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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di berbagai belahan dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial, keluarga 

merupakan unit sosial penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat 

manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan 

zaman. Keluarga inti yang di dalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial, yaitu: suami-

ayah, istri-ibu, dan anak.1 

Keluarga inti pada umumnya dibangun berdasarkan ikatan perkawinan. 

Perkawinan merupakan pondasi bagi keluarga, oleh karena itu sepasang manusia 

menikah akan lahir keluarga yang baru. Dalam konsep perkawinan yang tradisional 

berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih muda dilakukan 

karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab 

istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah, seperti firman Allah sebagai berikut :  

هلِِم◌ۡ أَم ◌ۡ أَنَفُقوْا ِمن ◌ٓ َوِمبَا ٖ◌ ض◌ۡ َعَلٰى َبع ◌ۡ َضُهم◌ۡ ِء ِمبَا َفضَل ٱللُه َبع◌ٓ ٱلرَجاُل قـَوُٰموَن َعَلى ٱلنَسا  ۡ◌◌ۚ وَٰ
فِ  ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ  ظَٰتَفٱلصِٰلحَٰ

ٞ
ُجُروُهن ِيف ◌ۡ َوٱلِٰيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهن َفِعظُوُهن َوٱه ◌ۚ ِب ِمبَا َحِفَظ ٱللهُ ◌ۡ َغي◌ۡ لل ◌

                                                           
1 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2012),  h. 6 
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ا  ◌ٗ ِإن ٱللَه َكاَن َعِليّ  ◌ۗ ِهن َسِبيًال ◌ۡ ُغوْا َعَلي◌ۡ َفَال َتب ◌ۡ َنُكم◌ۡ َأَطع ◌ۡ فَِإن ◌ۖ رِبُوُهن ◌ۡ َمَضاِجِع َوٱض◌ۡ ٱل
  ٣٤ا ◌ٗ َكِبري

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar” (Q.s.An-nisa : 34).2 

 

Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, mereka harus mampu 

menahan rasa lelahnya. Dalam hal ini, kaum laki-lakilah yang tepat untuk 

menempatinya.Kaum laki-laki bertugas untuk mengayomi perempuan serta 

memberikan yang terbaik untuk perempuan. Keutamanaan laki-laki yaitu mereka 

mampu bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan. 

Sehingga dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum 

perempuan ketika sudah tiba saatnya. Selain itu, kaum laki-laki juga berhak untuk 

mengatur keuangan dari hasil kerja kerasnya selama ini. Karena, seorang suami tidak 

hanya mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, ia mencari rezeki untuk 

anak serta anak cucunya nanti. 

                                                           
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta : CV. Toha Putra 

Semarang, 1989), h. 123. 
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Bagaimanapun usaha keras seorang laki-laki baik sebagai ayah maupun 

suami, ia tetap tidak memiliki hartanya untuk dirinya sendiri. Karena, di dalam 

hartanya tersebut terdapat hak istri dan anak-anaknya. Dari penjelasan di atas, dapat 

dijelaskan bahwa bagaimana posisi kaum laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. 

Seorang suami bertugas mencari nafkah untuk istri serta anak-anaknya sedangkan 

istri bertugas memberi kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya.  

Akan tetapi, didalam keluarga dimana anggotanya memiliki rasa 

ketergantungan yang tinggi. Hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis 

hubungan yang sangat dekat dan memiliki intensitas yang sangat tinggi sehingga 

tidak dapat dihindarkan lagi mucul perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara 

anggota keluarga. Ketika masalah menjadi sering muncul, hubungan yang awalnya 

dibangun dengan perasaan yang positif dapat berubah menjadi perasaan yang 

cenderung negatif juga.  

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan 

anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada 

rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga 

bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. 

Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, 

marah, atau takut. Namun hasil akhir keberadaannya konflik, apakah akan bersifat 

destruktif ataukah konstruktif, sangat tergantung pada strategi yang digunakan untuk 

menanganinya.  
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Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-

masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota 

keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti 

perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga 

terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi 

bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, 

mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan 

anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila 

konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi 

dalam keluarga. 

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, 

hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian 

maupun ekspresi wajah menyeramkan.Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, 

memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat 

dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  

Menurut UU No.23 Tahun 2004, mendifinisikan KDRT adalah : 

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).3 

                                                           
3 Departemen Hukum dan Ham RI, Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung : Citra Umbara),  h.2. 
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A.Nunuk Prasetyo Muryati, dalam bukunya Gerakan Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan mengemukakan : 

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dikumpulkan dari 
pengalaman klien RA bentuknya antara lain ada empat macam. (1) 
Kekerasan seksual yang bisa dianggap sebagai pemerkosaan dalam 
keluarga yakni memaksakan hubungan seksual kepada istri, 
memaksakan selera seksual suami sendiri, tidak memperhatikan 
kepuasan istri, bersetubuh dengan anak perempuan atau saudara 
perempuan sekandung. (2) Kekerasan Fisik dimana bentuknya berupa 
memukul, menampar, menjambak, menendang, menyundutkan rokok, 
melukai dengan benda tumpul atau tajam serta membunuh. (3) 
Kekerasan Ekonomi antara lain memakai uang istri sampai habis, 
menggunakan uang istri untuk judi, tidak memberi uang belanja kepada 
istri, atau bahkan merampas harta warisan istri. (4) Kekerasan Psikis 
atau emosional berupa celaan terhadap istri atau anak perempuan, 
pelecehan, memaki istri dengan sebutan “lonthe” (pelacur), mengisolasi 
istri atau anak perempuan dirumah, mengawasi anak perempuan secara 
berlebihan, mengancamistri atau anak perempuan apabila mereka tidak 
mematuhi kehendak sang laki-laki.4 

 

Dalam hal ini pihak perempuanlah yang paling dirugikan, selain mereka 

mendapat perlakuan yang tidak pantas secara kejiwaan mereka juga mengalami 

gangguan seperti Trauma.Trauma terjadi akibat individu tidak mampu mengendalikan 

suatu peristiwa (stressor) yang sedang dialaminya. Ketidakberdayaan inilah 

cenderung membuat korban terkena gangguan stress pascatrauma5 

                                                           
4 A. Nunuk Prasetyo Murniati, Gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, (Kansius, 

Yogyakarta: 1998), h. 24 
5 Neni Noviza, Mengatasi Trauma Pada Anak, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2012), h.22 
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Atas dasar itulah, diperlukan adanya seorang pendamping guna memotivasi 

korban yang mengalami Trauma tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peran aktif 

Pendamping mampu memberikan pencegahan, pemulihan psikososial, dan tindak 

lanjut dalam penanganan korban. Dalam hal ini, terdapat Lembaga yang memberikan 

perlindungan dan penyembuhan terhadap korban kekerasan fisik maupun mental.  

Lembaga Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang yang 

berada dibawah dinas sosial provinsi Sumatera Selatan adalah tempat perlindungan 

serta penyembuhan terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Dimana 

lembaga ini mempunyai beberapa proses dan tahapan dalam mendata serta 

menangani kliennya yang mengalami kekerasan, tahap itu mulai dari proses 

pemulihan, penerimaan manfaat, penyembuhan trauma sampai pemulangan kembali 

klien kepada keluarganya. 

Berbagai bimbingan di lakukan di RPTC mulai dari pemulihan psikososial, 

bimbingan mental, bimbingan agama serta bimbingan ketrampilan. Akan tetapi, dari 

keseluruhan pelayanan yang di berikan di RPTC pemulihan psikososial merupakan 

tahapan terpenting dalam memulihkan tekanan traumatik yang dialami klien tindak 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  

Bicara tentang pemulihan psikososial yang diartikan sebagai suatu proses 

untuk mengembalikan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat agar setelah 

suatu persitiwa traumatis yang terjadi dapat secara kolektif menjadi kuat, berfungsi 



7 

 

optimal dan memiliki ketangguhan dalam menghadapi masalah, sehingga menjadi 

masyarakat yang produktif dan berdaya.  

Kata ‘psikososial’ sendiri menerangkan hubungan yang dinamis antara efek 

psikologis dan sosial, dimana masing-masing terus menerus saling mempengaruhi. 

Efek psikologis adalah dampak yang terlihat dalam perubahan emosi, kemampuan 

untuk belajar, persepsi, pemahaman, cara berpikir dan cara bertingkah laku. 

Sedangkan efek sosial menunjukkan pada perubahan yang terjadi pada fenomena, 

relasi dan sistem sosial. 

Berangkat dari realita diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa 

besar pengaruh pemulihan psikososial dalam mengatasi trauma pada klien tindak 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat 

judul: “PENGARUH PEMULIHAN PSIKOSOSIAL DALAM MENGATASI 

TRAUMA PADA KLIEN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA” (Studi Pada Rumah Pelindungan dan Trauma Center Sriwijaya 

Palembang Provinsi Sumatera Selatan). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi trauma klien sebelum dilakukan pemulihan 

psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” 

Palembang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemulihan psikososial di Rumah Perlindungan 

dan Trauma Center “Sriwijaya” Palembang? 

3. Berapa besar pengaruh pemulihan psikososial dalam mengatasi trauma 

pada klien KDRT di Rumah Perlindungan dan Trauma Center 

“Sriwijaya” Palembang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui keadaan trauma klien sebelum dilakukannya pemulihan 

psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” 

Palembang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemulihan psikososial di 

Rumah Perlindungan dan Trauma Center “Sriwijaya” Palembang 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemulihan psikososial dalam 

mengatasi trauma pada klien di Rumah Perlindungan dan Trauma Center 

Sriwijaya Palembang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis  

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi penelitian 

selanjutnya khususnya dalam rangka mengembangkan seberapa jauh 

pengaruh pemulihan psikososial dalam mengatasi trauma pada korban 

kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat. 

b. Secara Praktis 

Dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi seorang konselor dalam 

memberikan pelayanan konseling terhadap korban yang mengalami 

trauma kekerasan dalam rumah tangga. Bagi peneliti sendiri guna 

meningkatkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang seberapa 

besar pengaruh pemulihan psikososial dalam mengatasi trauma pada 

klien kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga merupakan 

persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

D. Tinjauan Pustaka 

Berkaiatan dengan penelitian ini, sebelumnya sudah ada penulis-penulis yang 

melakukan penelitian mengenai objek penelitian. Diantaranya yaitu :  
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Skripsi Fitri Anisa (04 52 011) yang berjudul “Konsep Bimbingan Islam 

Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.Dalam penelitian ini 

membahas tentang konsep bimbingan islam dalam memberikan pelayanan konseling 

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif kepustakaan. 

Moerti Hadiati dan Tri Susilaningsih dalam bukunya “Kekerasan dalam 

Rumah Tangga”, dalam buknya diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami 

yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami 

menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam undang-undang, dimana semua 

orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian, kalau 

ada perlawanan dari istri atau penghuni lainnya maka timbul pertengkaran diikuti 

dengan timbulnya kekerasan. 

Menurut Dedy Fauzi Elhakim, 1991 mendefinisikan KDRT adalah Kekerasan 

dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah 

bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu terjadi 

secara seketika tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun 

fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan mertabak pelaku berupa 

situasi yang tidak diinginkan pelaku 
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Dari ketiga penelitian sebelumnya, tidak ada yang secara khusus membahas 

masalah pengaruh pemulihan psikososial dalam mengatasi trauma pada klien tindak 

kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, penyusun akan mengangkat sisi yang 

belum diteliti oleh penelitian terdahulu. 

E. Kerangka Teori 

David O. Sears dalam bukunya, Psikologi sosial menjelaskan bahwa “Psikologi 

sosial (psikososial) adalah ilmu yang berusaha memahami masalah pembentukan 

kesan, konfromitas, perubahan sikap, agresi, kepatuhan, dan perilaku menolong”.6 

Pada umumnya,psikososial membahas mengenai persepsi dan sikap meliputi 

bagaiamana seseorang mengartikan dirinya sendiri, serta bagaimana ia membentuk 

serta mengubah sikapnya.  

Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik 

dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian 

berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan 

psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego.Persamaan ego adalah 

perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. 

Menurut Erikson,“perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman 

dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain”.7             

                                                           
6David O.Sears, dkk, Psikologi Sosial, ( Jakarta: Erlangga, 1988), h. 7 
7
  Desyandri, teori perkembangan psikososial erikson, http://wordpress.com/2014/01/21/teori-

perkembangan-psikososial-erik-erikson/, Diakses tanggal 21 November 2014  
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Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat 

membantu perkembangan menjadi positif, inilah alasan mengapa teori Erikson 

disebut sebagai teori perkembangan psikososial. 

Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi 

antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan 

sosial.Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi 

mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah 

ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. 

Terdapat 4 pendekatan teoritis utama dalam menjelaskan suatu masalah, 

diantaranya : 

a. Pendekatan biologis  

Manusia dilahirkan dengan berbagai karakteristik biologis yang berbeda-

beda antara satu dengan yang lainnya. 

b. Pendekatan Belajar 

Dalam situasi tertentu, seseorang mempelajari perilaku tertentu sebagai 

kebiasaan, dan bila menghadapi situasi itu kembali orang tersebut 

cenderung berprilaku sesuai dengan kebiasaan itu. 

c. Pendekatan Intensif 
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Pendekatan umum yang ketiga memandang perilaku ketiga memandang 

perilaku sebagai sesuatu yang ditentukan oleh intensif yang tersedia dari 

berbagai macam tindakan. 

d. Pendekatan Kognitif 

Pokok pikiran utama pendekatan kognitif dalam psikososial adalah 

perilaku seseorang tergantung pada caranya mengatasi situasi sosial. 8 

Trauma secara umum banyak digunakan dalam istilah bidang kedokteran 

untuk menggambarkan luka akibat suatu benturan.Lebih sederhana lagi Trauma 

merupakan luka yang sangat menyakitkan atau dapat juga dikatakan sebagai suatu 

kekagetan (shock), sedangkan dalam bidang psikologi trauma adalah suatu 

pengalaman mental yang luar biasa menyakitkan karena melampaui batas 

kemampuan seseorang untuk menganggungnya. 9 

Gangguan stress pasca trauma merupakan gangguan kejiwaan yang sangat 

berat, karena biasanya penderita mengalami gangguan jiwa yang mengganggu 

kehidupannya. Secara umum, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Reexperiencing 

Perderita seperti mengalami kembali kejadian traumatis yang pernah 

dialami.Biasanya kondisi ini akan muncul ketika penderita sedang 

melamun atau melihat suasana yang mirip dengan pengalaman 

                                                           
8Ibid., h. 17 
9 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung : PT. 

Refika Aditama, 2009),  h.82 



14 

 

traumatisnya. Penderita dapat berperilaku mengejutkan, tiba-tiba berteriak, 

menangis, atau berlari ketakutan. 

b. Hyperarousal 

 Suatu keadaan waspada berlebihan, seperti mudah kaget, tegang, curiga 

menghadapi gejala sesuatu, benda yang jatuh dia anggap seperti jatuhnya 

sebuah bom, dan tidur sering terbangun-bangun. 

c. Avoidance 

Seseorang akan selalu menghindari situasi yang mengingatkan ia pada 

kejadian traumatis. Seandainya kejadiannya saat suasana ramai, dia akan 

menghindari mall atau pasar. Begitu juga sebaliknya jika ia mengalami 

pada waktu sendiri, maka ia akan menghidari tempat-tempat sepi.10 

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti perihal yang 

bersifat, berciri keras,perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 

cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang 

lain dan juga paksaan. 11 

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang 

No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,memiliki 

arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis,dan/atau 
                                                           

10
 Muhammad Baitul Salim, Trauma cara mengatasi dan menghilangkan, 

http://www.psikologizone.com/, Diakses 21 November 2014 
11 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung 

: PT. Citra Aditya Bhakti, 2006), h. 12. 
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penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga.12 

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya 

merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana,dasar hukumnya adalah KUHP 

(kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang 

berbunyi“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteriatau 

anak diancam hukuman pidana” 

F. Hipotesa 

Menurut Sekaran (2005), mendifinisikan hipotesis sebagai hubungan yang 

diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang di ungkap dalam 

bentuk pernyataan yang dapat di uji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas 

pertanyaan penelitian. 13 Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Terdapat pengaruh yang positif dari pemulihan psikososial dalam mengatasi 

trauma pada klien tindak kekerasan dalam rumah tangga.  

G. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah “cara-cara yang dilakukan seorang peneliti untuk 

mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta yang ada di tempat penelitian 
                                                           

12 Departemen Hukum dan Ham RI, Op.Cit.,h .2. 
13 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 

79. 
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dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk 

menemukan kebenaran”14 Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini berdasarkan tempat dan lokasi, maka penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) yang mengamati langsung ke 

lapangan yang bertujuan untuk menghimpun datau atau informasi tentang 

masalah tertentu mengenai aktivitas serta kehidupan yang menjadi objek 

penelitian. 

2. Populasi  

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau 

merupakan keseluruhan dari objek penelitian.15 Sedangkan sampel adalah 

proses memilih jumlah elemen secukupnya dari poulasi, sehingga penelitian 

terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan 

membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada 

elemen populasi.16 Di dalam RPTC klien yang mengalami tindak kekerasan 

dalam rumah tangga populasinya berjumlah 20 orang dimulai dari bulan Mei-

Juni. 

                                                           
14 Koentjraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 1981), h.13. 
15Ibid.,h. 147 
16Ibid.,h. 148 
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Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa subyek kurang dari 100 dapat 

diambil semua, jika subyeknya lebih dari 100 dapat diambil 10-15%. 17 Dalam 

melaksanakan penelitian ini yang menjadi populasi yaitu klien yang 

mengalami trauma berjumlah 20 orang dimulai dari bulan Mei-Juni. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu Kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dapat berwujud angka-angka hasil 

penghitung, berupa hasil penghitung dari jawaban responden yang 

disebarkan kepada responden. 

b. Sumber Data 

Sumber penelitian meliputi data primer yang berasal langsung dari 

lapangan yaitu di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya 

Palembang sebagai sampel penelitian. Sumber data sekunder yaitu data 

yang diambil langsung dari berbagai dokumentasi-dokumentasi yang 

berkaitan dengan subjek penelitian. 

 

 

                                                           
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), h. 215. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah : 

a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh 

peneliti mengenai kegiatan yang dilakukan di Rumah Perlindungan 

dan Trauma Center Sriwijaya Palembang.  

b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan proses tanya 

jawab.18 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung 

dengan pendamping yang bekerja di Rumah Perlindungan dan Trauma 

Center Sriwijaya Palembang dengan memberikan daftar pertanyaan 

berkenaan tentang pelayanan yang mereka lakukan. 

c. Kuesioner/Angket yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan kepada klien yang mengalami trauma 

tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai responden. 

d. Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data yang ada hubungan 

dengan pemulihan  psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma 

Center Sriwijaya Palembang 

 

 

  
                                                           

18 Moch. Nasir, Metode Penelitian, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),  h . 234. 
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5. Teknik dan analisis data 

Menganalisa data berarti “menguraikan data atau menjelaskan data 

sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan 

kesimpulannya”.19 Untuk mengetahui pengaruh pemulihan psikososial di 

Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang, maka 

penelitian menggunakan uji komparasi melalui uji t 

t = 
�����

�∑��(�)
�

�
�(��)

 

Keterangan : 

 X1 = Mean sampel pertama 

 X2 = Mean sampel kedua 

 D = Beda antara skor sampel pertama dengan sampel kedua 

 D2 = Kuadrat beda 

 n  = Jumlah pasangan sampel 

 

 

                                                           
19 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 

2003) , h. 65. 
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H.  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari pembahasan 

skripsi ini, maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang pemulihan psikososial, trauma dan 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Bab III Berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian, serta proses pemulihan 

psikososial yang dilakukan di RPTC dalam menangani klien yang traumatik di 

Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang  

Bab IV Berisikan hasil penelitian dan analisa tentang seberapa besar pengaruh 

dari pemulihan psikososial dalam mengatasi trauma pada klien KDRT 

Bab V Merupakan penutup yang beirsi kesimpulan dan saran-saran serta 

lampiran lainnya. 

 


