sama lebih 
baik.  

Emotion Focused 
Coping (Possitive 
Reappraisal ) 

 
29 

• Faktor apakah 
yang membuat 
ibu 
mempertahankan 
pernikahan 
hingga sekarang? 

 

• Banyak sekali faktor 
yang membuat saya 
bertahan , kembali lagi 
ke pengorbanan kita di 
masa lalu untuk bisa 
bareng kaya sekarang. 
Apa yang kita dapatkan 
sekarang itu ga mudah 
dan banyak proses berat 
sekali yang udah di 
laluin. Percaya juga mba 
suami berubah 
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c. Identitas Subyek 

Nama   : Subyek 3 ( KN )  

Umur  : 28 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Ibu Rumah tangga 

NO Pertanyaan Jawaban Keterangan 
1. • Selamat pagi 

Ibu, apa 
kabar? Nama 
Ibu siapa? 

 

• Alhamdulillah , KN 
 

 

2 • Ibu dulu 
bertempat 
tinggal 
dimana dan 
tinggal dengan 
siapa? Dan 
bagaimana 
kesan ibu 
terhadap 
lingkungan 
tempat tinggal 
ibu yang 
terdahulu? 

 

• Dulu rumahku di deket 
Horison , tinggal ama ibu 
bapak. Ya karena dari 
kecil di situ jadi nyaman-
nyaman aja. Selama disana 
aku ya nggak terlalu tahu 
tetangga sekitar. Kalau 
orang tua lumayan deket 
sama sekitar, tapi aku 
sama ortu saja jarang 
bicara..paling kalau ada 
perlu saja.. toh mereka 
juga tidak pernah 
menanyakan hal yang 
berkaitan dengan 
sekolah..paling nanyanya 
mau apa? Terus dibelikan. 

 

 

3 • Berarti ibu 
dan orang tua 
tidak dekat ya 
bu? 

 
 
 

• Nggak mba.. ya 
seperlunya aja…kalau 
perlu uang ya bilang 
biasanya langsung dikasih. 

 

4 • Sudah berapa 
lama Ibu 
tinggal di 
daerah yang 

• Dari setelah menikah 
tahun 2009 berarti 3 
tahunlah. Lingkungan 
disini sepi jadi ga deket 
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sekarang? 
Bagaimana 
kesan ibu 
terhadap 
daerah tempat 
tinggal ibu 
sekarang?  

 

ama tetangga. 

5 • Lalu 
mengenai 
berpacaran, 
apakah 
orangtua ibu 
juga sangat 
memperhatika
n atau 
memberikan 
ciri khusus 
mengenai 
laki-laki yang 
akan mereka 
sukai? 

• Ya kalau itu sih pasti, 
semua orangtua 
begitu…tapi kalau aku ya 
cuek mba..kalau aku suka 
kenapa nggak? Toh yang 
menjalani nantinya aku , 
tapi beberapa kali sempat 
memberikan ajakan untuk 
bertemu teman dan 
anaknya, tapi aku males.. 

 

6 • Bagaimana 
cerita awal 
mula bapak 
dan ibu 
bertemu 
sehingga 
kemudian 
memutuskan 
untuk 
menikah? 

 

• Jadi awalnya karena 
hubungan pekerjaan dan 
setelah pacaran 1.5 tahun 
akhirnya menikah. 
Sebenernya dari pacar-
pacarku yang lain dia yang 
paling serius maksudnya 
niat buat nikahin aku. 
Sebenernya sih ga 
nyaman-nyaman banget 
karena pas pacaran uda 
keliatan kalo dia itu 
orangnya ga helpfull ko 
dan kelatan juga kalo dia 
orangnya egois dan pas 1 
tahun pacaran juga pernah 
ditampar di depan orang 
banyak tapi balik lagi udah 
terlanjur serius. Soalnya 
kalo pacar-pacar yang lain 
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ngehindar lah ngejauh kalo 
uda mulai di ajak serius.  

 
7 • Ini berarti ibu 

sudah tahu 
kalau suami 
ibu ketika 
menikah 
kemungkinan 
akan 
melakukan 
KDRT lagi 
ada? 

• Maaf bu kalau 
saya boleh 
tahu, lalu hal 
apa yang 
meyakinkan 
ibu tetap mau 
menerima dan 
menikah 
dengan suami 
ibu? 

• Ya tau mba…sadar 
malah.. kalau menikah 
pasti dia akan melakukan 
itu lagi.. susah 
ngerubahnya 

 
• Nggak tahu mba, mungkin 

yang paling membuat aku 
bertahan untuk memilih 
dia  ya itu… karena dari 
sekian laki-laki yang deket 
ama aku yang serius hanya 
dia 

 

8 • Bagaimana 
tanggapan dari 
orang tua 
kedua belah 
pihak 
mengenai 
keputusan 
bapak dan ibu 
untuk 
menikah? 

 

• Ya gapapa lah welcome – 
welcome aja memasrahkan 
semua pada anak 

 

9 • Apakah 
sebelum 
menikah ibu 
sudah cukup 
mengenal 
betul pribadi 
atau karakter 
serta watak 

• Sepertinya uda paham sih 
soalnya pas pacaran dia 
tiap hari kerumah. 
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dari suami 
ibu?  

 
10 • Adakah 

perbedaan 
perubahan 
sikap dan 
perilaku dari 
suami kepada 
ibu, saat 
sebelum 
menikah dan 
sesudah 
menikah? 

 

• Sama aja sih cuman pas 
nikah kasus KDRT nya 
makin  berat. 

 

11 • Pertengkaran 
atau konflik 
seperti apakah 
yang bisa 
memicu emosi 
suami ibu dan 
menyebabkan 
terjadinya 
KDRT? 

 

• Paling masalah WIL , 
cuman itu sih soalnya kalo 
masalah lain aku ga riwil. 

 

12 • Bagaimana 
kronologis 
kejadian 
pertama kali 
ibu 
mendapatkan 
KDRT yang 
dilakukan oleh 
suami ibu? 

• Jadi waktu itu gara-gara 
cewe, jadi dia itu ada 
affair ama temen cewe 
satu kantor dia , nah aku tu 
uda mulai curiga ko bbm 
an ama cewe itu terus 
sering keluar bareng ama 
cewe itu alesannya 
katanya urusan kerjaan eh 
malah ya bener sih kalo 
ada orang women feeling 
.. nah aku kan orangnya 
emosian juga trus akhirnya 
jadi ribut hebat rara-gara 
itu trus mukul. Pernah ada 
kejadian pas mau nampar 
kena anaknya , pas anakku 
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umur 1 tahun ampe 
berdarah mulutnya. Terus 
dia langsung ngloyor aja 
pergi. 

 
13 • Pada saat 

KDRT yang 
ibu terima itu 
ada tidak 
usaha 
perlawanan 
dari ibu? Baik 
pada saat 
kejadian atau 
sesudahnya? 

• Ada mba…..ampek adu 
mulut, takutnya kejadian 
yang nampar anakku 
muncul lagi jadinya 
akunya yang lebih ngerem 
diriku biar 
pertengkarannya gak 
berlarut-larut. 

 

14 • Apa tindakan 
yang ibu 
lakukan pada 
saat ibu 
mengalami 
KDRT? 
Adakah 
perlawanan 
yang ibu 
lakukan? 

 

• Aku diem sih , mentok-
mentok cuman teriak-
teriak aja. Mau ngelawan 
juga percuma. 

 

 

15 • Kalau 
perlawanan 
fisik balasan 
juga ibu 
lakukan? 

• Nggak mba.. percuma 
wong badannya gede.. aku 
udah paham aku pasti 
kalah kalau lawan dia.. 
jadi diam aja mba 
adanya..trus berfikir aja 
mba cara untuk 
mengendalikan keadaan 

 
 
 
 
 
Problem Focused Coping
( Planfull Problem 
Solving ) 

16 • Selama 
terjadinya 
KDRT apakah 
ibu pernah 
menceritakan 
kondisi ini 
pada 
seseorang baik 

• Ama ibuku sih paling, pas 
tau dan aku ceritain 
tentang masalah aku dia 
marah banget tapi 
pemikiran ibu aku ini 
masalah rumah tangga 
yang pribadi ..aku minta 
masukan, dukungan juga 
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dengan 
keluarga atau 
kerabat dekat 
?  

 

mba dari ibu untuk 
menghadapi ini. 

(Assistence Seeking) 

17 • Bagaimanakah 
perasaan ibu 
saat 
mengetahui 
bahwa ibu 
adalah korban 
KDRT? 

 

• Jengkel banget aku, 
pernah pas dulu nampar 
ampe muka pipi merah 
banget ampe aku suruh 
pembantuku fotoin tapi 
akhirnya tak apus. Soalnya 
aku mikirnya ya udahlahh 
mau gimana .. 

 

 

18 • Usaha apa saja 
yang ibu 
lakukan dan 
bagaimana 
cara ibu 
melakukannya 
dalam upaya 
menguatkan 
diri sendiri 
dengan 
kondisi KDRT 
yang dialami? 

 

• Diem dan sabar sih tapi 
hawa-hawanya pengen 
cerai tapi setelah dipiki-
pikir lagi ga jadi soalnya 
anakku juga deket banget 
ama keluarga suamiku jadi 
ya buat pertimbangan aja 
sih. Paling yang sering aku 
tetap lakukan ya itu… ga 
sok suci atau gimana tapi 
aku sering dateng ke ahli 
agama nanya masalahku.. 
baiknya gimana.. aku 
harus doa apa? Dan juga 
minta saran. Temen dan 
saudara juga banyak yang 
tak minta sarannya. Yang 
jelas apa yang aku lakuin 
semoga bisa membuat 
hubungan kita jadi baik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem Focused Coping
( Planfull Problem 
Solving ) 

19 • Bagaimana 
keadaan ibu 
dan bapak 
sekarang ? 

• Ya sekarang sih baik-baik 
aja mba karna emang ga 
ada masalah tapi juga ya 
gatau kenapa dia sekarang 
mau mulai dengerin apa 
kata aku sih karena aku 
mencoba untuk mengajak 
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dia berkomunikasi, kadang 
aku cerita tentang anak 
dan rumah tangga 
walaupun kayanya 
setengah ati tapi ya 
seenggaknya mungkin ini 
jawaban dari doa-doa aku 
selama ini ya semoga aja 
sih mba .. ya aku sih selalu 
berdoa minta ama yang di 
atas supaya sikap-sikap dia 
yang ga baik di hilangkan. 

 
Problem Focused Coping
( Direct Action ) 

20 • Apakah ibu 
yakin bahwa 
semua masih 
bisa 
diperbaiki?  

 

• Insya Allah yakin, soalnya 
semua ga ada yang ga 
mungkin ya. Apalagi tar 
kan dia juga liat anaknya 
makin lama makin gede 
dan tau kelakuan bapaknya 
.. pasti kan dia malu mba .. 
lagipula sekarang aku juga 
berdoa terus  mba supaya 
ga ada masalah kaya gini 
trus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emotional Focused 
Coping ( Positive 
Reappraisal ) 

21 • Faktor apakah 
yang membuat 
ibu 
mempertahank
an pernikahan 
hingga 
sekarang? 

 

• Ya yang pasti adalah 
anakku, dia deket banget 
ama keluarga suamiku jadi 
ya ga tega aja rasanya kalo 
mau misah mereka.  
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