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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Identitas Subjek 

 

Nama : PA 

Jenis Kelamin : Laki – laki 

Usia : 29 tahun 

Pendidikan : S1 

Status : Belum menikah 

Pekerjaan : Karyawan swasta 

Tempat Tinggal : Semarang 

 

B. Riwayat Subjek 

Subjek berjenis kelamin laki-laki bernama PA berusia 29 tahun. Subjek 

merupakan lulusan sarjana di sebuah Universitas Negeri di Semarang. 

Subjek bekerja sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan. 

Subjek merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara, subjek hidup di lingkungan 

keluarga yang berbeda budaya namun berjalan cukup harmonis. 

 Awal mula subjek bercerita tentang fobia ketinggian yang dimilikinya, 

pada saat subjek berumur lima tahun hendak mengambil buah jambu yang 

sudah matang di pohon jambu yang terletak di halaman rumah. Ketika 

subjek berusaha menaiki pohon jambu tersebut, tiba-tiba subjek terpeleset 

pada dahan pohon jambu yang tiba-tiba patah sehingga mengakibatkan 
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subjek jatuh tersungkur ke tanah. Orangtua subjek kaget mendengar 

subjek menangis keras dan mengalami luka-luka. Subjek kemudian 

dilarikan ke Rumah Sakit dan mendapatkan perawatan dikarenakan luka 

pada tubuh subjek akibat terpeleset dari atas pohon.  

Setelah peristiwa jatuh tersebut, subjek yang masih kecil menjadi takut 

pada tempat yang tinggi dan tidak berani untuk bermain di dekat halaman 

rumah subjek dimana terdapat pohon jambu tersebut. Pada suatu kali saat 

subjek Sekolah Dasar, subjek diajak orangtua subjek untuk berpergian 

dengan menggunakan pesawat dan kebetulan posisi duduk subjek 

dipinggir jendela karena maksud orangtua subjek agar subjek bisa melihat 

pemandangan dari atas pesawat dengan leluasa, tiba-tiba saat pesawat 

mulai lepas landas subjek tiba-tiba seperti mengalami sesak nafas 

sedangkan subjek tidak memiliki riwayat asma. Orangtua subjek sempat 

panik dan berusaha menenangkan subjek dengan memindahkan tempat 

duduk subjek menjadi di tengah antara ibu dan ayah subjek. Ibu subjek 

kemudian memberikan susu hangat hingga akhirnya subjek dapat tertidur 

hingga sampai pada tujuan. Saat pulang, subjek meminta orangtua subjek 

agar pulang dari luar kota tersebut lebih baik untuk naik kereta api. Setelah 

peristiwa tersebut, subjek menjadi menghindari ketinggian dan lebih 

banyak bermain di dalam rumah. 

Setelah subjek beranjak remaja, pada siang hari saat subjek pulang 

sekolah kerumah subjek melihat anak tetangga subjek menaiki pohon di 

halaman rumahnya untuk mengambil jambu yang sedang berbuah dan 
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tiba-tiba anak tetangga tersebut terjatuh dan terluka di bagian kepalanya. 

Subjek kemudian menjadi sangat panik dan berteriak untuk meminta 

bantuan untuk anak tersebut. Peristiwa tersebut kemudian membangkitkan 

ingatan masa lalu subjek saat subjek kecil mengalami peristiwa yang sama 

yaitu jatuh dari pohon dan terluka sehingga subjek harus dibawa ke dokter 

dan mendapatkan jahitan akibat jatuh tersebut. Subjek pulang kerumah 

dan menjadi gelisah karena selalu teringat akan kejadian anak tetangga 

dan masa kecilnya. Pada saat di rumah subjek dimintai tolong ibu subjek 

untuk membetulkan lampu yang mati dengan menaiki tangga bambu yang 

dimiliki di rumah, subjek mencoba menaiki tangga tetapi hanya mampu 

pada tangga ketiga kemudian subjek merasa sangat pusing dan gemetar 

sehingga subjek kemudian turun dari tangga dan berkata pada ibu subjek 

bahwa subjek sedang tidak enak badan. Semenjak kejadian tersebut, 

subjek juga tidak mau lagi untuk membantu ibu subjek untuk menjemur 

baju karena jemuran baju keluarga subjek berada di lantai dua. 

Pada malam harinya saat subjek tertidur dan subjek bermimpi berada 

di tempat tinggi dan terjatuh dari atas gedung yang sangat tinggi, membuat 

subjek menjadi terbangun dan mimpi buruk tersebut disertai dengan 

perasaan bahwa rohnya itu sudah jatuh dan mendarat ditubuhnya kembali. 

Mimpi tersebut menjadi sering terulang pada subjek saat malam hari 

subjek tidur membuat subjek ketakutan dan menjadi sulit tidur dengan 

nyenyak. 

Saat subjek beranjak dewasa, subjek kuliah di sebuah Universitas 
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yang terkemuka di kota Semarang. Subjek saat berada di kampus subjek  

selalu berpegangan pada saat menaiki tangga menuju ke lantai atas  

kelas subjek. Subjek juga terkadang berpegangan pada teman-teman 

subjek dengan cara merangkul agar subjek dapat menaiki tangga. Saat 

berada di lantai atas, subjek tidak pernah melihat ke lantai bawah untuk 

melihat-lihat pemandangan. Suatu ketika saat sepulang kuliah, subjek dan 

teman-teman mengunjungi mall untuk menonton film terbaru. Saat subjek 

dan teman-teman menaiki eskalator, tiba-tiba subjek mendadak 

batuk-batuk sedangkan subjek tidak sedang terkena sakit flu, kemudian 

subjek pada saat melihat ke lantai bawah subjek merasa sangat pusing 

dan tubuh menjadi gemetar sehingga subjek langsung meninggalkan mall 

tersebut tanpa berkata apapun pada teman-teman subjek.  

Beberapa hari kemudian subjek diajak teman-teman subjek menaiki 

bukit saat liburan kuliah untuk melihat sunset di daerah perbukitan tetapi 

setelah setengah perjalanan saat tiba di peristirahatan subjek tiba-tiba 

mendadak sesak napas dan menggigil kedinginan sehingga subjek 

langsung meninggalkan peristirahatan dan turun kemudian buru-buru 

pulang ke rumah. Setelah beberapa kejadian tersebut, subjek menjadi 

tidak mau lagi menghabiskan waktu bersama teman-teman subjek 

walaupun sekedar untuk duduk-duduk menghabiskan waktu di cafe. 

Subjek juga menghindari kegiatan-kegiatan tambahan mahasiswa karena 

takut ketahuan kalau subjek memiliki fobia ketinggian dan dihadapkan 

pada situasi tersebut, sehingga subjek lebih memilih langsung pulang 
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setelah pulang kuliah. 

Setelah subjek lulus kuliah, subjek memilih pekerjaan yang berada di 

kota Semarang, karena subjek hanya tinggal bertiga dengan ibu dan ayah 

subjek dikarenakan saudara-saudara subjek sudah menikah dan tinggal di 

luar Semarang sehingga subjek harus menemani orangtua subjek. Selain 

itu subjek takut bekerja di tempat jauh dikarenakan subjek belum mengenal 

tempat tersebut dan fobia ketinggian yang dimiliki subjek. Subjek dalam 

memililih pekerjaan selalu mencari pekerjaan yang kantornya hanya 

memiliki satu lantai sehingga hal tersebut sangat menyusahkan subjek 

karena subjek menjadi kesulitan dalam mencari pekerjaan.  

Subjek pada akhirnya bekerja di sebuah perusahaan swasta dan 

subjek sebagai marketing di tempat tersebut. Perusahaan tersebut berada 

di sebuah ruko dan subjek bekerja di lantai bawah. Saat kantor subjek 

mengadakan outbond, subjek selalu tidak mengikuti acara oubond yang 

diselenggarakan oleh kantor dengan alasan sedang tidak enak badan. 

Subjek takut apabila acara tersebut berada di alam luar dan terdapat 

kegiatan-kegiatan di tempat tinggi maka subjek takut ketahuan oleh 

rekan-rekan sekantor bahwa subjek memiliki fobia ketinggian dan takut 

dipermalukan. Subjek pernah dimintai tolong oleh atasan untuk pergi ke 

sebuah perusahaan dan diharuskan menaiki lift di perusahaan tersebut 

untuk menemui bagian HRD di lantai atas. Subjek mencoba menutup mata 

saat mulai memasuki lift, tetapi saat lift mulai beranjak naik subjek merasa 

pusing dan sesak napas sehingga subjek meminta bantuan orang di dalam 
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lift untuk minta diturunkan di lantai dasar kemudian menelepon bagian 

HRD dan memintanya untuk bertemu di lobi bawah.  

Banyaknya peristiwa yang terjadi dan membekas pada subjek 

sehingga membuat subjek semakin menghindari berada di tempat yang 

tinggi, dan jika harus terpaksa mendatangi ke tempat yang agak tinggi, 

subjek tidak mau melihat ke arah bawah dan memilih memejamkan 

matanya karena takut akan terjatuh. Subjek juga lebih memilih angkutan 

darat dan sangat menghindari angkutan udara untuk berpergian jauh. 

Fobia ketinggian yang dimiliki subjek ini tentu sangat membuat subjek 

mengalami banyak kesulitan dan sangat membatasi aktivitas subjek baik di 

dalam rumah maupun diluar rumah dan sehingga subjek lebih banyak 

menghabiskan waktu di rumah mengurung diri berada di dalam kamar 

sepulang subjek dari kantor maupun saat menghabiskan akhir pekan. 

Subjek yang memiliki fobia ketinggian ini sangat membutuhkan intervensi 

psikologis yaitu CBT untuk membuat pikiran irasionalnya pada ketinggian 

menjadi rasional kembali dan subjek dapat beraktivitas seperti biasa. 

Subjek dari rangkaian peristiwa yang terjadi akibat fobia ketinggian 

memiliki activating event mengalami sendiri terjatuh dari ketinggian dan 

terluka, kemudian subjek juga pernah melihat anak tetangga yang terjatuh 

dari tempat yang sama yaitu pohon jambu di halaman rumah subjek. 

Subjek menjadi memiliki belief bahwa berada ketinggian itu berbahaya 

bagi dirinya, sehingga subjek menjadi memiliki consequence takut pada 

ketinggian sehingga membatasi aktivitas dan pergaulan pada subjek 
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dikarenakan subjek memiliki fobia ketinggian. Belief subjek akan di dispute 

sehingga saat subjek berada di ketinggian subjek tidak lagi merasa 

berbahaya apabila di ketinggian tersebut terdapat pengaman. Subjek 

diharapkan akan memiliki effect bahwa subjek tidak lagi merasa takut saat 

berada di ketinggian dan mendapatkan feeling bahwa subjek akan aman 

dan baik-baik saja saat berada di ketinggian sehingga fleksibitas psikologis 

subjek akan tercapai sehingga subjek mulai memiliki keberanian saat 

berada di ketinggian dan tidak lagi merasa pasti akan terjatuh dan terluka 

saat berada di ketinggian asalkan subjek berhati-hati saat berada di 

ketinggian dan diharapkan fobia ketinggian yang dimiliki subjek akan 

menurun sehingga subjek dapat beraktivitas seperti biasa dan mulai 

bergaul dengan teman-teman subjek. 

 

C. Baseline  

Pada pengukuran Baseline I, skor yang diperoleh PA adalah 25, 

menunjukkan PA memiliki fobia ketinggian yang sangat berat karena skor 

rendah adalah 1-10.  

Pengukuran Baseline II dilakukan pada tanggal 20 Desember 2016 dan 

memperoleh hasil skor 26. Hasil skor pada pengukuran Baseline II ini 

mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil pengukuran pada 

Baseline I. Kenaikan ini dikarenakan PA baru saja menolak kegiatan 

outbond yang diselenggarakan oleh kantor tempat subjek karena takut 

apabila ada kegiatan yang berlangsung di tempat ketinggian dan subjek 



 
 

39 
 

 

takut dipermalukan oleh rekan-rekan sekantornya karena subjek memiliki 

fobia ketinggian. 

Pengukuran Baseline III dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016 

dan memperoleh hasil skor 24. Hasil skor pada pengukuran Baseline III 

menurun dibandingkan Baseline I dan Baseline II. Hal ini dikarenakan 

outbond kantor tidak berada di ketinggian berdasarkan cerita rekan-rekan 

kantor subjek. Dari hasil Baseline I, Baseline II, dan Baseline III 

menunjukkan bahwa PA fobia ketinggian yang sangat berat karena ketiga 

skor berada pada level diatas angka 20.  

 

D. Intervensi Sesi I 

Pelaksanaan intervensi sesi I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 

Januari 2017 pukul 20.00 WIB di kediaman terapis. Pertemuan diawali 

dengan perkenalan awal dan perbincangan singkat untuk menjalin rapport 

antara terapis dengan PA. Kemudian peneliti menjelaskan pada subjek 

pengertian CBT, tujuan utama dari CBT dan durasi dari terapi CBT yang 

akan dilakukan.  

Selanjutnya, fokus masalah pada sesi pertama adalah terapis 

mengidentifikasi dan memformulasikan lebih operasional permasalahan 

subjek pada situasi, frekuensi, durasi, sejak kapan fobia ketinggian subjek 

muncul, pikiran yang muncul mengenai fobia ketinggian, perasaan subjek 

saat fobia ketinggian subjek muncul, berapa intensitas fobia ketinggian 

subjek muncul, keluhan yang dimiliki subjek selama subjek memiliki fobia 
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ketinggian dan harapan pada subjek dalam mengikuti proses terapis ini. 

Terapis dan subjek bersama-sama menyepakati target terapi adalah 

untuk mengurangi fobia ketinggian yang dimiliki oleh subjek agar bisa 

melakukan aktifitas sehari-hari. 

Setelah penutup sesi diberikan, terapis menanyakan perasaan subjek 

setelah menyelesaikan sesi terapi dan kesan yang didapatkan subjek pada 

sesi tersebut kemudian terapis meninggalkan ruangan dan peneliti meminta 

PA untuk mengisi Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult 

Scale. Hasil tes menghasilkan skor 24.  

 

E. Intervensi Sesi II 

Pelaksanaan intervensi sesi II dilaksanakan pada hari Jumat 6 Januari 

2017 pukul 20.00 WIB di kediaman terapis. Pembukaan sesi kedua diisi 

dengan menanyakan kabar selama beberapa hari setelah terapi pertama 

apakah subjek memiliki kegiatan untuk berada di ketinggian dan apa yang 

dirasakan subjek. Terapis juga menjelaskan secara singkat sesi kedua yaitu 

terapis akan menangkap pikiran dari Activating Event, Belief dan 

Consequences dari perasaan, fisiologis dan perilaku yang dimiliki subjek 

dikarenakan fobia ketinggian yang dimilikinya dengan cara mengisi formulir 

yang telah disediakan oleh peneliti. 

Fokus masalah pada sesi kedua memperoleh data bahwa Activating 

Event yang dimiliki PA adalah subjek merasa takut pada ketinggian 

dikarenakan subjek pernah jatuh dari ketinggian saat subjek kecil dan 
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mengalami luka-luka kemudian saat subjek dewasa perasaan tersebut 

muncul kembali dikarenakan melihat tetangga subjek terjatuh di tempat 

yang sama seperti subjek dahulu dan subjek kembali mengingat kejadian 

masa kecilnya saat terjatuh di tempat tersebut. Belief yang dimiliki subjek 

adalah subjek merasa takut jatuh dan terluka apabila berada di ketinggian 

dan Consequences yang dimiliki subjek yaitu subjek menjadi kesulitan 

dalam beraktifitas sehari-hari. Kemudian, Terapis bersama-sama subjek 

mengisi formulir yang telah disediakan oleh peneliti. Terapis menanyakan 

pada situasi ketinggian apa saja yang subjek takuti dan dalam skala 1 

hingga 10. Pikiran apa saja yang menyertai sehingga muncul perasaan 

reaksi emosi, fisik dan perilaku. Pelaksanaan sesi II ini berjalan dengan 

lancar dan subjek menjadi mengerti bahwa dengan CBT, pikiran dapat 

mempengaruhi emosi, fisiologis dan perilaku subjek saat subjek 

dihadapkan dengan fobia ketinggian. Subjek juga menjadi lebih mengerti 

dengan fobia ketinggian yang dimilikinya dan perasaan yang dimilikinya 

menjadi lebih lega karena dapat berbagi dengan terapis tentang fobia 

ketinggian yang dimilikinya, 

Setelah penutup sesi diberikan, terapis menanyakan perasaan subjek 

setelah menyelesaikan sesi terapi dan kesan yang didapatkan subjek pada 

sesi tersebut kemudian terapis meninggalkan ruangan dan peneliti meminta 

PA untuk mengisi Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult 

Scale. Hasil tes menghasilkan skor 22.  

F. Intervensi Sesi III 
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 Pelaksanaan intervensi sesi III dilaksanakan pada hari Selasa 10 

Januari 2017 pukul 20.00 WIB di kediaman terapis. Pembukaan sesi ketiga  

diisi dengan menanyakan kabar selama beberapa hari setelah terapi 

pertama apakah subjek memiliki kegiatan untuk berada di ketinggian dan 

apa yang dirasakan subjek. Subjek bercerita bahwa subjek memiliki 

kegiatan di ketinggian yaitu di mall. Subjek terpaksa harus menaiki 

eskalator dengan berpegangan dan menutup mata karena memiliki 

kepentingan dengan pekerjaan di lantai atas. Subjek juga tidak mau melihat 

ke bawah karena takut akan jatuh. Setelah selesai subjek langsung pulang 

dan tidak berlama-lama di mall tersebut. Terapis juga menjelaskan secara 

singkat sesi ketiga yaitu mengidentifikasi Irrational Thought dan Belief.  

Pada sesi ini terapis lebih memfokuskan pada pikiran subjek yang 

muncul pada situasi di ketinggian itu rasional atau irasional. Karena pada 

satu pikiran dapat berantai pada pikiran yang lain. Subjek bersama terapis 

memilah-milah pada situasi ketinggian yang menyebabkan pikiran tersebut 

apakah rasional atau irasional. Subjek memiliki masalah yang kompleks 

dengan outbond karena subjek sangat menjaga image karena takut 

ketahuan dengan teman-teman kantor subjek bahwa subjek memiliki fobia 

ketinggian. Terapis menyarankan bahwa subjek sekali-kali mengikuti 

outbond untuk mengetahui bagaimana reaksi subjek saat mengikutinya dan 

jangan menghindarinya. Subjek juga diharapkan latihan agar 

memilah-milah pikiran yang muncul apakah irasional atau rasional dalam 

aktivitas sehari-hari. Karena pada CBT, pikiran itulah yang mempengaruhi 
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fisik, emosi dan perilaku.  

Setelah penutup sesi diberikan, terapis menanyakan perasaan subjek 

setelah menyelesaikan sesi terapi dan kesan yang didapatkan subjek pada 

sesi tersebut kemudian terapis meninggalkan ruangan dan peneliti meminta 

PA untuk mengisi Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult 

Scale. Hasil tes menghasilkan skor 24. 

 

G. Intervensi Sesi IV 

 Pelaksanaan intervensi sesi IV dilaksanakan pada hari 13 Januari 2017 

pukul 20.00. Pembukaan sesi keempat diisi dengan menanyakan kabar 

selama beberapa hari setelah terapi pertama apakah subjek memiliki 

kegiatan untuk berada di ketinggian dan apa yang dirasakan subjek.  

Intervensi Sesi IV berisi tentang pembahasan dalam memahami 

Alternative Thought. Terapis juga menjelaskan pengertian dari Alternative 

Thought. Pada sesi ini subjek dan terapis bersama-sama mencari pikiran 

alternatif yang lebih adaptif yang lebih rasional sehingga harapannya dapat 

mengubah pikiran irasional menjadi rasional sehingga emosi, fisik dan 

perilaku dapat berubah. Setelah sesi kemarin subjek dapat memilah-milah 

pikiran irasional dan rasional maka sesi ini mengganti pikiran tersebut agar 

subjek menjadi lebih tenang. Pemikiran baru yang membuat subjek merasa 

aman dan nyaman. Terapis berharap agar subjek dapat melakukan aktivitas 

seperti biasa dan memulai kegiatan-kegiatan di ketinggian dan mengganti 

pikiran irasional subjek menjadi lebih rasional. Menggunakan CBT dapat 
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membuat subjek melakukan evaluasi apakah subjek memiliki progres yang 

lebih baik karena telah mengerti indikator-indikator yang dimiliki dalam 

pikiran dan memilah-milah irasional dan rasional kemudian mengerti akan 

pikiran alternatif yang dapat mengubah reaksi emosi, fisik dan perilaku. 

Setelah penutup sesi diberikan, terapis menanyakan perasaan subjek 

setelah menyelesaikan sesi terapi dan kesan yang didapatkan subjek pada 

sesi tersebut kemudian terapis meninggalkan ruangan dan peneliti meminta 

PA untuk mengisi Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult 

Scale. Hasil tes menghasilkan skor 21. 

 

H. Intervensi Sesi V 

 Pelaksanaan intervensi sesi V dilaksanakan pada hari Selasa 17 

Januari 2017 pukul 20.00 di Paragon mall Semarang. Subjek dengan 

pelan-pelan mencoba menaiki eskalator dengan berpegangan pada 

pinggiran eskalator kemudian saat sampai di lantai dua subjek dihadapkan 

untuk melihat ke lantai bawah. Subjek berkata merasa sedikit pusing dan 

gemetar. Subjek mampu melihat ke bawah selama 8 menit. Terapis 

mengajak subjek menaiki eskalator dan saat di lantai 3 subjek dihadapkan 

untuk melihat ke bawah. Subjek merasa sedikit gemetar dan terkadang 

memejamkan mata selama 5 menit setelah itu subjek meminta untuk turun 

ke lantai dasar dan beristirahat. Subjek berkata bahwa subjek mulai merasa 

berani melihat ke bawah karena sebelumnya subjek sama sekali tidak 

berani melihat ke bawah karena takut akan terjatuh. Subjek merasa mulai 
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merasakan progres menurunnya fobia ketinggian yang subjek miliki. Subjek 

berjanji akan mencoba lagi pada hari-hari ke depan untuk mencoba ke 

tempat yang tinggi lagi. 

Setelah penutup sesi diberikan, terapis menanyakan perasaan subjek 

setelah menyelesaikan sesi terapi dan kesan yang didapatkan subjek pada 

sesi tersebut kemudian terapis meninggalkan ruangan dan peneliti meminta 

PA untuk mengisi Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult 

Scale. Hasil tes menghasilkan skor 18. 

 

I. Intervensi Sesi VI 

 Pelaksanaan intervensi sesi VI dilaksanakan pada hari Jumat pada 

tanggal 20 Januari 2017 pukul 20.00 di kediaman terapis. Pembukaan sesi 

keenam diisi dengan menanyakan kabar selama beberapa hari setelah 

terapi pertama apakah subjek memiliki kegiatan untuk berada di ketinggian 

dan apa yang dirasakan subjek.  

Terapis menanyakan tentang praktek pada sesi kemarin yang telah 

dilakukan apakah memiliki progres yang lebih baik dan apakah selama lima 

sesi harapan subjek pada fobia ketinggian yang dimiliki subjek telah 

menurun sesuai dengan kesepakatan di pertemuan awal subjek. Subjek 

merasakan progres yang lebih baik dan berjanji akan mencoba melakukan 

kegiatan di ketinggian. Subjek merasa fobia yang dimilikinya menurun dan 

merasa lebih baik untuk melakukan aktifitas sehari-hari.  

Setelah penutup sesi diberikan, terapis menanyakan perasaan subjek 
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setelah menyelesaikan sesi terapi dan kesan yang didapatkan subjek pada 

sesi tersebut kemudian terapis meninggalkan ruangan dan peneliti meminta 

PA untuk mengisi Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult 

Scale. Hasil tes menghasilkan skor 10. 

 

J. Follow Up 

Pertemuan Follow-up dilaksanakan satu bulan setelah intervensi 

selesai diberikan yaitu hari Senin 20 Februari 2017 pukul 19.00 WIB di 

sebuah coffee shop di Semarang. Proses pertemuan Follow-up diawali 

dengan menanyakan kabar PA khususnya tentang fobia ketinggian yang 

dimiliki subjek setelah melakukan terapi CBT sebulan yang lalu. PA 

menceritakan bahwa ia lebih merasa tenang dan baik saat ini. PA juga 

merasa fobia ketinggian yang dimilikinya berkurang dibandingkan 

sebelumnya. Subjek bercerita kalau subjek mulai mau jalan-jalan di mall 

dan mencoba menaiki  eskalator maupun lift walaupun terkadang masih 

gemetar dan berpegangan pada pegangan di eskalator maupun dinding di 

lift. PA juga mulai membantu ibu untuk menjemur pakaian di lantai dua 

walaupun masih sangat berhati-hati saat menaiki tangga. PA merasa sejauh 

ini pekerjaannya berjalan dengan cukup lancar dan aktivitasnya mulai 

membaik. Subjek juga berencana mengikuti outbond apabila kantor subjek 

mengadakannya di bulan depan. Pertemuan follow-up juga melakukan 

pengukuran Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult Scale. 

Hasil tes menghasilkan skor 10. 
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Tabel 1 Fobia Ketinggian PA 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 25 26 24 24 22 24 21 18 10 10 
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Grafik Fobia Ketinggian PA

 

 

K. Hasil Analisis Data 

Hasil tes pada intervensi sesi pertama (S1) adalah 24, hal ini berarti 

terjadi penurunan fobia ketinggian dibandingkan dengan hasil Baseline I 

dan II. Penurunan yang terjadi dikarenakan pada har-hari sebelumnya 

subjek menolak mengikuti kegiatan outbond dan mengaku sedang sakit, 

padahal subjek takut kalau outbond tersebut akan mengingatkan pada fobia 
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ketinggian yang dimiliki subjek dan subjek merasa takut akan adanya 

kegiatan yang mengharuskan subjek berada di ketinggian sehingga akan 

dipermalukan oleh rekan-rekan kantor dan ternyata subjek diberi kabar 

salah seorang rekan subjek bahwa pada kegiatan outbond tersebut tidak 

terdapat kegiatan yang mengharuskan berada di ketinggian dan terdapat 

beberapa rekan kantor yang tidak mengikutinya karena sakit sehingga 

subjek merasa lebih tenang.  

Hasil tes pada intervensi sesi kedua (S2) adalah 22, artinya terjadi 

penurunan dua poin dibanding pengukuran sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan PA berkata bahwa subjek mulai merasa lega dapat bercerita 

pada terapis setelah memendam fobia ketinggian yang dimilikinya tanpa 

siapapun mengetahuinya termasuk keluarga subjek sendiri dikarenakan 

subjek takut akan dipermalukan oleh orang-orang dan mendapatkan 

intervensi untuk menurunkan fobia ketinggian yang dimilikinya. 

Hasil tes pada intervensi sesi ketiga (S3) adalah 24 mengalami 

kenaikan dua poin dikarenakan subjek bercerita bahwa pada saat di kantor 

ada seorang rekan kantor yang menanyakan mengapa subjek selalu tidak 

mengikuti kegiatan outbond padahal menurut rekan kantor tersebut bahwa 

kegiatan outbond tersebut sangat mengasyikan dan dapat mempererat tali 

silaturahmi diantara rekan-rekan kantor tersebut dan subjek hanya 

menjawab bahwa subjek memang sedang sakit. Sepanjang hari subjek 

merasa terusik dan merasa pusing dengan pertanyaan tersebut, subjek 

juga menghindari pertemuan dengan rekan kantornya tersebut.  
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Hasil tes pada intervensi sesi keempat (S4) adalah 21 yaitu mengalami 

penurunan sebanyak 3 poin dibanding pengukuran sebelumnya. 

Penurunan skor fobia ketinggian dibandingkan dengan sebelumnya 

dikarenakan subjek bercerita bahwa subjek mulai berpikir dan mengerti 

dengan adanya terapi CBT dan penjelasan dari terapis bahwa fobia 

ketinggian yang dimiliki subjek tersebut menganggu aktivitas subjek dan 

subjek ingin menguranginya agar subjek dapat menjalani aktivitas seperti 

orang normal lainnya tanpa memiliki kecemasan pada ketinggian. Subjek 

juga mulai memahami pikiran irasional yang dimilikinya dan berusaha keras 

menggantinya dengan pikiran rasional kemudian pikiran alternatif yang 

telah diajarkan oleh terapis dengan CBT.  

Hasil tes pada intervensi sesi kelima (S5) adalah 18. Skor ini 

menunjukkan fobia ketinggian PA semakin menurun dibandingkan 

pengukuran-pengukuran sebelumnya karena subjek dihadapkan langsung 

pada tempat ketinggian didampingi oleh terapis. Subjek yang pada awalnya 

merasa sangat cemas, dengan didampingi terapis dan dibantu untuk 

mengingat sesi-sesi sebelumnya mulai merasa lebih tenang dan 

kecemasannya berangsur-angsur berkurang. 

Saat penutupan sesi keenam (S6), PA memberikan kesan bahwa 

selama mengikuti dari sesi I sampai sesi V terasa menyenangkan dan 

subjek merasa sangat terbantu dengan berangsur-angsur berkurangnya 

fobia ketinggian yang dimilikinya. Subjek juga berjanji akan terus latihan 

agar fobia ketinggian yang dimilikinya semakin menurun. Skor pada sesi 
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terakhir yaitu 10 yaitu fobia ketinggian yang dimiliki menurun menjadi 

sedang setelah subjek selalu pada skor sangat berat dan berat. Pada sesi 

terakhir berupa evaluasi juga PA merasa lebih tenang saat menghadapi 

fobia ketinggian yang dimiliki. PA merasakan sekarang ia merasa lebih 

tenang dan mulai memiliki keberanian untuk berada di ketinggian walaupun 

terkadang masih merasa sedikit pusing tetapi subjek mau mulai 

mencobanya begitu pula dengan outbond, subjek berjanji akan 

mencobanya. 

Hasil tes pada saat Follow Up adalah 10, hal ini berarti sama dengan 

sesi terakhir dan tingkatan fobia ketinggian yang dimiliki menurun dari 

awalnya sangat berat menjadi sedang, sehingga walaupun sesi terapis 

telah selesai ternyata subjek tetap memiliki skor yang stabil dikarenakan 

subjek berkata bahwa subjek telah menanamkan dalam dirinya untuk mulai 

memberanikan diri di ketinggian walaupun masih merasa sedikit pusing dan 

berpegangan pada pegangan di sekitar ketinggian tetapi subjek akan 

mencobanya agar subjek kedepannya dapat beraktivitas dengan baik.  

 

L. Efektivitas Treatment 

 Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult Scale 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan fobia ketinggian pada PA karena 

item - item dalam skala tersebut mengalami peningkatan kearah positif. 

Perubahan yang terjadi sebelum dan setelah intervensi berdasarkan 

Modifikasi Severity Measure for Specific Phobia Adult Scale jika diuraikan 
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masing-masing item adalah: 

Item nomer 1 menunjukkan awalnya PA merasa cemas saat berada di 

ketinggian. Saat sesi baseline I, II, III dan sesi intervensi (S1, S2, S3, S4) 

skor subjek berada di angka tertinggi, tetapi mulai sesi intervensi (S5, S6) 

dan follow up terdapat perubahan yaitu PA merasa kecemasannya 

berkurang di ketinggian. 

Tabel 2 Intervensi 1 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

 

  

Item nomer 2 menunjukkan awalnya PA merasa gelisah saat berada di 

ketinggian. Saat sesi baseline I, II, III dan sesi intervensi (S1, S2, S3) skor 

subjek berada di angka tertinggi, tetapi mulai sesi intervensi (S4, S5, S6) 

dan follow up terdapat perubahan yaitu PA merasa kegelisahannya 

berkurang di ketinggian.  

Tabel 3 Intervensi 2 
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Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 

 

 

Item nomer 3 menunjukkan pada awalnya PA merasa gugup saat 

berada di ketinggian. Saat sesi baseline I, II, III dan sesi intervensi (S1, S3) 

skor subjek berada di angka tertinggi, tetapi mulai sesi intervensi (S2, S4, 

S5, S6) dan follow up terdapat perubahan yaitu PA merasa kegugupannya 

berkurang di ketinggian.  

Tabel 4 Intervensi 3 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 
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Grafik Item 3

 

Item nomer 4 menunjukkan awalnya PA merasa jantungnya berdetak 

kencang saat berada di ketinggian. Saat sesi baseline I, II, III dan sesi 

intervensi (S1, S2, S3, S4) skor subjek berada di angka sedang, tetapi 

mulai sesi intervensi (S5, S6) dan follow up terdapat perubahan yaitu 

menurun sehingga PA merasa jantungnya tidak berdetak kencang lagi saat 

berada di ketinggian.  

Tabel 5 Intervensi 4 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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Item nomer 5 menunjukkan awalnya PA merasa kesulitan bernafas saat 

berada di ketinggian. Saat sesi baseline I, II, III dan sesi intervensi (S1, S2, 

S3, S4) skor subjek berada di angka sedang, tetapi mulai sesi intervensi 

(S5, S6) dan follow up terdapat perubahan yaitu menurun sehingga PA 

merasa dapat bernafas dengan baik di ketinggian.  

Tabel 6 Intervensi 5 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 
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Item nomer 6 menunjukkan awalnya PA merasa berkeringat dingin saat 

berada di ketinggian. Saat sesi baseline I, II, III dan sesi intervensi (S1, S2, 

S3, S4,S5) skor subjek berada di angka sedang, tetapi mulai sesi intervensi 

(S6) dan follow up terdapat perubahan sangat sigifikan yaitu PA merasa 

keringat dinginnya berkurang di ketinggian.  

Tabel 7 Intervensi 6 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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Item nomer 7 menunjukkan awalnya PA merasa gemetar saat berada di 

ketinggian. Saat sesi baseline I, II skor subjek berada di angka tertinggi, 

tetapi mulai sesi baseline III dan sesi intervensi (S1,S2,S3,S4,S5,S6) dan 

follow up terdapat perubahan yaitu PA merasa merasa gemetarnya 

berkurang di ketinggian.  
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Tabel 8 Intervensi 7 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
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Grafik Item 7

 

Item nomer 8 menunjukkan awalnya PA merasa otot-otot tubuh merasa 

tegang saat berada di ketinggian. Saat sesi baseline I, II, III dan sesi 

intervensi (S1, S2, S3, S4,S5) skor subjek berada di angka sedang, tetapi 

mulai sesi intervensi (S6) dan follow up terdapat perubahan yaitu menurun 

sehingga PA merasa bahwa otot-otot tubuhnya tidak terlalu menjadi tegang 

di ketinggian.  

Tabel 9 Intervensi 8 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
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Item nomer 9 menunjukkan awalnya PA selalu menghindari ketinggian. 

Saat sesi baseline I, II, III dan sesi intervensi (S1, S3) skor subjek berada di 

angka tertinggi, tetapi mulai sesi intervensi (S2,S4,S5,S6) dan follow up 

terdapat perubahan yaitu menurun sehingga PA mulai berani mencoba 

berada di ketinggian.  

Tabel 10 Intervensi 9 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 
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Item nomer 10 menunjukkan awalnya PA membutuhkan bantuan 

saat berada di ketinggian. Saat sesi baseline I, III dan sesi intervensi (S1, 

S2, S3, S4,S5) skor subjek berada di angka sedang dan tinggi pada 

baseline II tetapi mulai sesi intervensi (S6) dan follow up terdapat 

perubahan yaitu PA menjadi tidak lagi membutuhkan bantuan di 

ketinggian. 

Tabel 11 Intervensi 10 

Treatment B1 B2 B3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Follow Up 

Skor 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 

 

 

M. Pembahasan 

 Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat penurunan fobia ketinggian 

yang dimiliki oleh PA setelah mengikuti intervensi CBT. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian-penelitian berikut ; Penerapan CBT pada 

Penderita Fobia Spesifik (Melianawati, 2014) pada penelitiannya ini 
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menunjukkan bahwa CBT dapat menurunkan intensitas kondisi fobia 

individu dengan kecenderungan neurotik, kemudian Penerapan CBT Untuk 

Mengatasi Fobia Kecoa Pada Remaja (Diana dan Henny, 2010) pada 

penelitiannya CBT dapat mengatasi fobia kecoa dengan CBT, mengurangi 

ketakutannya pada kecoa. Problema Fobia Jarum Suntik dan 

Penanganannya Dengan CBT (Togi Fitri, 2013) berhasil mengurangi fobia 

jarum suntik menggunakan CBT. Selain itu CBT Untuk Fobia Sosial (Ligia 

dkk, 2008) yang berhasil mengatasi fobia sosial menggunakan penerapan 

CBT. terdapat penurunan fobia setelah diberikan intervensi CBT. 

Effectiveness of CBT in Social Phobia : A Meta-Analytic Review (Pedro dkk, 

2001) telah berhasil menurunkan fobia sosial dengan menggunakan teknik 

CBT. 

 Beck (Wilding dan Milne: 2008) menjelaskan bahwa Cognitive 

Behavioral Therapy membantu mengatasi banyak permasalahan 

psikologis. Beck juga menjelaskan bahwa Cognitive Behavioral Therapy 

merupakan salah satu bentuk terapi yang bertujuan membantu klien agar 

dapat menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, 

dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu, dengan cara memodifikasi pola 

pikir dan perilaku tertentu. Oemarjoedi (2003) menambahkan bahwa 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) juga dapat digunakan untuk 

membantu menyembuhkan gangguan kepribadian, depresi, schizophrenia, 

gangguan kecemasan, ganguan panik, fobia, gangguan somatoform, 

ketergantungan substansi, gangguan makan, gannguan obsesi komulsi, 
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gangguan stress pascatrauma, hipokondria, dan masalah emosi bahkan 

masalah perkawinan. CBT (Borkovec dan Ruscio, 2001) mengarahkan 

klien belajar untuk mengendalikan pikiran yang menimbulkan kecemasan, 

mencari alternatif bentuk kecemasan lain yang rasional, dan mengambil 

tindakan untuk menguji alternatif tersebut. Penekanannya adalah 

menghentikan siklus pikiran dan kecemasan negatif. Jika siklus ini telah 

putus, maka individu dapat mengembangkan kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku kecemasannya dan semakin pandai dalam 

mengatur serta mengurangi pikiran yang menimbulkan kecemasannya.  

 British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies 

(2006) menyatakan CBT adalah terapi yang membantu individu mengubah 

cara berfikir dan perilakunya sehingga perubahan itu membuat individu 

merasa lebih baik, dan terapi ini berfokus pada here and now serta 

kesulitan yang dihadapi. Bush (2003) mengungkapkan bahwa CBT 

merupakan perpaduan dari dua pendekatan dalam psikoterapi yaitu 

cognitive therapy dan behavior therapy. Terapi kognitif memfokuskan pada 

pikiran, asumsi dan kepercayaan. Terapi kognitif memfasilitasi individu 

belajar mengenali dan mengubah kesalahan. Terapi kognitif tidak hanya 

berkaitan dengan positive thinking, tetapi berkaitan pula dengan happy 

thinking. Sedangkan Terapi tingkah laku membantu membangun hubungan 

antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. 

Individu belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh 

sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas dan membantu membuat 
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keputusan yang tepat. CBT didasarkan pada konsep mengubah pikiran 

dan perilaku negatif yang sangat mempengaruhi emosi. Melalui CBT, 

konseli terlibat aktivitas dan berpartisipasi dalam training untuk diri dengan 

cara membuat keputusan, penguatan diri dan strategi lain yang mengacu 

pada self-regulation (Matson & Ollendick, 1988). CBT merupakan suatu 

terapi yang membantu individu mengevaluasi kembali persepsi, keyakinan, 

cara berfikir, dan perilaku yang tidak adaptif yang disebabkan oleh masalah 

yang dihadapinya. 

Teknik pelaksanaan CBT dilakukan dengan melihat klien berdasarkan 

situasi, masalah, kejadian atau situasi yang sulit. Asumsi yang mendasari 

terapi kognitif : (a) Persepsi dan pengalaman pada umumnya adalah 

proses aktif yang melibatkan data inspektif dan introspektif (b) Kognisi 

pasien merupakan suatu sintesis stimuli internal dan eksternal (c) 

Bagaimana orang menghargai situasi biasanya terlihat dalam kognisi 

mereka (pikiran dan citra visual) (d) Kognisi tersebut mempengaruhi alur 

dan kesadaran mereka atau lapangan fenomena, yang mencerminkan 

konfigurasi mereka sendiri, dunia mereka,dan masa lalu serta masa depan 

mereka. (e) Perubahan isi struktur kognitif dasar mereka mempengaruhi 

keadaan efektif dan pola perilaku mereka. (f) Melalui terapi psikologis, 

pasien dapat menyadari penyimpangan kognitif mereka. Terapi perilaku 

kognitif didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 

pemikiran, perasaan, proses fisiologis, dan konsekuensinya pada perilaku. 

Proses CBT pada fobia ketinggian tidak langsung terlihat pada 
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sesi-sesi di awal tetapi baru pada sesi keempat subjek mulai merasakan 

perubahan sehingga terdapat penurunan dan pada sesi kelima saat subjek 

langsung dihadapkan pada situasi yang dicemaskan selama ini yaitu fobia 

ketinggiannya subjek mulai menurun hingga pada follow up walaupun 

subjek sudah tidak lagi mendapatkan terapi tetapi subjek tetap memiliki 

skor yang stabil dikarenakan kemauan kuat pada diri subjek yang ingin 

mengalahkan fobia ketinggian yang dimilikinya agar semakin berkurang.  

Berkurangnya fobia ketinggian pada subjek mulai terlihat pada sesi 

keempat dikarenakan pada sesi pertama hingga ketiga, subjek baru mulai 

belajar mengidentifikasi irasional belief yang dimiliki subjek. Subjek juga 

merasa diingatkan kembali tentang fobia ketinggian yang dimilikinya 

karena terus menerus digali pengalaman-pengalaman masa lalu yang 

berhubungan dengan fobia ketinggian yang dimilikinysa oleh terapis.  

Pada sesi pertama, terapis membangun kepercayaan kepada subjek. 

Subjek berkata masih malu bercerita kepada terapis dikarenakan subjek 

sebagai seorang laki-laki di usia dewasa, subjek memiliki fobia ketinggian. 

Subjek berkata bahwa sebelum mengikuti intervensi CBT di sesi pertama 

ini subjek tidak pernah bercerita kepada siapa pun tentang fobia ketinggian 

yang dimilikinya tetapi setelah sesi pertama selesai subjek merasa senang 

bisa bercerita tentang fobia ketinggian yang dimilikinya. Walaupun subjek 

masih merasa malu, tetapi subjek terlihat bersemangat saat bersama 

terapis meyepakati target bersama yaitu mengurangi fobia ketinggian yang 

dimiliki subjek. Subjek juga mengerti tentang CBT setelah diberikan 
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penjelasan oleh peneliti dan terapis. 

Pada sesi kedua terapis membahas tentang activating event subjek 

memiliki fobia ketinggian dikarenakan pengalaman masa lalunya yaitu 

subjek pernah terjatuh saat masih kecil disaat subjek menaiki pohon jambu 

di halaman rumahnya sehingga mengalami luka-luka dan dirawat di 

Rumah Sakit serta mendapatkan banyak jahitan sehingga subjek memiliki 

belief mulai merasa bahwa ketinggian pasti berbahaya dan subjek pasti 

terjatuh sehingga menyebabkan subjek sakit dan terluka sehingga 

consequence subjek menjadi takut pada ketinggian dimanapun dan 

menyebabkan subjek kesulitan dalam beraktivitas Subjek sempat 

menangis saat mengingat waktu peristiwa subjek terjatuh. Subjek pada 

sesi kedua ini membuat daftar situasi-situasi yang subjek paling takuti di 

ketinggian dan subjek paling takut saat diajak untuk mengikuti outbond di 

kantor dikarenakan takut ada kegiatan di ketinggian dan diejek oleh 

teman-teman sekantor dikarenakan memiliki fobia ketinggian. Subjek juga 

yang awalnya tidak mengerti hubungan bahwa dalam CBT, pikiran subjek 

yang selalu merasa akan terjatuh dari ketinggian sangat berpengaruh pada 

kondisi emosi subjek yang merasa takut dan cemas, fisiologis subjek yaitu 

subjek merasa tubuhnya gemetar, jantung berdegup kencang dan pusing 

serta dan perilaku subjek yang akan menghindarinya seperti pergi atau 

menolaknya dan menutup mata menjadi memahaminya pada sesi ini. 

Pada sesi ketiga, menghubungkan dengan sesi sebelumnya yaitu 

membuat daftar situasi-situasi ketinggian yang menurut subjek dirasa 
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sangat berbahaya seperti saat berada di luar rumah seperti menaiki lift dan 

tangga eskalator kemudian melihat ke lantai bawah seperti saat berada di 

mall maupun gedung tinggi, outbond yang diadakan kantor, berpergian 

dengan pesawat terbang maupun saat di rumah seperti membantu ibu 

menjemur pakaian di lantai atas yang pada awalnya tidak mengerti pikiran 

apa saja yang menyertai situasi-situasi tersebut bahwa subjek merasa 

akan selalu terjatuh dan terluka apabila berada di ketinggian seperti 

situasi-situasi tersebut seperti saat subjek terjatuh dari pohon jambu saat 

subjek masih kecil dan takut dipermalukan orang-orang dikarenakan fobia 

ketinggian yang dimiliki subjek menjadi paham bahwa pikiran tersebut 

sebenanya adalah pikiran-pikiran irasional dari subjek sendiri sehingga 

menghambat aktivitas subjek di luar maupun dalam rumah serta 

menghambat pergaulan subjek dikarenakan subjek malu apabila fobia 

ketinggiannya ketahuan oleh teman-teman subjek akan dikucilkan 

sehingga oleh CBT belief tersebut di dispute bahwa ketinggian itu tidak 

berbahaya apabila subjek berhati-hati saat berada di ketinggian.  

Pada sesi keempat subjek yang awalnya selalu menghindari 

situasi-situasi di ketinggian kemudian dijelaskan bahwa CBT membantu 

subjek dalam daftar situasi-situasi yang telah subjek buat pada sesi kedua 

serta pikiran pikiran irasionalnya yaitu subjek pasti akan terjatuh saat di 

ketinggian dan terluka dan kondisi emosi subjek yang merasa takut dan 

cemas, fisiologis subjek yaitu subjek merasa tubuhnya gemetar, jantung 

berdegup kencang dan pusing serta dan perilaku subjek yang akan 
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menghindarinya seperti pergi dan menutup mata menjadi memodifikasinya 

dengan pikiran alternatif yang lebih realistis, positif dan rasional yaitu 

apabila di ketinggian terdapat pegangan dan bangunan yang kuat maka 

subjek tidak akan terjatuh dan baik-baik saja serta aman sehingga subjek  

menjadi mengerti dan akan melakukan konsekuensi lanjutannya yaitu 

berani mencoba menaiki tangga baik eskalator maupun tangga bambu dan 

mengikuti outbond saat di kantor serta situasi-situasi lainnya yang subjek 

cemaskan di ketinggian. Pada sesi ini subjek diharapkan memiliki effect 

yaitu subjek tidak lagi takut dan menghindari saat berada di ketinggian. 

Pada sesi kelima, subjek dibawa pada setting nyata di mall Paragon 

Semarang dengan menaiki eskalator menuju lantai dua dan tiga 

didampingi terapis dan berpegangan erat pada pembatas kaca, subjek 

mencoba melihat ke lantai bawah dengan diingatkan terapis pada sesi-sesi 

intervensi sebelumnya yang telah dilakukan, subjek berkata bahwa subjek 

mampu mengalahkan fobia ketinggian yang dimilikinya walaupun subjek 

masih merasa pusing dan gemetar tetapi subjek baik-baik saja merasa 

aman dan tidak terjadi apa pun. Subjek yang pada sebelum sesi ini selalu 

menghindari ke mall menjadi berani mencoba menaiki tangga eskalator 

dan melihat ke lantai bawah walaupun masih pusing dan gemetar tetapi 

subjek pada sesi ini mulai berani mencoba mengalahkan fobia ketinggian 

yang dimilikinya. Subjek memiliki feeling bahwa subjek saat berada di 

ketinggian baik-baik saja dan aman.  

Pada sesi keenam diharapkan fleksibilitas subjek dapat tercapai. 
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Subjek mengatakan bahwa sebelum mengikuti semua sesi terapi, subjek 

selalu menghindari situasi-situasi ketinggian seperti menaiki tangga dan 

eskalator saat di mall maupun gedung tinggi serta menolak setiap ada 

kegiatan outbond dan kegiatan luar oleh kantor berkata bahwa subjek mau 

mencobanya karena subjek sadar bahwa fobia ketinggiannya tersebut 

sehingga menghambat aktivitasnya di luar maupun dalam rumah dan 

perasaan takut dikucilkan sehingga membuat subjek sulit bergaul dengan 

teman-temannya maka subjek berjanji akan mulai berani mencoba berada 

di situasi ketinggian dan mulai mencoba bergaul tanpa takut dipermalukan 

oleh teman-teman subjek sehingga diharapkansetelah proses terapi CBT 

tersebut fobia ketinggianyang dimiliki subjek selama ini mulai menurun. 

Begitu pula saat follow up, subjek bercerita bahwa selama sebulan 

setelah subjek mengikuti intervensi CBT dengan terapis, subjek yang 

sebelum mendapatkan terapis menghindari mall menjadi mulai berani 

mencoba mengunjungi mall dan menaiki eskalator ke lantai dua kemudian 

berani melihat kebawah selama beberapa menit, kemudian yang 

sebelumnya subjek selalu menolak dan menghindari kegiatan luar dan 

outbond di kantor tetapi subjek kemarin mengatakan pada atasan bahwa 

subjek apabila ada outbond subjek ingin mencoba mengikutinya dan saat 

di rumah, subjek yang sebelumnya hanya berada di dalam kamar mau 

mencoba membantu ibunya menjemur pakaian di lantai atas dan 

membetulkan lampu yang mati walaupun masih terkadang merasa 

gemetar dan sedikit cemas.  
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 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu menyesuaikan mood pada 

subjek dikarenakan subjek mengikuti intervensi setelah pulang kerja di 

malam hari sehingga subjek langsung menuju rumah terapis dan 

terkadang subjek terlihat lelah dan berusaha keras berpikir untuk sesi-sesi 

terapi dibantu dengan terapis.  




