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ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan fenomena sosial mengenai kekerasan dalam

pacaran yang banyak terjadi namun tidak pernah terungkap. Kekerasan dalam

pacaran ini menjadi hal yang penting untuk dibahas karena dapat mempengaruhi

kesehatan dan kesejahteraan korban yang mengalaminya (Murray, 2007).

Kejadian ini menimbulkan trauma yang mendalam dan biasanya perempuan yang

menjadi korbannya. Kejadian trauma ini berdampak pada perasaan, pikiran,

hubungan relasi, perilaku, dan harapan. Cognitive Behavior Therapy dapat

diberikan pada korban yang mengalami kekerasan dalam pacaran agar mampu

mengidentifikasikan pikiran, perasaan dan perilakunya serta mengubah pikiran

negatif menjadi lebih tepat.

Partisipan penelitian adalah perempuan yang memiliki pengalaman

kekerasan dalam pacaran baik secara fisik, verbal dan emosional, serta seksual

dan mengalami minimal dua kali siklus kekerasan di dalam hubungannya, dengan

rentang usia antara 18-25 tahun. Dari proses pengumpulan partisipan, terdapat 3

orang partisipan yang bersedia untuk ikut serta dalam penelitian. Rancangan

penelitian menggunakan Quasi Experimental dengan One-Group Pre-Test Post-

Test Design karena keterbatasan jumlah partisipan yang tidak memungkinkan

menggunakan dua kelompok penelitian untuk dibandingkan. Penelitian ini akan

mengukur efektivitas dari Cognitive Behavior Therapy untuk menurunkan simtom

stres pasca trauma pada korban yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Data

mengenai simtom stres pasca trauma diperoleh melalui kuesioner PTSD

Checklist–Civilian Version (PCL-C) dari F.W.Weathers (1993).

Hasil penelitian menunjukkan Cognitive Behavior Therapy efektif

menurunkan simtom stres pasca trauma pada korban kekerasan dalam pacaran.

Perubahan terlihat dari berkurangnya gejala simtom stres pasca trauma dan

perubahan perilaku. Perubahan terjadi karena partisipan mampu untuk

mengembangkan pikiran, perasaan serta perilaku yang positif.

Kata Kunci: cognitive behavior therapy, simtom stres pasca trauma, kekerasan

dalam pacaran
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