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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui efektifitas terapi  

guided imagery dalam penurunan terhadap depressi pada perempuan korban 

tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hipotesis yang diuji adalah ada 

penurunan terhadap depresi pada perempuan korban tindak kekerasan dalam 

rumah tangga yang menjalani terapi guided imagery. Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah BDI-II, panduan wawancara, panduan observasi, dan 

catatan harian. Subjek penelitian adalah perempuan korban tindak KDRT oleh 

ayah tiri dan mengalami depresi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah single case dengan model desain kasus tunggal yang digunakan dalam 

ekperimen penelitian ini adalah desain reversal  ABA. Berdasarkan analisa yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa terapi guided imagery dapat menurunkan 

tingkat depresi pada perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Hal ini ditunjukkan dengan penurunan hasil pengukuran tingkat depresi pada 

subjek yang merupakan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga setelah 

diberikan intervensi guided imagery. Perubahan ke arah positif juga ditunjukkan 

pada aspek-aspek depresi meliputi aspek afeksi, kognitif, perilaku dan fisik, 

meskipun perubahannya bervariasi. 

 

Keywords: Depresi, Perempuan Korban Tindak Kekerasan, Guided Imagery 

 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran besar terhadap 

kehidupan seseorang. Istilah keluarga berkaitan erat dengan suatu wadah tempat seseorang 

mendapatkan perlindungan, kehangatan emosional, awal mula  suatu interaksi sosial, serta tempat 

mendapatkan suatu penyelesaian masalah. Akan tetapi di sisi lain sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat yang memiliki ikatan emosional, juga menjadi rentan terhadap dimulainya suatu 

kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. 

Ironisnya yang mendominasi hingga saat ini dalam kekerasan dalam keluarga adalah kekerasan 
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terhadap perempuan. Keluarga yang semestinya menjadi sumber kasih sayang dan memberikan 

perlindungan, dalam hal ini yang terjadi justru sebaliknya. 

Banyak pihak yang mulai menyoroti tentang KDRT, baik instansi pemerintah dalam hal ini 

salah satunya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM),  LSM atau lembaga mitra 

yang menangani kasus-kasus tindak kekerasan, kepolisian, maupun Women Crisis Centre. Salah 

satu bentuk respon dari pemerintah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan adalah 

disahkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Keberadaan lembaga-lembaga yang menangani tindak kekerasan dan adanya undang-undang 

tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam mengatasi tindak kekerasan yang kebanyakan dialami 

oleh perempuan. 

Keberadaan lembaga-lembaga dan peran instansi pemerintah membantu dalam mengungkap 

kasus-kasus KDRT di masyarakat yang selama ini terjadi menjadi fenomena gunung es. Data dari 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang terdapat dalam catatan tahunan pada 

tahun 2010 juga menunjukkan tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia hingga tahun 2010, yang 

dapat dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1 

Data Tindak Kekerasan di Indonesia Tahun 2010 
 KDRT/RP Kekerasan Komunitas Kekerasan Negara 

NAD 228 50 2 

Sumatera 7678 1305 4 

Jawa 120326 3429 19 

Kalimantan 4511 121 0 

Bali 788 70 0 

NTB 723 420 29 

NTT 96 858 0 

Sulawesi 1979 322 0 

Maluku 248 99 0 

Papua 272 9 0 

TOTAL 136849 6683 54 

 

Data dari lembaga SPEK-HAM Solo tahun 2010 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2010 

terjadi peningkatan jumlah korban tindak kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai 

jumlah korban yang terbanyak, kondisi tersebut terinci pada tabel 2. 
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Tabel 2 

Tingkat Tindak Kekerasan di Solo Tahun 2010  
Tahun Perkosaan Pencabulan KDRT/KDP Traficking JUMLAH 

1999 1 1 1 0 3 

2000 5 0 5 0 10 

2001 10 1 14 0 25 

2002 8 0 11 0 19 

2003 7 8 20 0 35 

2004 6 3 22 0 31 

2005 10 1 37 0 48 

2006 3 0 20 0 23 

2007 4 4 25 0 33 

2008 1 0 19 0 20 

2009 0 0 33 0 33 

2010 1 3 42 7 53 

JUMLAH 56 21 249 7 333 

Sumber data: SPEK-HAM 2010 

 

Data dalam Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa tindak kekerasan melalui KDRT 

terhadap perempuan masih cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya.  Bahkan untuk wilayah 

Jawa menduduki peringkat pertama terkait KDRT. Kondisi juga dipengaruhi oleh konsep patriarki 

yang masih banyak dianut di wilayah Jawa. Kristyanti (2004) mengungkapkan bahwa salah satu 

penyebab dari kekerasan dalam keluarga adalah gambaran tidak seimbang dalam pranata sosial 

terkait pembagian tugas dan posisi yang tidak seimbang antara perempuan dan pria. Perempuan 

menjadi subordinat dari pria, sehingga tindak kekerasan yang dilakukan seorang pria terhadap 

perempuan merupakan manifestasi dari kuasa pria akan perempuan tersebut. 

 Wilayah Provinsi DIY merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang masyarakatnya 

masih banyak menganut konsep patriarki. Dari wawancara yang dilakukan dengan LSM Rifka 

Annisa terkait kasus kekerasan masih banyak di wilayah DIY wanita-wanita yang menjadi korban 

tindak kekerasan dan membutuhkan perlindungan. Selain LSM Rifka Annisa, Trauma Center 

Wanita Provinsi DIY pada tahun 2012 hingga bulan Agustus ini ada 25 wanita yang menjadi korban 

tindak kekerasan dan didominasi oleh korban tindak KDRT.  Kebanyakan klien yang masuk di 
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trauma center karena pelaporan atau rujukan dari masyarakat atau aparat atas suatu tindak 

kekerasan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mulai 

meningkat akan tindak KDRT. Selain itu peran aktif lembaga atau instansi terkait dalam mengakses 

kasus tindak kekerasan dan menanganinya juga membantu terungkapnya kasus-kasus tindak 

kekerasan. Meskipun demikian masih banyak kasus tindak kekerasan tertutama KDRT/KDP yang 

belum terungkap sehinga merupakan fenomena gunung es.  

Dari beberapa kasus yang terungkap baik melalui media cetak maupun elektronik, kebanyakan 

para korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri, akan tetapi ada pihak lain 

seperti tetangga maupun saudara yang membantu korban untuk mendapatkan bantuan atau 

penanganan. Pelaporan untuk mendapatkan penanganan atau bantuan biasanya dilakukan setelah 

kondisi korban cukup parah atau tindak kekerasan yang terjadi telah dilakukan dalam kurun waktu 

yang cukup lama atau telah dilakukan berulang-ulang. Korban tidak segera berusaha mendapat 

pertolongan atau bantuan dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain yang mempengaruhi adalah 

demi mempertahankan rumah tangganya dan anak-anak, rasa tidak berdaya atau tidak mempunyai 

kekuatan untuk melawan maupun meminta pertolongan sehingga korban kekerasan cenderung 

bersikap pasif (Kristyanti, 2004). Tindak kekerasan yang diterima korban secara berulang kali oleh 

korban akhirnya mengakibatkan bersikap pasif baik untuk melawan maupun dalam meminta 

pertolongan. Payne dan Linda (2009) dalam penelitiaannya terkait alasan perempuan bertahan 

dalam kekerasan rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan menjelaskan bahwa ketika 

tindakan kekerasan baru dialami untuk pertama kalinya, seorang perempuan akan cenderung untuk 

berusaha melawan, berbicara dengan pelaku untuk menghentikan tindakannya, dan usaha yang 

lainnya. Akan tetapi ketika kekerasan tersebut terus menerus dilakukan banyak perempuan menjadi 

pasif, menahan emosinya, dan akhirnya bertahan hidup dalam tindak kekerasan.  

Seperti kasus yang dilangsir dalam www.solopos.com (Senin, 24 Januari 2011) 

mengungkapkan seorang wanita berusia 38 tahun melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh 
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suaminya kepada pihak kepolisian dengan didampingi ibu, paman dan tetangganya. Korban telah 

dianiaya secara fisik dan dikurung sejak Oktober 2010 sehingga korban tidak dapat berinteraksi 

dengan dunia luar. Saat melapor kondisi fisik subjek sangat memprihatinkan dengan bekas-bekas 

luka di sekujur tubuhnya. Korban sendiri tidak melaporkan apa yang dialami karena didera rasa 

takut terhadap ancaman-ancaman suaminya. Hingga akhirnya tetangga dan keluarga yang 

mengetahui membantu korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristyanti (2004) tentang memahami dinamika 

kekerasan pada perempuan korban kekerasan rumah tangga, menjelaskan tindakan kekerasan yang 

diperoleh seorang wanita tidak hanya berpengaruh terhadap gangguan fisiologisnya saja, akan tetapi 

juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Biasanya suatu tindakan kekerasan fisik juga disertai 

oleh kekerasan emosi atau kekerasan lainnya. Misalnya seseorang yang mengalami kekerasan fisik 

biasanya akan disertai pula oleh kekerasan emosional berupa kata-kata negatif atau kekerasan yang 

lainnya. Kata-kata kotor atau negatif yang diterima seorang perempuan terus menerus akan 

memberikan pengaruh terhadap penilaian diri mereka. Kata-kata kotor atau negatif seperti “bodoh”, 

“perempuan jalang”, “goblok”, “tolol”, “tidak berarti”, dan kata-kata yang lainnya yang tertanam 

secara terus menerus akan mengakibatkan penilaian diri individu seperti kata-kata negatif yang 

diterimanya. Akibat dari lingkungan terdekatnya yang sering memberikan penilaian negatif melalui 

perkataan yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi pola pikir individu tersebut dan 

membenarkan penilaian negatif tersebut. Seiring berjalannya waktu penilaian negatif tersebut akan 

membentuk keyakinan negatif terhadap diri sendiri. Kondisi ini lah yang akhirnya mengakibatkan 

seorang perempuan korban kekerasan bertahan hidup dalam kekerasan tersebut karena ada 

pembenaran dari kekerasan yang diterimanya dan mengakibatkan sikap pasif. 

Ketika seorang perempuan bertahan dalam suatu lingkungan tempat dirinya menerima 

tindak kekerasan secara terus menerus akan mengakibatkan efek psikologis tersendiri. Kepercayaan 

diri yang rendah, stress, trauma bahkan hingga mengalami depresi menjadi efek dari tindak 
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kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan. Semakin sering hal tersebut dialami oleh seorang 

perempuan, maka kemungkinan gangguan kondisi psikologisnya semakin besar termasuk 

kemungkinan untuk mengalami depresi. Kondisi tersebut nampak pada individu-individu yang 

diungkapkan sebelumnya. Asumsi tersebut didukung oleh hasil penelitian Matud (2005) tentang 

efek dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami 240 wanita Spanyol yang mengalami tindak 

kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa wanita korban 

kekerasan cenderung lebih mengalami kecemasan dalam jangka waktu lama, insomnia, depresi, 

gejala somatis, dan keyakinan diri yang rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami 

KDRT. 

Borrill (2000) menjelaskan bahwa depresi merupakan suatu kondisi perasaan, yang 

menunjukkan individu mempunyai energi atau semangat rendah untuk mengatasi masalah yang 

berlangsung hampir setiap hari. Depresi tidak hanya sekedar rasa sedih, akan tetapi sebagai 

perasaan  berlebihan yang dapat membuat seseorang merasa tidak mampu untuk menghadapi 

masalah yang dihadapi dan pendangan negatif terhadap masa depan. Ketika seseorang mengalami 

depresi akan mengalami sulit tidur atau bahkan sebaliknya sulit atau enggan untuk bangun dari 

tidur. Bahkan seseorang yang mengalami depresi diliputi kecemasan yang berlebihan dan pikiran 

tentang percobaan bunuh diri atau kematian.  

Kondisi yang diungkapkan tersebut banyak dialami oleh perempuan korban tindak kekerasan. 

Kekerasan yang dialami banyak memberikan pengaruh terhadap kondisi psikisnya. Perempuan 

korban kekerasan cenderung akan merasa sedih, putus asa, dan rasa percaya dirinya turun secara 

terus menerus. Perkataan negatif dan kekerasan fisik yang ditujukan pada seorang perempuan 

secara terus menerus, akan mengakibatkan harga diri yang rendah, kesulitan dalam berkonsentrasi 

baik saat melakukan pekerjaan maupun saat diajak berbicara. Turunnya nafsu makan, sulit tidur, 

merasa enggan menjalani hidup dan perasaan hidupnya tidak berguna juga menjadi kondisi yang 
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banyak dirasakan oleh perempuan korban kekerasan. Kondisi-kondisi tersebut mengarah pada 

simptom depresi, dan hal tersebut menunjukkan bahwa korban tindak kekerasan mengalami depresi. 

Guna mengatasi efek depresi dari tindak kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya 

maka dibutuhkan alternatif cara atau intervensi. Parker, Key, dan Kerrie (2003) melakukan review 

dan analisa kuantitatif tentang penggunaan Cognitive Behavior Therapy dalam penanganan depresi.  

Hasilnya menunjukkan bahwa Cognitive Behavior Therapy cukup efektif dalam mengatasi tingkat 

depresi meskipun dinilai masih bersifat general. Terkait efektifitas CBT, penelitian yang dilakukan 

oleh McGinn dan Lata K (2000) pada penderita kanker yang mengalami depresi menunjukkan 

bahwa CBT efektif dalam penanganan depresi pada individu yang mengalami depresi kurang dari 

delapan bulan. Dari beberapa rujukan penelitian tentang keefektifan CBT menunjukkan bahwa 

dalam proses intervensinya lebih menekankan pada taraf kognisi. Dalam pandangan CBT, depresi 

disebabkan oleh distorsi kognitif sehingga dalam prosesnya lebih mengatasi distorsi kognitif 

tersebut. Kelemahan dalam CBT sisi afeksi dan fisik yang berkaitan dengan kondisi depresi kurang 

mendapat sentuhan atau penanganan. Schene, Maarten, dan Martjin (2006) juga melakukan 

penelitian terkait penanganan depresi dengan occupational therapy  (OT) disamping Treatment as 

Ussual (TAU) berupa penanganan secara medis, akan tetapi hasilnya menunjukkan OT kurang 

efektif dalam penanganan depresi. Penggunaan OT dan TAU menekankan penanganan gejala 

depresi yang nampak secara sementara dan kurang mendalam, dan kurang mengatasi symptom 

depresi yang sebenarnya.  Berdasarkan review keefektifan beberapa intervensi dalam menangani 

depresi maka dibutuhkan intervensi efektif yang dapat mengatasi gejala depresi baik dari segi 

psikis, kognitif, fisik dan perilaku. Intervensi lain yang menjadi salah satu cara penanganan depresi 

adalah Guided Imagery. Berdasarkan beberapa penelitian menjelaskan bahwa Guided Imagery 

dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan (Bertini, 2001), stress dan depresi (Carter,2006). 

Burns (2001) mengungkapkan bahwa Guided Imagery cukup efektif dalam penangan depresi.  
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Guided imagery menjadi salah satu solusi intervensi yang dapat membantu mengurangi 

tingkat depresi yang dialami oleh perempuan tindak kekerasan yang menyentuh aspek kognitif, 

afeksi, fisik yang akhirnya akan berpengaruh dalam perilaku. Guided imagery merupakan salah satu 

teknik psikoterapi, dalam terapi tersebut individu dibiarkan untuk menggunakan imajinasinya untuk 

menghubungkan antara tubuh individu dikondisikan dalam keadaan rileks dan difasilitasi untuk 

merekonstruksi pikiran-pikirannya dengan melibatkan sugesti saat proses terapi. Selengkapnya  

Carter (2006) menjelaskan dalam penelitiannya dengan 22 partisipan wanita dan laki-laki dengan 

usia 19 tahun hingga 67 tahun yang mendapat 10 sesi terapi guided imagery, diketahui guided 

imagery efektif menurunkan tingkat depresi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pariman (2010) 

tentang guided imagery untuk penurunan tingkat depresi pada pasien kanker, hasilnya menunjukkan 

bahwa  terapi tersebut mampu untuk mengurangi tingkat depresi pada pasien kanker. Proses guided 

imagery tidak membutuhkan peralatan yang rumit dan mudah dilakukan bagi individu yang 

mengalami depresi. Oleh karena itu dalam penelitian ini guided imagery menjadi salah satu 

alternative cara yang dinilai cukup efektif dalam menurunkan depresi yang dialami oleh perempuan 

korban KDRT. 

Berdasarkan pemaparan beberapa alternative cara dalam penanganan depresi pada korban 

tindak KDRT maka guided imagery menjadi alternatif intervensi yang efektif menurunkan tingkat 

depresi dan mampu mengarahkan pola pikir korban ke arah yang lebih positif sehingga korban 

mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Guided imagery memberikan penanganan secara 

mendalam dengan cara mengajak individu korban KDRT untuk mengenali permasalaham 

menyelesaikan permasalahan atau konflik emosi yang ada dalam dirinya sendiri, menerima 

permasalahan, dan mengubah pikiran dan perasaan-perasaan negatif ke arah positif. Sehingga 

perempuan korban tindak kekerasan dapat pulih kondisi psikologisnya dan mampu bangkit dari 

keterpurukan.  



11 

 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan  apakah 

Terapi Guided Imagery dapat menurunkan tingkat depresi yang dialami oleh perempuan korban 

tindak KDRT. Dalam penelitian ini dengan menggunakan guided imagery diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebagai alternative cara untuk menurunkan tingkat depresi pada perempuan 

korban tindak kekerasan. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah single case experimental design. Model 

desain single case yang digunakan adalah desain reversal ABA. Dalam model ini akan ada tiga 

tahap pengukuran atau evaluasi terhadap target perilaku, yakni pada saat fase base line (A) dan pada 

saat fase intervensi (B), dan fase baseline (A) setelah intervensi. Intervensi akan diberikan ketika 

pada saat fase baseline sudah dicapai level yang stabil. Jika terdapat perubahan hasil pada target 

perilaku antara fase baseline dengan fase intervensi diasumsikan hal ini dikarenakan pengaruh dari 

intervensi yang diberikan (Sunanto, 2005). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

BDI-II untuk mengukur perubahan tingkat depresi sebelum dan sesudah intervensi, dan dilengkapi 

pula dengan data yang diperoleh melalui catatan harian, wawancara dan observasi selama proses 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang perempuan berusia 16 tahun yang menjadi 

korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. 

Hasil 

Intervensi Guided Imagery diberikan sebanyak 10 kali pertemuan. Dari masing-masing 

pertemuan prosedur atau tahapan terapi yang diberikan sama. Mulai dari diskusi pengantar, 

relaksasi fisik, masuk tahap imajinasi dan peemberian arahan saat imajinasi, kembali ke alam sadar 

dan diskusi untuk mengevaluasi proses yang dilalui pada hari tersebut. Hal yang membedakan dari 

masing-masing pertemuan adalah target dan tema imajinasi yang menjadi dasar memberikan arahan 

dalam berimajinasi.  
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Pada hari pertama terapi guided imagery, R diajak untuk mengenali permasalahan yang 

dihadapi dengan membayangkan padang rumput sebagai stimulus imajinasi. Efek dari tindak 

kekerasan seksual, fisik dan emosional yang dilakukan ayah tiri nampak dalam imajinasi R. R 

mengungkapkan perasaannya yang hancur, tidak berguna, sedih, takut dan tidak berdaya. Kondisi 

tersebut terungkap dalam kutipan imajinasi R berikut ini: 

“Saya melihat ayah tiri saya datang dan memaksa saya melayani nafsunya.  Saya merasa 

berasa  di ruang gelap sendirian. Saya hancur dan tidak berguna, sedih, sakit dan tidak 

berdaya (Menangis dan nafas tersengal-sengal).  Saya  ditolak siapapun.  Ada orang yang 

mendekat dan bertanya, tapi saya diam. Saya takut.” 

Berdasarkan imajinasi, R juga menunjukkan sikap tertutup dan merasa ditolak oleh lingkungan 

sekitarnya. Hal tersebut didukung hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan R bersikap 

tertutup dengan menjawab pertanyaan kalimat singkat dan seolah-olah kondisinya baik-baik saja. 

Sikap R menunjukkan penolakan untuk menceritakan lebih dalam tentang dirinya. Minat untuk 

berinteraksi sosial dengan lingkungan pun rendah, yang ditunjukkan dengan sikap pasif dan 

mengabaikan saat diajak berbicara dengan cara memainkan HP serta minimnya tatapan mata. R 

juga nampak menunjukkan ekspresi marah melalui tatapan mata yang tajam dan nada suara tinggi 

saat berbicara. Berdasarkan wawancara, R menyadari bahwa ada perasaan marah dalam diri dan 

tidak menyukai perasaan tersebut.  Terkait dengan pemahaman diri R masih merasa bingung 

tentang diri sendiri dan tidak mengerti apa yang disukai dari dirinya, meskipun demikian R masih 

mempunyai keyakinan positif tentang masa depannya. Pada hari pertama ini R masih merasakan 

tidurnya masih tidak nyenyak karena pikirannya terganggu pengalaman negatifnya. R juga 

merasakan lebih lega setelah bisa bercerita lewat imajinasinya pada hari pertama. 

Memasuki hari kedua R diarahkan untuk mulai mampu menerima dan menghadapi 

permasalahan terutama terkait dengan kekerasan yang dialami. Hari kedua nampak pola R dalam 

menghadapi permasalahan. R cenderung menghindar atau lari dari permasalahan yang dihadapi dan 

merasa sendiri dalam menghadapinya, seperti yang nampak dalam kutipan berikut ini:  

“Saya  masuk hutan, tiba-tiba ada seekor ular sebesar pohon. Tiba-tiba kakak muncul. Saya 

dan kakak lari dikejar oleh ular tersebut. Setelah berlari terus, saya merasa  berlari sendirian 
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hingga akhirnya ular tersebut hilang. Setelah melanjutkan perjalanan saya bertemu dengan 

sosok laki-laki agak tua dengan pedang ditangannya. Saya berhadapan dengan dia, dan dia 

bertanya apa yang sedang dilakukan di hutan tersebut. Saya diam dan berlari karena dikejar 

laki-laki tersebut, hingga akhirnya laki-laki tersebut hilang dan saya sangat lelah.” 

Pola menghindar dalam menghadapi permasalahan nampak pada sikap R yang menghindari untuk 

mengungkapkan perasaannya saat dilakukan wawancara. Imajinasi R juga menunjukkan adanya 

ancaman berupa tindak kekerasan dari ayah tiri dan tidak adanya dukungan dari keluarga. Kondisi 

tersebut nampak dalam kutipan imajinasi berikut ini: 

“Saya ingin sekali mencapai puncak gunung tersebut. Saya  melihat ada tempat beristirahat. 

Saya  beristirahat dan mengumpulkan tenaga. Tiba-tiba muncul keluarga dan melarang saya 

untuk berjalan ke puncak  karena banyak binatang buas diatas gunung. Tiba-tiba muncul 

ayah tiri dan menampar saya. Saya  berlari menjauhi ayah tiri, hingga akhirnya  berhenti 

kelelahan setelah berlari. Saat istirahat ayah tiri muncul kembali dan mencekik  hingga tidak 

bisa bernafas. Saya ingin berteriak tetapi suaranya hilang. Saya  tidak berdaya dan 

kehilangan tenaga.” 

Saat dalam proses R mendapat penguatan, dia akhirnya berani untuk membayangkan dan 

merasakan nikmatnya mencapai target yang diinginkan serta menghadapi permasalahan seperti 

nampak pada kutipan berikut: 

“Saya akhirnya berhasil berlari kembali menuju puncak. Hingga akhirnya mencapai puncak 

dan melihat ibu dan kakak berpelukan. Saya bisa berhasil dan senang.” 

R merasa semakin lega dan timbul rasa senang ketika bayangan positif tentang masa depan muncul. 

Pada hari kedua, R juga mulai mampu menunjukkan sikap yang lebih ramah dan tatapan tajamnya 

mulai berkurang saat berinteraksi sosial. Minat interaksi mulai sedikit nampak ketika R mulai 

berkumpul dengan teman di panti, meskipun masih pasif dan tertutup. R juga mulai merasakan 

respon positif berupa perhatian dari orang-orang disekitarnya. Berkaitan dengan kondisi fisik, nafsu 

makan R mulai membaik walaupun tidur masih terganggu dan ada keluhan pusing.  

 Pertemuan ketiga dalam guided imagery, R diarahkan untuk mulai mengenali hambatan-

hambatan emosi dan cara mengatasi hambatan tersebut. Imajinasi R menunjukkan dalam 

menghadapi permasalahan dia merasa sendirian. Hal ini nampak saat R membayangkan perjalanan 

ke air terjun sendirian dan terpeleset. R merasa jalan yang dilewati ada hambatan yang nampak dari 

bayangan jalan licin dan naik turun yang membuat dia lelah hingga terpeleset. Hingga akhirnya 

setelah mendapat arahan, muncul bayangan teman yang membantu dan nenek yang memijit 
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kakinya. Setelah mendapat penguatan dalam proses imajinasi, R mulai mengenali  adanya 

lingkungan atau individu-individu yang dapat memberikan dukungan maupun bantuan. Saat 

menghadapi permasalahan R mulai menyadari peran dukungan atau bantuan dari orang lain.   

“Perjalanan ini cukup dekat dan merasa senang karena ada teman dalam perjalanan. Teman 

meringankan beban. Saya melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya sampai. Dan banyak 

teman yang ada di air terjun. Ternyata kalau sabar semua bisa terlewati.” 

Berdasarkan data observasi, wawancara dan catatan harian R juga menunjukkan peningkatan minat 

interaksi sosial dan mulai terbuka meskipun masih dengan kalimat-kalimat singkat. Kondisi afeksi 

R mulai membaik yang ditunjukkan dengan kemampuannya dalam mengendalikan emosi. R 

mampu bersikap ramah saat berinteraksi sosial. Tatapan mata R mulai menunjukkan keramahan. R 

juga mulai mampu menikmati aktivitasnya meskipun masih ada rasa lelah saat beraktivitas. Terkait 

dengan kondisi fisik, nafsu makan R mulai membaik, merasakan tidur lebih nyenyak dan keluhan 

pusing mulai berkurang. 

Memasuki pertemuan keempat R diarahkan untuk mulai mampu mengenali diri sendiri 

dengan lebih baik dan mengurangi rasa ketakutan-ketakutan dalam kehidupan terutama terkait 

kekerasan yang dialami. Awalnya R diminta membayangkan rumah. Dalam imajinasi muncul 

kembali tindak kekerasan seksual dan fisik dari ayah tiri hingga menyebabkan R hamil. R mengakui 

adanya rasa takut dan bersalah karena kehamilan yang dialami karena pemerkosaan yang dilakukan 

ayah tiri. R memutuskan tertutup dengan kondisi yang dialami hingga akhirnya dipaksa dengan 

kekerasan fisik juga untuk mengakui kehamilannya. Ada perasaan lega ketika akhirnya keluarga 

mengetahui kondisinya dan ayah tiri di penjara karena perbuatannya. Saat imajinasi R juga merasa 

masih ada dukungan dari keluarga. Kondisi tersebut nampak dalam kutipan imajinasi R berikut ini: 

“Tapi Ibu mendorong saya untuk sabar dan tidak boleh benci dengan anak yang  saya 

kandung,. Saya masih merasa bersalah. Tapi saya merasa masih ada dukungan dari keluarga 

besar. (Saat mengucapkan terimakasih kekeluarga R menangis). Saya ingin bangkit dan lebih 

baik dari sekarang  (masih menangis). Saat mengungkapkan keyakinan bahwa R bisa 

membahagiakan keluarga dan diri sendiri klien bergetar dan menangis.”  

 Perubahan afeksi ke arah positif juga nampak dari senyuman dan keramahan R saat 

berinteraksi sosial. Tatapan mata yang tajam nampak pudar. Saat berinteraksi R nampak mulai 
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mampu mengendalikan emosinya lebih baik. Intonasi suara R nampak tidak tinggi lagi seperti 

sebelumnya. R mulai berani lebih terbuka dengan berani menceritakan perasaannya, serta 

merasakan kelegaan setelah bisa terbuka. Minat interaksi sosial dan melakukan aktivitas pun mulai 

nampak meningkat, begitu juga dengan semangat beraktivitas yang juga meningkat. Terkait dengan 

pola kognitif, mulai terbangun pikiran positif terkait masa depan yang sukses, lingkungan sosial 

yang mulai menyenangkan, dan mulai menyukai diri sendiri. R juga merasakan perubahan pola 

fisiknya, R mulai merasakan tidur yang nyenyak, nafsu makan membaik, dan pusing mulai 

berkurang. Perubahan paling nampak ketika R bisa tidur lebih awal dan lebih nyenyak, 

dibandingkan sebelumnya R kesulitan untuk tidur dan biasanya baru bisa tidur sekitar pukul tiga 

pagi.                                                             

 Saat memasuki pertemuan kelima, R semakin ada kemajuan terutama terkait interaksi sosial 

dan pemahaman diri. Pertemuan kelima ini R diarahkan untuk  Mulai mempunyai pikiran positif 

terkait interaksi dengan lingkungan sosial dan bersedia untuk mulai berinteraksi dengan sekitarnya. 

R diminta membayangkan tentang kerabat dekatnya. Hasil imajinasi menunjukkan R mulai 

mencoba berinteraksi dengan keluarga dan orang di sekitarnya dan menikmati proses interaksi 

tersebut. R nampak mulai membangun kepercayaan dengan orang di sekitarnya, meskipun nampak 

ada keraguan terutama dengan keluarga. Keraguan tersebut nampak serperti dalam kutipan berikut 

ini: 

“Saya senang bisa berbicara dengan kakak dan tersenyum.  Kakak bilang harus nurut dan 

nggak boleh kayak gitu lagi. Saya jawab ya...terima kasih semoga yang kamu ucapkan sama 

dengan yang di hati.” 

Hasil dari wawancara, observasi dan catatan harian juga menunjukkan minat interaksi sosial 

R meningkat dan inisiatif memulai interaksi. Pikiran positif terhadap lingkungan sosial mulai 

terbangun. R mulai merasa orang di sekitarnya lebih menghargainya dan merasa senang saat 

berinteraksi. R juga mulai memahami dan menyadari bahwa dirinya terlalu egois dan kurang 

menerima pendapat oranglain. R menyadari hal tersebut tidak baik. Semangat beraktivitas 

meningkat seiring dengan pandangan positif terhadap masa depan.  
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 Memasuki hari keenam, R dibantu untuk mulai membangun pikiran positif tentang lawan 

jenis dan memahami cara berlaku asertif. Imajinasi dimulai dengan mengarahkan R untuk 

membayangkan dia berkendara. Saat itu R membayangkan menaiki sepeda melalui jalan menanjak 

menuju gunung. R meyakini bisa mencapai puncak gunung tersebut, akan tetapi dalam perjalanan 

ban sepeda yang dia kendarai bocor. Hingga akhirnya R harus menuntun sepedanya dan merasakan 

kelelahan.  Setelah mendapat arahan, R mulai berani menunjukkan kemampuan meminta tolong 

dalam imajinasinya. R berani meminta tolong untuk menambal ban dan tumpangan pada mobil 

lewat untuk menuju puncak seperti dalam kutipan berikut: 

“Saya akhirnya meminta tolong untuk menambal sepeda.” 

“Saya minta tumpangan.Saya menaikan sepeda ke mobil dan bilang ke supir mau ke puncak 

untuk mendapatkan suasana baru, dan akhirnya diberikan tumpangan. Sampai di puncak, 

sepeda saya turunkan dan berterimaksih setelah diberikan tumpangan.” 

Kesadaran akan pentingnya keberanian meminta tolong diperlukan bagi R sebagai antisipasi 

ketika ada kemungkinan tindak kekerasan terjadi kembali. Keberanian untuk mencari bantuan juga 

dibutuhkan ketika R menghadapi permasalahan atau hambatan. R juga menyadari keberadaan orang 

lain penting dalam kehidupannya.   

Perubahan pola pikir positif tentang orang juga ditunjukkan R yang menilai orang 

disekitarnya dirasa lebih responsif. Saat berinteraksi R  juga mulai berani berinisiatif untuk 

memulai. Emosi senang dan pengendalian nampak mempengaruhi R saat berinteraksi, yang nampak 

dari sikap ramah, senyuman, tatapan mata dan pilihan kata yang lebih tertata. R lebih mampu 

menghargai pegawai panti maupun teman-teman pantinya. Keterbukaan juga nampak saat dirinya 

menjelaskan gambaran masa depannya lebih detil. R menceritakan ketika lulus nanti akan fokus 

pada rias pengantin, dan akan memulai dengan bekerja di tempat rias pengantin terlebih dahulu. 

Pada hari keenam ini R lebih semangat dan menikmati aktivitasnya di panti. 

 Pada hari ketujuh R mengalami sakit darah rendah dan maag, meskipun demikian R masih 

mampu mengikuti aktivitas di panti dengan baik. R juga mampu mengikuti proses intervensi 

dengan baik. Memasuki hari ketujuh R diarahkan untuk memaafkan pelaku tindak kekerasan dalam 
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hal ini ayah tirinya dan bersedia bertindak asertif mencegah tindak kekerasan. Dalam imajinasi R 

diminta membayangkan ayah tirinya berhadapan dengan singa. Saat imajinasi muncul R nampak 

melihat sesaat singa tersebut menyerang ayah tirinya kemudian singa tersebut menghilang. R 

melihat ayah tirinya tiba-tiba mendekatinya dan meminta maaf kepadanya. Saat imajinasi R 

menunjukkan mulai memaafkan ayah tirinya, meskipun masih belum sepenuhnya memaafkan. R 

mengungkapkan bersedia memaafkan ayahnya dengan beberapa syarat seperti yang nampak dalam 

kutipan berikut ini: 

“Saya tidak tau apa bisa memaafkan kamu, tapi dengan perubahan sikap mungkin akan saya 

maafkan. Kamu  harus bisa bertanggung jawab, tidak hanya meminjam tubuh wanita saja, 

kamu  juga harus bisa meminta maaf  ke ibu.  Ayah menyampaikan terimakasih  ke saya dan 

meminta tidak membenci adik dan anak saya. Saya bingung harus memaafkan atau tidak, dan 

masih takut.” 

Saat imajinasi R masih menunjukkan emosi penolakan yang terlihat ketika R tidak 

menginginkan anaknya mengetahui siapa ayah kandungnya, meskipun demikian sikapnya yang 

mulai mau memaafkan ayah tirinya merupakan kemajuan dalam proses menyelesaikan emosi masa 

lalunya. R mengungkapkan lebih lega ketika bisa memaafkan dan membayangkan keluarganya 

berkumpul kembali. Terkait dengan hasil observasi, wawancara dan catatan harian, pandangan 

positif terhadap diri sendiri mulai meningkat. R merasa mulai lebih menyukai diri sendiri, apa yang 

dia miliki, kemampuannya mulai menerima orang lain, serta keberhasilannya mengurangi 

keegoisan. R mulai merasakan kasih sayang dari orang sekitarnya. Perubahan koginitif dan afeksi 

kearah positif ini nampak mempengaruhi minat interaksi sosial R yang semakin meningkat. 

Pengendalian emosi yang lebih baik juga nampak saat R lebih santun dan ramah saat berinteraksi. 

Saat menghadapi permasalahan dengan mantan pacar, R nampak lebih tenang dan mampu 

mengendalikan emosinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

Hari ke delapan R dibantu untuk membangun gambaran diri secara positif. R diminta 

membayangkan sebuah nama. Pertama kali membayangkan sosok laki-laki, hingga akhirnya R 

membayangkan sosok wanita yang ideal. Kemudian setelah diarahkan R diminta untuk 
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membayangkan sifat-sifat baik dari wanita ideal itu berada dalam dirinya. R berhasil 

membayangkan dirinya dengan gambaran positif seperti kutipan sebagai berikut: 

“Saya menjadi wanita baik, ramah, semangat dalam menjalani kehidupan, dan rasanya 

begitu menyenangkan, saya wanita ramah, sabar dan senang menjalani kehidupan ini. 

(tersenyum). Saya mampu menjadi orang yang disukai banyak orang dan bergaul.” 

Imajinasi ini membantu R untuk membentuk gambaran positif tentang diri sendiri yang akhirnya 

akan mempengaruhi perasaan dan perilaku dalam berinteraksi. Pada hari ke enam R menunjukkan 

pengendalian emosi yang lebih baik yang nampak saat teman sekamarnya berperilaku kurang baik 

atau menyimpang,R berhasil mengingatkan temannya tanpa marah-marah. R juga lebih bisa 

menerima pendapat oranglain dan merasa lebih bisa mengurangi keegoisan. R nampak lebih ceria, 

sering tersenyum saat berinteraksi. Saat berada di kelas, R lebih bersemangat mengikuti pelajaran 

dan nampak antusias. Pandangan masa depan yang sukses semakin diyakini oleh R. Dia ingin bisa 

menunjukkan kesuksesan  dan membagiakan keluarganya.  

Memasuki hari ke sembilan R lebih bisa menerima kondisinya dan keyakinannya akan masa 

depannya yang lebih baik. R diarahkan mengenali emosi yang terpendam dan mengetahui cara 

menyalurkan emosi negatifnya secara tepat. R pada pertemuan kesembilan memulai imajinasinya 

dengan membayangkan gua. Saat imajinasi R mulai merasakan bahwa setiap permasalahan ada 

jalan keluar dan mempelajari proses menuju jalan keluar tersebut, seperti nampak dalam kutipan 

berikut ini: 

“Jalan di goa terasa licin, dan ini menjadi sedikit hambatan dalam melangkah. Saya berjalan 

perlahan-lahan. Saya meharapkan jalan keluar dan cahaya. .... Saat berada di tikungan saya 

belok kanan karena saya melihat cahaya meskipun sedikit. Saya merasa lebih baik ketika 

menuju cahaya itu, karena semakin jelas cahaya itu. Banyak burung di atas gua tersebut. 

Sedikit mengancam keberadaan burung tersebut. Karena jumlahnya banyak sekali. Saya 

berjalan pelan-pelan tidak mengeluarkan suara dan saya hampir boleh tergesa-gesa, dan 

melaangkah dengan pasti, saya juga butuh keyakinan. Saya harus selalu semangat.” 

Imajinasi tersebut dapat menjadi pencerahan bagi R dalam kehidupan nyata. R merasa lebih 

bersemangat dan menikmati kegiatannya di panti. Minat interaksi R nampak masih stabil, yang 

nampak kemampuannya berkumpul dan bercanda bersama teman, serta mampu lebih bersikap 

ramah. R juga merasa sudah bisa menerima dan mensyukusi kondisinya, serta mulai menyukai 
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kemampuannya mengendalian emosinya yang lebih baik. Hal tersebut nampak pada kutipan 

wawancara berikut ini: 

“ Saya mulai menyukai dengan berkurangnya tingkat egois saya, saya mulai merasa lebih 

tenang saat ada masalah. Sehingga tidak emosional dan meledak-ledak saat ada masalah. “ 

R merasakan kelegaan dan lebih tenang dalam kesehariaan. R juga merasakan perubahan pola fisik 

yang lebih baik. Tidur terasa lebih nyenyak, nafsu makan membaik, dan keluhan-keluhan fisik pun 

mulai berkurang. 

Saat pertemuan kesepuluh R menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, baik aspek 

afeksi, kognitif, perilaku maupun fisik. R menyadari perubahan emosi berupa rasa lega, lebih bisa 

merasakan kesenangan dan mammpu mengendalikan emosi dengan lebih baik setelah melewati 

proses guided imagery. Ekspresi wajah R nampak lebih ceria dan lebih tenang. Terkait dengan pola 

pikir, mulai terbangun pikiran positif tentang diri sendiri, masa depan dan lingkungan sosialnya. 

Semangat untuk mencapai masa depan dan memberikan kebahagiaan kepada keluarganya pun 

menguat. R juga mulai menyadari bahwa orang-orang disekitarnya mulai dapat menerimanya dan 

memberikan respon positif. Interaksi sosial R pun nampak meningkat. R juga nampak lebih aktif 

saat berinteraksi pada hari kesepuluh ini. 

Pembahasan 

Berdasarkan asesmen dengan menggunakan BDI II diketahui bahwa dengan menggunakan 

Guided Imagery dapat menurunkan gejala depresi yang dialami oleh R. Hasil dari BDI II 

menunjukkan bahwa penurunan dari masing-masing gejala depresi pun bervariasi. Gejala afeksi ke 

arah positif menunjukkan perubahan yang menonjol, gejala fisik penurunan terutama nampak pada 

pola tidur dan nafsu makan, sedangkan gejala perilaku R perubahan nampak pada minat beraktivitas 

dan interaksi sosial.  

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, secara umum dapat dilihat bahwa terapi guided 

imagery dapat menurunkan tingkat depresi pada perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah 

tangga. Hasil pengukuran tingkat depresi dengan menggunakan BDI-II pada R yang merupakan 
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korban tindak kekerasan seksual oleh ayah tirinya, menunjukkan adanya penurunan tingkat depresi. 

Pada saat baseline I, menunjukkan R mengalami depresi tingkat sedang atau moderat. Setelah 

melalui intervensi, pada R nampak adanya penurunan tingkat depresi. Hasil ini memperkuat 

penelitian-penelitian sebelumnya (Burns, 2001; Carter, 2006; Pariman, 2011) bahwa guided 

imagery efektif dalam penanganan depresi.  

Dari proses intervensi selama sepuluh kali pertemuan, menunjukkan adanya perubahan 

kondisi ke arah positif pada perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan 

kondisi ke arah positif ini terkait dengan aspek-aspek dari depresi yang menjadi titik fokus dalam 

penelitian ini. Analisa yang dilakukan terhadap masing-masing aspek depresi yang dialami R, 

menunjukkan penurunan yang bervariasi. Perubahan ke arah positif  terutama nampak pada aspek 

emosi.  

Pada saat sebelum diberikan intervensi R kurang mampu mengendalikan emosinya. Hal ini 

ditunjukkan oleh emosi sedih, murung, serta marah. Hasil penelitian menunjukkan R mudah marah 

saat ada permasalahan kecil sekalipun. Kesedihan yang masih berlarut juga ditunjukkan R yang 

sering menangis, ketika malam hari karena mengingat pengalaman buruknya saat mengalami 

kekerasan seksual yang sudah dilakukan oleh ayah tirinya. R juga merasa bersalah atas kondisinya 

saat ini.  

Setelah R mengikuti sepuluh hari proses intervensi, aspek-aspek yang menunjukkan gejala-

gejala depresi mengalami penurunan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh kemampuan R dalam 

mengendalikan emosi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. R lebih mampu mengendalikan 

amarahnya ketika ada permasalahan-permasalan yang biasanya cenderung mudah memicu amarah. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Apostolo dan Khatarine (2009) pada pasien yang mengalami 

gangguan perasaan depresi dengan menggunakan guided imagery, yang menunjukkan bahwa ketika 

individu bisa mengakses pikiran positif maka individu tersebut akan lebih mampu mengontrol 

emosinya saat merespon stimulus-stimulus yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Ekspresi sedih, 
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rasa bersalah dan kecewa pada diri sendiri juga cenderung berkurang. Meskipun masih muncul 

perasaan sedih pada saat setelah sesi intervensi selesai, hal ini masih pada taraf normal atau 

merupakan respon normal terhadap suatu situasi atau kondisi lingkungan. Afirmasi positif yang 

diberikan secara berulang dalam guided imagery memberikan pengaruh positif terhadap perubahan 

kondisi emosi pada R. Kondisi tersebut selaras dengan pendapat Carter (2006) bahwa pemberian 

afirmasi positif dalam guided imagery akan membantu individu untuk mengubah kondisi emosinya 

menjadi lebih baik termasuk di dalamnya kesadaran dirinya menjadi lebih baik, meningkatkan pola 

pikir yang positif, meningkatkan kemampuan mereka dalam penyelesaian masalah, mengatasi 

insomnia, perasaan marah serta pikiran-pikiran negatif. 

Perubahan kognitif ke arah yang lebih positif juga ditunjukkan oleh R setelah intervensi. 

Jika sebelumnya R memandang negatif terhadap kondisi diri sendiri dan penampilan, memandang 

kehidupannya penuh dengan kegagalan, perasaan sedang dihukum, serta sulit dalam mengambil 

keputusan, setelah proses intervensi ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan 

tersebut ditunjukkan dengan adanya pandangan positif terhadap dirinya sediri, yang diawali dengan 

kemampuan R mengenali diri sendiri. R mulai mengenali hal-hal positif yang dia miliki dan 

mengenali kelemahan-kelemahannya dan mulai berusaha untuk mengatasi kelemahannya tersebut. 

Salah satunya adalah R mengenali kelemahannya bahwa sebelumnya dirinya kurang mampu 

memberikan toleransi atau memahami kondisi di sekitarnya, dan setelah proses intervensi R lebih 

mampu memahami kondisinya, lingkungan sekitarnya dan menerima pendapat yang disampaikan 

oleh orang lain. Berkaitan dengan pengambilan keputusan ada sedikit perubahan pada diri R, jika 

sebelumnya R mengalami kesulitan saat pengambilan keputusan, maka setelah intervensi R mulai 

mampu mengambil keputusan meskipun masih membutuhkan waktu yang agak lama dalam 

prosesnya. Terkait dengan pandangan masa depan, R sudah mempunyai pandangan positif terhadap 

masa depannya, dan setelah intervensi pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan yang lebih 

detil terhadap gambaran dan harapan R terhadap masa depannya.  
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Perubahan-perubahan pola pikir yang lebih baik ini, selain dipengaruhi oleh afirmasi positif 

yang berulang juga dipengaruhi rekonstrusi pikiran selama proses intervensi. Dalam guided imagery 

R diarahkan untuk lebih mengenali dan memahami kondisi-kondisi yang dialaminya serta cara 

pandang dirinya terhadap permasalahan yang dihadapi. Setelah itu R diarahkan untuk menerima dan 

selanjutnya diarahkan untuk memperbaiki pola pikirnya ke arah yang lebih positif terkait cara 

pandang R melalui sugesti yang diberikan oleh terapis. Melalui hal tersebut, R lebih mampu 

berpikir secara positif dibandingkan sebelumnya. 

Perubahan cara pandang atau pola pikir ke arah positif juga terdapat pada cara pandang R 

terhadap lingkungannya. Jika sebelumnya R mempunyai pandangan bahwa dirinya dikucilkan atau 

dipandang negatif oleh lingkungan sekitar dan merasa selalu disalahkan oleh keluarganya karena 

peristiwa yang telah dialami, setelah intervensi ada perubahan pandangannya tersebut ke arah yang 

lebih positif. R lebih mampu berpikir secara positif terkait lingkungan di sekitarnya dan lebih bisa 

menerima kondisi-kondisi di keluarganya dengan persepsi yang lebih baik. Kondisi perubahan pola 

pikir ini akhirnya memberikan pengaruh terhadap perilaku R saat berinteraksi sosial. 

 Saat sebelum diberikan intervensi, R kurang berminat untuk melakukan interaksi sosial 

meskipun sebenarnya mampu melakukan interaksi. R cenderung pasif dan mengabaikan lingkungan 

sekitarnya saat berada dalam suatu lingkungan sosial. Bahkan R tertutup dan sulit mengungkapkan 

perasaannya melalui kata-kata. Saat ada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, R biasanya 

juga langsung meresponnya dengan luapan emosi marah tanpa mempertimbangkan kondisi 

lingkungan sekitar. Selain itu terkait dengan hubungan interpersonal R sering mengalami konflik 

setelah kejadian tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Kondisi ini merupakan efek dari rasa 

ketidakpercayaan yang tumbuh dari tindak kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh ayahnya. 

Yamakawi (2012) mengungkapkan bahwa individu yang pernah mengalami tindak kekerasan dalam 

rumah tangga, cenderung akan mengalami permasalahan dalam hubungan interpersonal karena rasa 

ketidakpercayaan yang tumbuh dari pengalaman negatif. 
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Setelah proses intervensi ada perubahan perilaku terkait interaksi sosial R, perubahan emosi 

dan kognitif. Selama proses intervensi R diarahkan untuk berani mengungkapkan perasaan-

perasaannya dan melalui sugesti diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Hal ini membantu R 

untuk lebih dapat mengungkapkan perasaan maupun pikirannya secara tepat secara bertahap. 

Hingga akhirnya setelah proses selesai ada perubahan pada R dalam kemampuan berinteraksi sosial 

dengan teman-temannya di asrama, sikap yang dulu sering mengabaikan saat berinteraksi mulai 

berkurang, dan R lebih mampu bersikap ramah dengan lingkungan sosialnya. Selain itu 

pengendalian emosi yang lebih baik, membantu R mengurangi respon emosi berupa amarah saat 

mendapati stimulus yang membuat tidak nyaman. Hal ini juga membantu R untuk melakukan 

interaksi sosial secara positif dengan lingkungannya. Meskipun demikian kepasifan dan sikap 

tertutup R masih nampak meskipun intensitasnya mulai berkurang.  

Terkait dengan perubahan pola fisik, ada beberapa perubahan pola fisik yang menonjol 

terutama terkait pola makan dan tidur R. Sejak kejadian kekerasan seksual yang dialami, R 

merasakan setahun terakhir mengalami kesulitan tidur. Pola tidur R menjadi normal dan merasakan 

kenyamanan saat tidur setelah proses intervensi. Begitu juga terkait dengan pola makan yang 

sebelumnya nafsu makan cenderung kurang, ada perubahan dengan meningkatnya nafsu makan R. 

Akan tetapi perubahan yang kurang signifikan nampak pada energi R saat melakukan aktivitas. Hal 

ini ditunjukkan dengan perilaku R yang nampak kurang bersemangat saat terlibat aktivitas di panti.  

Berdasarkan perubahan pada aspek depresi setelah menunjukkan bahwa guided imagery 

dapat membantu dalam penurunan tingkat depresi pada korban tindak kekerasan dalam rumah 

tangga. Bertini (2001) menjelaskan bahwa dalam guided imagery melalui imaginasi akan membantu 

mengkaitkan kognitif, afeksi dan fisik seseorang. Hal ini juga didukung oleh penelitian Apostolo 

dan Katharine (2009) yang mengungkapkan bahwa imaginasi sebagai jembatan antara pikiran tubuh 

dan perasaan, membantu individu untuk mengakses pikiran positif guna mengatasi pikiran-pikiran 

negatif, harga diri yang rendah, keputusasaan, serta membantu meningkatkan kesadaran diri. 
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Individu mampu mengakses pikiran positif akan membantu mengarahkan pada kenyamanan emosi, 

menimbulkan pengalaman emosi yang positif, serta kenyamanan secara fisik melalui fungsi 

imaginasi. Kondisi-kondisi inilah yang dialami oleh R setelah mampu mengakses pikiran positif, 

dirinya akan mempunyai cara pandang positif terhadap kondisi terkait dengan tindak kekerasan 

yang pernah dialami, serta terhadap lingkungan dan masa depannya. Berawal dari perubahan pola 

pikir akhirnya membantu R dalam menerima dan memahami kondisi sehingga R juga mulai mampu 

memaafkan pelaku tindak kekerasan yang merupakan ayah tirinya sendiri dan lebih mampu 

mengendalikan emosinya. Selain itu perubahan pola makan dan tidur R juga merupakan efek 

kenyamanan fisik yang ditimbulkan dari guided imagery. 

Perubahan perilaku dan pola fisik terutama sikap pasif saat berinteraksi dan energi yang 

masih kurang saat melakukan aktivitas ini  dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. 

Yamakawi (2012) dalam penelitiannya tentang persepsi terhadap efek dari tindak kekerasan dalam 

rumah tangga di Brigham Young University mengungkapkan bahwa dukungan sosial keluarga dan 

teman memberikan pengaruh dalam pemulihan kondisi psikologi individu yang mengalami tindak 

kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan bahwa sikap keluarga R 

yang cenderung kurang memberikan dukungan sosial serta penilaian negatif dari lingkungan sekitar 

akan memberikan pengaruh terhadap keefektifan intervensi guided imagery.  

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti dan didukung oleh hasil penelitian 

peneliti-peneliti sebelumnya maka dapat disimpulkan secara umum terapi guided imagery dapat 

membantu dalam menurunkan tingkat depresi pada perempuan korban tindak kekerasan dalam 

rumah tangga. 
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