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Abstrak 

 
Menurut Komite Nasional Perempuan, 50% korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri-istri 

keluarga Kristen. Sementara prinsip pernikahan Kristen, tidak ada perceraian tanpa kematian 

sehingga istri-istri tersebut harus forgiveness. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kuasa firman 

Tuhan di dalam dinamika fase-fase forgiveness pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga 

keluarga Kristen dengan pendekatan kualitatif melibatkan tiga orang partisipan. Forgiveness adalah 

suatu proses mengubah emosi negatif berupa sakit hati, marah, dan dendam kepada emosi positif 

seperti belas kasihan, empati, serta menemukan makna dari penderitaan kekerasan yang dialaminya. 

Fase-fase forgiveness terdiri dari fase uncovering, decision, works, dan deepening. Hasil penelitian 

menunjukkan ketiga partisipan menjalani keempat fase forgiveness secara searah, serta mengalami 

pengulangan pada fase works dan fase deepening. Persamaan mereka dalam mempertahankan 

keutuhan rumah tangga hingga fase uncovering adalah sama-sama memegang firman Tuhan dalam 

Matius 19:6, Maleakhi 2:16 dan janji nikah. Perbedaannya terletak dalam menjalani fase decision 

hingga fase deepening. Partisipan I memutuskan forgivenss dan memberi makna baru bagi 

penderitaannya dengan berpegang pada Matius 5:23 & Ibrani 12:15, partisipan II dengan memaknai 

Amsal 23:7a dan Filipi 4:8-9 untuk melakukan perubahan pola pikir terhadap penderitaannya, 

partisipan III dengan memaknai pada Matius 22:37-39. 

 

 

Kata kunci: Firman Tuhan; forgiveness; kekerasan dalam rumah tangga 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

World Health Organization (2017) menyatakan bahwa satu dari tiga (35%) 

perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan seksual sepanjang hidup mereka 

oleh pasangannya. Secara umum 38 % dari perempuan yang mengalami KDRT 

tersebut meninggal terbunuh oleh pasangannya. Sementara itu Asian Pacific Institute 

on Gender-Based Violence (2017) menyatakan bahwa 41-61% perempuan di Asia 

melaporkan telah mengalami kekerasan secara fisik dan seksual sepanjang hidup 

mereka dari pasangannya.  
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Di Indonesia sendiri, menurut Komnas Perempuan (2017) jumlah kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 

berjumlah 293.220 kasus lalu meningkat di tahun 2015 menjadi 321.752 kasus. 

Jumlah tersebut diperolah dari berbagai sumber yaitu Pengadilan Agama dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kasus-kasus yang ditangani oleh LSM 

memperlihatkan bahwa hampir 50% korban KDRT adalah istri atau perempuan yang 

beragama Kristen yang terancam perceraian. Demikian pula menurut sebuah LSM di 

kota Medan yang khusus menangani KDRT, setiap bulannya mereka menangani 5-10 

kasus bahkan kadang-kadang bisa lebih dari jumlah tersebut, sekitar 40-50% korban 

adalah istri-istri yang beragama Kristen yang terancam perceraian. Data Departeman 

Konseling dari suatu gereja di kota Medan, memperlihatkan setiap bulan, seorang 

istri datang terkait KDRT yang dialaminya dan mempertimbangkan untuk perceraian.  

Sementara itu prinsip pernikahan Kristen menjelaskan bahwa pernikahan adalah 

lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah 

mempersatukan Adam dan Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah ikatan 

pernikahan yang kudus dalam suka dan duka (Alkitab, Kejadian 2:21-25). Alkitab 

(Efesus 5:22-33) menjelaskan bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. 

Suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya atau dirinya sendiri 

bahkan lebih lagi seperti Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan diri-Nya 

untuk menguduskannya tanpa cacat cela. Istri harus menghormati atau tunduk kepada 

suami seperti tunduk kepada Kristus sehingga rumah tangga terbina dalam 

keharmonisan, keutuhan dan kebahagiaan. Peneliti yang adalah seorang pendeta 

muda di salah satu gereja di Medan menemukan bahwa di dalam tata ibadah 

pernikahan Kristen, kesatuan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri diikat 

dengan suatu janji yang Alkitabiah, yang harus diucapkan oleh mempelai pria dan 

mempelai wanita dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, pendeta dan di depan 

jemaat yang menghadiri pernikahan tersebut. Janji nikah ini berisi pernyataan bahwa 

suami istri sepakat untuk saling setia, saling mencintai dan menghargai seumur hidup 

baik dalam suka dan duka, kaya-miskin, susah-senang dan dalam keadaan sehat atau 

http://sabdaweb.sabda.org/passages/?p=Kejadian+2%3A21-25&d=100
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sakit, untuk tetap mempertahankan keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan rumah 

tangga tersebut.  

Ketika suami-istri mengalami masalah-masalah kehidupan seperti KDRT maka 

rumah tangga itu diperhadapkan dua hal yaitu perceraian atau tetap menjaga 

keutuhan rumah tangganya. Forgiveness penting untuk mempertahankan keutuhan 

rumah tangga Kristen. Hal ini sejalan dengan penelitian Nancy (2013) bahwa 

forgiveness berhubungan erat dengan nilai perkawinan dan keharmonisan keluarga. 

Alkitab (Matius 6:14-15) menjelaskan seorang pengikut Kristus harus dapat 

mengampuni (forgiveness) kesalahan orang lain agar Kristus yang di Sorga 

mengampuninya. Tetapi jika individu tersebut tidak mengampuni atau unforgive 

orang yang bersalah kepadanya, maka Bapa di Sorga tidak mengampuninya 

(unforgive).  

Robert (2002), Keeling & Mason (2008) mengatakan istri yang tersakiti 

mengalami emosi negatif berupa marah, sedih, kecewa, malu, dan dendam atau rasa 

bersalah, yang terus menerus bercampur aduk di dalam dirinya dalam menghadapi 

kekerasan yang dialaminya. Jika tidak diatasi menimbulkan luka secara psikologis di 

dalam diri istri, dan membuat situasi unforgive terhadap suaminya dan dirinya 

sendiri. Semakin sering dan lama mengalami kekerasan maka luka semakin dalam 

dan dapat menimbulkan masalah-masalah psikologis lainnya, seperti ketakutan, 

curiga yang berlebihan, trauma, depresi, kecanduan obat-obatan atau alkohol sebagai 

pengalihan, sindrom kekerasan (battered woman syndrome) dan post trauma 

syndrome disorder (PTSD). Istri yang mengalami sindrom kekerasan (battered 

woman syndrome) secara terus menerus, berisiko mengalami learned helplessness. 

Learned helplessness adalah merasa tidak ada yang dapat menolongnya sehingga 

menganggap bahwa serangan kekerasan itu karena salahnya sendiri. Akibatnya 

kepercayaan diri korban menjadi rendah, unforgive terhadap dirinya sendiri dan 

pelaku kekerasan serta mengalami ketakutan yang terus menerus. Cara mengatasinya, 

korban melakukan mekanisme pertahanan diri seperti denial dan rasionalisasi. Jika 

korban tidak tahan terhadap tekanan penderitaannya dan mekanisme pertahanan 

dirinya tidak efektif, korban melakukan bunuh diri atau membunuh penyerangnya.  
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Menurut Enright (dalam Enright & North, 1998) untuk mengatasi emosi negatif 

berupa marah, sedih, kecewa, malu dan dendam atau rasa bersalah yang 

menimbulkan unforgive sehingga memerlukan forgiveness. Forgiveness adalah 

proses menggantikan emosi negatif itu dengan emosi positif berupa belas kasihan, 

empati kepada pelaku bahkan rasa sayang pada pelaku dan diri sendiri sehingga 

korban menjadi forgive kepada dirinya sendiri dan pelaku.  

Enright (2011) menemukan dalam penelitiannya tentang forgiveness dari tahun 

1985 hingga era tahun 2000 bahwa para korban KDRT dapat memulihkan dirinya 

dan bangkit dari masalahnya jika mereka forgiveness, dan semakin baik lagi 

keadaannya jika mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan sosialnya. 

Penelitian selanjutnya oleh Jenkins (2012) ditemukan bahwa keempat fase 

forgiveness (uncovering, decision, works dan deepening) efektif untuk memulihkan 

efek trauma akibat kekerasan pada korban kekerasan dan keluarga yang memiliki 

anggota keluarga yang mengalami kekerasan. Kemudian penelitian Enright dan 

kawan-kawan (2013) juga menemukan bahwa keempat fase forgiveness efektif untuk 

memulihkan perempuan-perempuan muda korban kekerasan di South Korea. Di 

Indonesia, Theodora (2008) yang meneliti gambaran fase-fase forgiveness pada tiga 

orang istri korban KDRT, menemukan bahwa dua orang partisipan dapat menjalani 

keempat fase forgiveness, namun satu orang partisipan tidak mampu menjalani 

keempat fase forgiveness. Kemudian penelitian studi kasus oleh Salama (2012) 

menemukan bahwa partisipan KDRT mampu menjalani keempat fase forgiveness.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kuasa firman Tuhan di dalam dinamika 

fase-fase forgiveness pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga keluarga 

Kristen dengan pendekatan kualitatif melibatkan tiga orang partisipan yang telah 

forgiveness. 
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B. TINJAUAN TEORITIS 

 

B.1 Firman Tuhan Sebagai Dasar Keluarga Kristen  

Alkitab (Kejadian 2:21-25) menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan 

adalah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah 

berinisiatif mempersatukan Adam dan Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam 

sebuah ikatan pernikahan yang kudus dalam suka dan duka.  Tujuan dari pernikahan 

itu agar beranak-cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukannya 

serta berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya untuk membuat semuanya menjadi 

sungguh amat baik (Alkitab, Kejadian 1:26-31).  

Pernikahan Kristen ditujukan sebagai rumah cinta kasih dan tempat membina 

keluarga yang saleh yang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. 

Bahkan di dalam Alkitab (Efesus 5:22-33) dijelaskan bahwa kasih Kristus adalah 

dasar hidup suami istri. Suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya 

atau dirinya sendiri bahkan lebih lagi seperti Kristus mengasihi jemaat yang telah 

menyerahkan diri-Nya untuk menguduskannya tanpa cacat cela. Sementara itu, selain 

mengasihi suami, istri harus menghormati atau tunduk kepada suami seperti tunduk 

kepada Kristus sehingga rumah tangga terbina dalam keharmonisan, keutuhan dan 

kebahagiaan. 

Peneliti menemukan di dalam tata tertib ibadah pernikahan Kristen, kesatuan laki-

laki dan perempuan sebagai suami istri diikat dengan suatu janji yang Alkitabiah, 

yang harus diucapkan oleh mempelai pria dan mempelai wanita. Janji pernikahan ini 

merupakan janji persekutuan abadi yang diucapkan dengan sungguh-sungguh di 

hadapan Allah, pendeta dan di depan jemaat yang menghadiri pernikahan tersebut. 

Janji nikah ini berisi pernyataan bahwa suami istri sepakat untuk saling setia, saling 

mencintai dan menghargai seumur hidup baik dalam suka dan duka, kaya-miskin, 

susah-senang dan dalam keadaan sehat atau sakit, untuk tetap mempertahankan 

keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Janji ini juga yang 

menjadi inti atau fondasi dari sebuah pernikahan.  

Alkitab (Matius 6:14-15) menjelaskan bahwa untuk tetap bisa melakukan janji 

nikah dan mempertahankan rumah tangganya saat mengalami masalah-masalah 

http://sabdaweb.sabda.org/passages/?p=Kejadian+2%3A21-25&d=100
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kehidupan yang menekan misalnya KDRT, diperlukan forgiveness. Pengikut Kristus 

(Kristen) juga harus dapat mengampuni (forgive) kesalahan orang lain agar Kristus 

yang di Sorga mengampuninya. Tetapi jika individu tersebut tidak mengampuni 

(unforgive) orang yang bersalah kepadanya, maka Bapa di Sorga tidak 

mengampuninya (unforgive). Apalagi di dalam Alkitab (Maleakhi 3:16) menjelaskan 

bahwa Tuhan Allah membenci perceraian dalam alasan apapun. Suami istri hanya 

bisa dipisahkan oleh kematian, karena yang telah dipersatukan Allah tidak bisa 

dipisahkan oleh manusia apapun alasannya (Alkitab, Matius 19:6). Alkitab (1 

Korintus 7:11) menjelaskan jika karena sesuatu hal yang sangat penting, perceraian 

hanya bisa dilakukan dengan syarat suami atau istri tidak boleh menikah lagi. Jika 

mereka menikah lagi maka mereka disebut berzinah. Berzinah berarti melanggar 

Firman Tuhan atau berdosa.  

 

B.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

B.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Hukumonline (2016) dan Saraswati (2009) menuliskan tentang Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Bab 3 Pasal 1 Nomor 

23 tahun 2004 tentang Ketentuan Umum memberikan penjelasan tentang kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) sebagai berikut: 

”Kekerasan dalam rumah tangga 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.” 

Menurut Robert (2002), Keeling & Mason (2002), kekerasan dalam rumah tangga 

adalah suatu tindakan fisik, psikologis atau emosi yang menyebabkan seseorang 

mengalami kesengsaraan fisik (misalnya kematian, pemerkosaan dan pelecehan) 

yang disertai intimidasi dan fisik. Kekerasan berupa pelecehan fisik, ancaman, 

kekerasan secara emosi, verbal, pelecehan dan dipermalukan oleh pasangannya baik 

antara pria dengan wanita, wanita dengan pria, atau pria dan pria dan wanita dengan 
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wanita orang-orang yang dituakan terhadap yang lebih muda (anak-anak), dan orang 

dewasa kepada teman sebaya dalam suatu hubungan. 

 

B.2.2 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Hukumonline (2016) dan Saraswati (2009) menuliskan ada empat bentuk KDRT 

di dalam UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 tersebut pada Bab 3 tentang Larangan 

KDRT Pasal 5-9, sebagai berikut: 

1. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 

atau luka berat 

2. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 

kepercayaan diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang 

3. Kekerasan seksual pemaksaan hubungan seksual dengan pasangannya atau 

orang lain oleh pasangannya untuk maksud komersial ataupun maksud lainnya. 

4. Kekerasan penelantaran/ekonomi yaitu tidak memberikan kehidupan, 

perawatan atau pemeliharaan, serta ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar 

rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya 

 

B.2.3 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Robert (2002), Keeling & Mason (2008) mengatakan istri yang tersakiti 

mengalami emosi negatif berupa marah, sedih, kecewa, malu, dan dendam atau rasa 

bersalah, yang terus menerus bercampur aduk di dalam dirinya dalam menghadapi 

kekerasan yang dialaminya. Jika tidak diatasi menimbulkan luka secara psikologis di 

dalam diri istri, dan membuat situasi unforgive terhadap suaminya dan dirinya 

sendiri. Semakin sering dan lama mengalami kekerasan maka luka semakin dalam 

dan dapat menimbulkan masalah-masalah psikologis lainnya, seperti ketakutan, 

curiga yang berlebihan, trauma, depresi, kecanduan obat-obatan atau alkohol sebagai 

pengalihan, sindrom kekerasan (battered woman syndrome) dan post trauma 

syndrome disorder (PTSD). Istri yang mengalami sindrom kekerasan (battered 
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woman syndrome) secara terus menerus, berisiko mengalami learned helplessness. 

Learned helplessness adalah merasa tidak ada yang dapat menolongnya sehingga 

menganggap bahwa serangan kekerasan itu karena salahnya sendiri. Akibatnya 

kepercayaan diri korban menjadi rendah, unforgive terhadap dirinya sendiri dan 

pelaku kekerasan serta mengalami ketakutan yang terus menerus. Cara mengatasinya, 

korban melakukan mekanisme pertahanan diri seperti denial dan rasionalisasi. Jika 

korban tidak tahan terhadap tekanan penderitaannya dan mekanisme pertahanan 

dirinya tidak efektif, korban melakukan bunuh diri atau membunuh penyerangnya.  

 

B.3 Forgiveness 

B.3.1 Definisi Forgiveness 

McCullough, Wortington, dan Rachal (1997) mengemukakan bahwa forgiveness 

merupakan seperangkat motivasi yang mengubah keinginan seseorang dari balas 

dendam kepada keinginan tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk 

memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan 

untuk rekonsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan definisi forgiveness berdasarkan teori 

Enright (dalam Enright & North, 1998) yaitu forgiveness adalah suatu proses 

mengubah emosi negatif berupa sakit hati, marah dan dendam kepada emosi positif 

seperti belas kasihan, empati, serta penemuan makna dari forgiveness yang telah 

diterapkan dan makna atau harapan baru dari penderitaan kekerasan yang dialaminya.  

 

B.3.2 Fase-fase Forgiveness 

Menurut Enright (dalam Enright & North, 1998), forgiveness memiliki empat fase. 

Pertama adalah fase uncovering yaitu individu menyadari bahwa akibat KDRT yang 

dialaminya menimbulkan emosi negatif di dalam dirinya yang membuat unforgive 

lalu mengekspresikannya tanpa rasa malu. Kedua adalah fase decision yaitu individu 

menyadari bahwa emosi negatif tersebut bukan hanya dikonfrontasi atau 

dikatarsiskan semata tetapi harus ada kesediaan dan komitmen untuk berubah dari 

unforgive ke forgiveness kepada pelaku KDRT demi kebaikannya. Ketiga adalah fase 
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works yaitu individu mulai memunculkan empati dan belas kasihan kepada pelaku 

dengan melakukan reframing (memandang pelaku dari sudut pandang pikiran 

pelaku), menerima rasa sakit sebagai makna sesungguhnya dari forgiveness tersebut. 

Keempat adalah fase deepening yaitu menyadari bahwa individu merasa telah lepas 

dari emosi negatifnya dan merasa lega, menemukan makna dari forgiveness, 

menyadari dirinya tidak sendiri dan menemukan makna dan tujuan hidup yang baru 

dari peristiwa KDRT yang dialaminya.  

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tiga orang partisipan yaitu 

istri korban kekerasan dalam rumah tangga keluarga Kristen yang telah forgiveness.  

 

D. HASIL PENELITIAN 

 

D.1 Partisipan I 

Partisipan I adalah korban KDRT dari suami dan ibu mertuanya. Ia mengalami 

keempat bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Sejak 

awal pernikahannya, ibu mertuanya kurang menyukai partisipan I. Sikap kurang 

menyukai ini meningkat sejak partisipan I mempunyai anak kedua. Sejalan dengan 

itu suaminya pun turut melakukan KDRT dengan melakukan perselingkuhan atau 

psikis, fisik, seksual dan ekonomi. Partisipan I tetap bertahan menghadapi 

penderitaannya hingga fase uncovering dengan tetap menjaga keutuhan rumah 

tangganya melalui pemaknaan firman Tuhan dalam Matius 19:6 dan Maleakhi 3:16 

serta janji nikah yang harus bisa menerima keadaan baik atau buruk pernikahan 

sehingga menolak untuk perceraian. Selama lebih dari dua puluh tahun partisipan I 

menjalani fase uncovering ini. Hal ini disebabkan karena partisipan I tidak 

mendapatkan dukungan sosial dari pihak keluarganya dan pihak keluarga suaminya. 

Pada saat partisipan I merasa tidak kuat lagi dengan tekanan masalahnya, partisipan I 

bertemu dengan seorang penginjil. Sang penginjil mengajarkan partisipan I tentang 

jalan-jalan Tuhan, mengajarkan tentang firman Tuhan, beribadah dan berdoa. 

Partisipan I merasakan kelegaan dan damai sejahtera sehingga ia mengikuti ibadah 

dan pendalaman firman Tuhan dengan rajin, serta rajin belajar mendalami firman 



 

349 

 

Tuhan secara mandiri. Hal ini membuat partisipan I mengalami pertumbuhan iman 

yang memunculkan kesadaran dan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya 

adalah harus forgiveness terhadap suami dan ibu mertuanya. Fase decision ini dijalani 

partisipan I dengan berpegang pada firman Tuhan Matius 5:23-24 dan Ibrani 12:15 

yang menjelaskan bahwa jika ibadah dan persembahannya hendak berkenan kepada 

Tuhan, maka ia tidak boleh mempunyai “ganjalan atau kepahitan” di dalam hatinya 

terhadap seseorang, ia harus forgiveness terhadap orang tersebut. Hal ini membuat 

partisipan forgiveness kepada suami dan ibu mertuanya dengan mendoakan dan 

meminta maaf kepada mereka, tetap mengasihi mereka, serta melakukan peranan istri 

dan ibu yang baik. Meskipun telah pisah rumah dengan suaminya, partisipan I masih 

mengalami KDRT sehingga ia menjalani fase works selama dua puluh tahun. 

Pemahaman tentang penerapan firman Tuhan Matius 5:23-24 dan Ibrani 12:15 dalam 

fase works ini, memunculkan pemaknaan baru tentang kehidupannya. Pemaknaan 

yang didapat partisipan I pada fase deepening adalah menyadari bahwa tujuan 

hidupnya bukan mencari uang semata tetapi mengasihi dan mengenal Tuhan, 

memahami bahwa kepahitan terhadap suami dan ibu mertuanya (pelaku KDRT) 

adalah racun bagi diri sendiri dan dapat membuatnya tidak layak beribadah kepada 

Tuhan. Partisipan I juga tetap mengasihi suami dan ibu mertuanya, tetap mendoakan 

mereka, tetap membina interaksi dengan mereka, menolak pengajuan perceraian dari 

suaminya, tetap menolong mereka saat mereka dalam kesusahan sampai suami dan 

kedua mertuanya meninggal dunia, tetap rajin mengikuti kebaktian serta mengajari 

anak-anaknya untuk tetap mengasihi dan menghormati ayah dan keluarga ayahnya. 

 

D.2 Partisipan II 

Partisipan II adalah korban KDRT dari suami dan ibu mertuanya. Ia mengalami 

tiga bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Setelah tiga bulan usia 

pernikahannya, partisipan II mengalami KDRT dari ibu mertua dan anggota keluarga 

suami lainnya. Suaminya pun sering berselingkuh, melakukan kekerasan psikis 

lainnya, kekerasan fisik dan ekonomi. Partisipan II tetap mempertahankan keutuhan 

rumah tangganya dalam fase uncovering dengan memegang melalui pemaknaan 
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firman Tuhan dalam Matius 19:6 dan Maleakhi 3:16 serta janji nikah yang harus bisa 

menerima keadaan baik atau buruk pernikahan sehingga menolak untuk perceraian. 

Selama lima tahun, partisipan II menjalani fase uncovering dengan status hidup 

bersama dengan ibu mertuanya. Ia menjalaninya dengan tetap rajin beribadah, berdoa 

dan mendalami firman Tuhan serta mendapatkan dukungan sosial dari pihak 

keluarganya dan konselor di gereja. Walaupun demikian, partisipan II tetap 

mengalami tekanan dari KDRT yang dialaminya. Ia mengatasi tekanan itu dengan 

semakin rajin beribadah, berdoa, mendalami firman Tuhan dan akhirnya menemukan 

solusi dari masalahnya melalui pemaknaan firman Tuhan Amsal 23:7a dan Filipi 4:8-

9. Firman-firman Tuhan itu menjelaskan bahwa kehidupannya bisa berubah jika ia 

bisa mengendalikan pikirannya dengan berpikir yang benar, mulia, adil, suci, yang 

manis, sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji dalam segala 

penderitaannya dan terhadap orang yang melakukan KDRT sampai hidupnya 

mengalami pembaharuan. Ia pun memutuskan untuk forgiveness dan mengubah pola 

pikirnya terhadap suami, ibu mertuanya dan penderitaannya (fase decision). 

Partisipan II mulai mendoakan, forgiveness kepada suami dan ibu mertuanya. Ia pun 

merelakan suaminya berselingkuh serta melakukan peranan sebagai istri, menantu 

dan ibu yang baik (fase works). Selama lima tahun, partisipan II menjalani fase works 

ini dengan status masih hidup bersama ibu mertuanya. Akhirnya suaminya bersedia 

untuk tinggal terpisah dari ibunya. Walaupun telah hidup terpisah dari ibu mertuanya, 

partisipan II tetap mengalami KDRT dari suami dan ibu mertuanya. Partisipan II 

tetap menerapkan forgiveness dengan berpegang pada firman Tuhan Amsal 23:7a dan 

Filipi 4:8-9 hingga fase deepening. Pemaknaan yang ia dapatkan adalah 

penderitaannya membuat partisipan II semakin mengenal Tuhan dan pertolongan-

Nya dalam menghadapi masalahnya dengan cara melepaskan dirinya dari kepahitan 

terhadap suami dan ibu mertuanya (pelaku KDRT) serta dapat memisahkan diri dari 

suaminya tanpa perceraian demi keselamatannya dan anak perempuannya. Partisipan 

II tetap mengasihi suami dan ibu mertuanya, tetap rajin mendoakan mereka, tetap 

rajin mengikuti kebaktian dan mengajari anaknya untuk tetap mengasihi dan 

menghormati ayahnya. 
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D.3 Partisipan III  

Partisipan III adalah korban KDRT dari suaminya. Sejak kelahiran anak 

pertamanya, suami partisipan III mulai melakukan kekerasan fisik, psikis dan 

ekonomi. Partisipan III tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam fase 

uncovering dengan memegang melalui pemaknaan firman Tuhan dalam Matius 19:6 

dan Maleakhi 3:16 serta janji nikah yang harus bisa menerima keadaan baik atau 

buruk pernikahan sehingga menolak untuk perceraian. Selama sembilan tahun, 

partisipan III menjalani fase uncovering dengan kondisi ditinggal suaminya. 

Walaupun partisipan III mendapatkan dukungan sosial dari pihak keluarganya tetapi 

ia tetap merasakan tekanan penderitaannya sehingga membuat partisipan III mencari 

cara lain mengatasi masalahnya. Ia pun mulai konseling dengan konselor gereja. 

Selama proses konseling dan pendampingan oleh konselor gereja ini, partisipan III 

mendapatkan kelegaan, damai sejahtera dan kekuatan baru untuk menghadapi 

masalahnya. Ia juga dibimbing untuk rajin berdoa, beribadah dan mendalami firman 

Tuhan. Pertumbuhan iman ini, membuat partisipan III menyadari dan memutuskan 

(fase decision) bahwa solusi masalahnya adalah forgiveness dengan memaknai 

firman Tuhan Matius 22:37-39 yaitu penderitaan yang dialaminya bertujuan untuk 

membuat ia lebih mengasihi Tuhan dan sesamanya (pelaku KDRT) agar hidupnya 

semakin berkenan kepada Tuhan dan sesamanya. Partisipan III pun mulai mendoakan 

suaminya dan forgiveness sehingga ia mengalami kelegaan, damai sejahtera dan 

kekuatan baru. Hal ini membuat partisipan III memasuki fase deepening. Namun 

partisipan III kembali lagi ke fase works karena partisipan III masih berinteraksi 

dengan suami dan masih mengalami KDRT secara tidak langsung. Selama satu 

setengah tahun, partisipan III menjalani fase works dengan tetap berpegang pada 

firman Tuhan Matius 22:37-39 dan tetap forgiveness serta melakukan peranan 

sebagai istri dan ibu yang baik.  

Selanjutnya partisipan III memasuki fase deepening dengan memaknai 

penderitaannya dan firman Tuhan Matius 22:37-39 bahwa penderitaannya karena 

kesalahpahaman suaminya yang memandang ia telah berselingkuh padahal tidak 

nyata, membuatnya semakin mengenal dan berserah kepada Tuhan sehingga 
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partisipan III tetap mengasihi suaminya, tetap rajin mengikuti kebaktian, menolak 

pengajuan perceraian dari suaminya, tetap berinteraksi dengan suaminya dan 

mengajari anak-anaknya untuk tetap mengasihi dan menghormati ayahnya. 

 

E. PEMBAHASAN 

 

Menurut Enright (dalam Enright & North, 1998) untuk mencapai forgiveness, 

harus menjalani empat fase yaitu fase uncovering, decision, works dan fase 

deepening. Fase-fase tersebut dapat dijalani searah, bolak-balik atau melompat-

lompat hingga fase deepening. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketiga 

partisipan menjalani keempat fase forgiveness secara searah, mulai dari fase 

uncovering, fase decision, fase works, hingga fase deepening dan mengalami 

kelegaan secara emosional, dan sudah mulai memberikan forgiveness. Hanya saja 

ketiga partisipan tersebut mengalami pengulangan dalam menjalani fase works dan 

fase deepening. Hal ini terjadi karena status kehidupan ketiga partisipan yang masih 

berinteraksi bahkan tinggal bersama pelaku kekerasan (suami dan ibu mertua pada 

partisipan I dan II, serta suami pada partisipan III) sehingga masih juga mengalami 

kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, serta belum ada pemaknaan yang mendalam 

sehingga forgiveness belum sepenuhnya tercapai. 

Menurut Robert (2002), perempuan yang mengalami kekerasan terus menerus 

lebih dari dua tahun atau berkisar antara 2-35 tahun menimbulkan tingkat keparahan 

psikologis yang bersifat kronis dan bunuh diri atau membunuh. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa ketiga partisipan tidak mengalami hal tersebut. Mereka 

mempertahankan rumah tangganya karena memegang prinsip ajaran Kristen yang 

mengatakan tidak ada perceraian selain kematian (Matius 19:6 & Maleakhi 3:16), 

memegang teguh janji nikah dan memaknai firman Tuhan tentang forgiveness dengan 

ayat firman Tuhan yang berbeda-beda (partisipan I pada Matius 5:23-24 dan Ibrani 

12:15; partisipan II pada Amsal 23:7a dan Filipi 4:8-9; partisipan III pada Matius 

22:37-39).  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Moe dan Popkees (2012) yang 

menyatakan bahwa forgiveness sangat penting untuk kesehatan psikologis perempuan 

Kristen. Begitu juga sejalan dengan hasil penelitian Zawawi (2015) yang menyatakan 
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komitmen kepada religi dalam forgiveness akan menghasilkan psikologis yang baik 

pada korban kekerasan.  

Robert (2002) juga menyatakan untuk kenyamanan psikologis korban KDRT agar 

mereka bisa bangkit dari penderitaannya maka dibutuhkan dukungan sosial terhadap 

korban. Hal ini ditemukan dalam penelitian ini, ketiga partisipan dapat forgiveness 

dan bangkit dari penderitaannya karena mendapatkan dukungan sosial, terutama 

dukungan dari gereja (konselor gereja) dan juga dari pihak keluarga.  

 

F. KESIMPULAN & SARAN 

 

F.1 Kesimpulan  

F.1.1 Peranan kepercayaan (trust) kepada firman Tuhan  

Kepercayaan kepada firman Tuhan membuat ketiga partisipan dapat bertahan 

dalam menghadapi penderitaannya sejak mengalami KDRT yaitu dari fase 

uncovering sehingga mampu bergerak maju ke fase deepening dalam mencapai 

forgiveness.  

 

F.1.2 Dinamika mencapai forgiveness 

Ketiga partisipan menjalani keempat fase forgiveness secara searah dari fase 

uncovering hingga deepening, serta mengalami pengulangan pada fase works dan 

fase deepening. Persamaan mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga 

hingga fase uncovering dengan sama-sama memegang firman Tuhan dalam Matius 

19:6, Maleakhi 2:16 dan janji nikah. Perbedaannya terletak dalam menjalani fase 

decision hingga fase deepening. Partisipan I memutuskan forgivenss dan memberi 

makna baru bagi penderitaannya dengan berpegang pada Matius 5:23 & Ibrani 12:15, 

partisipan II dengan memaknai Amsal 23:7a dan Filipi 4:8-9, partisipan III dengan 

memaknai pada Matius 22:37-39. 

F.1.3 Dukungan gereja (konselor gereja) 

Dukungan gereja (konselor gereja) membimbing ketiga partisipan dengan firman 

Tuhan sehingga membuat para partisipan tidak merasa sendirian dalam menghadapi 

kekerasan yang dialami selama bertahun-tahun serta mampu membuat keputusan 
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untuk tetap bertahan dalam rumah tangganya dan mencapai forgiveness sesuai 

dengan ketentuan dalam prinsip keluarga Kristen. 

F.1.4 Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga membuat partisipan merasa tidak sendirian dalam menghadapi 

kekerasan yang dialaminya selama bertahun-tahun. 

 

F.2 Saran 

F.2.1 Korban KDRT 

Istri korban KDRT keluarga Kristen hendaknya berani membuka diri kepada 

konselor gereja sehingga tidak merasa sendirian, mau dibimbing sesuai dengan 

firman Tuhan oleh mereka, memiliki kerajinan mengikuti ibadah serta mempunyai 

motivasi untuk mendalami firman Tuhan secara mandiri agar keyakinannya kepada 

Tuhan mengalami peningkatan sehingga dapat menerapkan prinsip pernikahan 

Kristen serta mampu mencapai forgiveness demi menjaga keutuhan pernikahannya. 

 

F.2.3 Ilmuwan Psikologi & Psikolog Kristen 

Bagi Ilmuwan Psikologi & Psikolog Kristen hendaknya dalam menangani 

masalah-masalah keluarga Kristen, termasuk masalah KDRT, menyelaraskan ilmu 

psikologi dengan firman Tuhan dalam pemberian psikoedukasi, konseling dan terapi. 

 

F.2.4 Konselor gereja 

Bagi konselor gereja dalam memberi pelayanan konseling kepada jemaat yang 

bermasalah, hendaknya membimbing dengan firman Tuhan, prinsip-prinsip 

konseling, dan konsep psikologi agar pelayanan yang diberikan bersifat humanis. 
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