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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Februari 2016
Yang menyatakan,

(Agustin Dwi Widowati)
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“Anak Belajar dari Kehidupannya”

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri
Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai
Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar keadilan
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar percaya
Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyukai diri
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan,
Ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan…

Dorothy Law Nolte
Sedikit rasa kemanusiaan sungguh jauh lebih berharga daripada seluruh
peraturan yang ada di dunia ini.
(Jean Piaget)

Karya ini kupersembahkan untuk :
Kedua orang tuaku sebagai tanda bakti dan cintaku
Kakak dan adikku, teman-teman yang selalu mendukungku
Serta,para pembaca karya ini.
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dorongan yang telah Bu Cicih dan Bu Ita tunjukkan pada saya dalam perjalanan
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TERAPI SANDTRAY UNTUK MENURUNKAN KECEMASAN PADA ANAK
YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Agustin Dwi Widowati

Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek penerapan terapi sandtray dengan model
Adlerian Play Therapy untuk menurunkan kecemasan (trait anxiety) pada anak yang
mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini spesifik pada
kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan desain interrupted time series. Subjek
dalam penelitian ini adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun 10 bulan yang
mempunyai kecemasan tinggi akibat menerima tindak kekerasan seksual dari ayahnya.
Pengukuran tingkat kecemasan dilakukan dengan pengisian skala STAIC-t oleh subjek.
Penelitian ini menggunakan analisis paired sample t-test dan kuantitatif deskriptif, serta
didukung dengan penilaian secara kualitatif untuk mendukung hasil penelitian. Hasil t-test
menunjukkan ada penurunan tingkat kecemasan yang signifikan dengan z sebesar 2,201 (p<0,05). Begitupula dengan hasil kuantitatif deskriptif dan data kualitatifnya yang
memperlihatkan adanya penurunan gejala kecemasan pada subjek. Hal ini berarti bahwa
terapi sandtray dengan model Adlerian Play Therapy dapat menurunkan kecemasan
pada anak yang mendapatkan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Kata kunci: trait anxiety, kekerasan seksual, terapi sandtray Adlerian
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SANDTRAY THERAPY TO REDUCE ANXIETY OF CHILD WHO
EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE

Agustin Dwi Widowati

Abstract

The purpose of this study is to see the effect of sandtray therapy with Adlerian Play
Therapy model to reduce trait anxiety of child who experienced sexual abuse in her
family. This study use interrupted time series design. The subject is 9 year 10 month old
girl who has high anxiety due to sexual abuse by her father. The measurement of anxiety
level is done by fulfilling the STAIC-t scale by subject. This research uses paired sample
t-test analysis. This is a descriptive quantitative research which supported by qualitative
assessment. Paired sample t-test shows that there is a significant decrease of anxiety
with z = -2,201 (p<0,05). The result of quantitative descriptive and qualitative data shows
that there is a decrease anxiety on subject as well. It means that sandtray therapy with
Adlerian Play Therapy model can be used to reduce anxiety on child who experienced
sexual abuse in her family.

Keyword: trait anxiety, sexual abuse, Adlerian Sandtray Therapy
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