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PENDAHULUAN 

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan kekerasan secara seksual yang 

melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan atas orang yang diserang. 

Kebanyakan orang memahami istilah "agresi" atau "menyerang" sebagai 

kekerasan fisik. Kekerasan seksual tidak selalu merupakan tindakan kekerasan 

yang terbuka. Istilah "kekerasan", yang dalam bahasa Inggris disebut "violence", 

berasal dari kata "to violate", yang artinya "melanggar", dan pelecehan seksual 

termasuk dalam tindak kekerasan (Yantzi, 2009). 

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan 

seksualitas. Termasuk dalam kekerasan seksual adalah perkosaan, pelecehan 

seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak 

perempuan untuk prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan. Sebesar 95% korban 

kekerasan adalah perempuan. Temuan penelitian yang dilakukan Rifka Annisa 

bersama UGM, UMEA University, dan Women’s Health Exchange USA di 

Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 2000 menunjukkan 22% isteri 

mengalami kekerasan seksual dari suaminya, sisanya mengalami kekerasan 

emosional dan kekerasan fisik. Sekitar 19% melaporkan bahwa biasanya wanita 

dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan selama mengalami 

kekerasan fisik (Mendatu, 2009). 

Menurut sebuah studi yang diterbitkan di American Journal of Public 

Health pada selasa 10 Mei 2011. Lebih dari 1.100 perempuan diperkosa setiap 

hari di Republik Demokratik Kongo (DRC). Hal itu menunjukkan bahwa 

kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat 26 kali lipat. Berdasarkan studi 

tersebut, lebih dari 400.000 perempuan dan anak gadis berusia 15-49 tahun 

diperkosa selama 12 bulan pada tahun 2006 dan 2007. Berdasarkan laporan PBB 

sebelumnya, kasus pemerkosaan dalam jangka waktu yang sama hanya 15.000 

kasus. Penelitian yang mengumpulkan data dari tahun 2007, tidak mencakup 

kekerasan seksual di antara perempuan muda yang berusia kurang dari 15  tahun 

atau perempuan yang lebih tua dari 49 tahun. Penelitian itu juga tidak 
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memasukkan kekerasan seksual di antara anak laki-laki dan lelaki dewasa, sebab 

tidak semua kasus terdata  atau terlaporkan karena takut soal stigma, malu, dan 

pengucilan sosial. (Patnistik, 2011). 

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia sangat 

tinggi. Selama periode 1998 – 2010 terjadi 91.311 kasus  pelecehan terhadap 

perempuan dari total kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 295.836 

kasus, dengan kata lain dalam sehari rata-rata terjadi 28 kejadian kekerasan 

seksual terhadap perempuan atau mendekati sepertiga kasus kekerasan terhadap 

perempuan. Jika dilihat dari sisi lokasi kejadian, lebih dari dua pertiga kasus 

terjadi dalam ranah personal atau domestik yang mencapai 76% dari total kasus 

kekerasan seksual terhadap perempuan, atau sebanyak 69.251 kasus sedangkan 

yang terjadi di ruang publik ada 20.503 kejadian atau sebesar 22%. Itu artinya, 

dalam banyak kejadian korban memiliki hubungan darah atau relasi intim dengan 

pelaku. Ada pula kasus yang terjadi di ranah negara, yaitu kekerasan seksual yang 

dilakukan aparat negara dalam kapasitas tugas mereka (More dan Joewono, 2011). 

Sebelum perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat 

cepat seperti yang terjadi saat ini, sudah banyak ditemukan korban kekerasan 

seksual yang mengarah ke gangguan PTSD, diantaranya ada satu kasus yang 

terjadi pada 10 Maret 2015 seorang gadis berusia 14 tahun menjadi korban 

perkosaan oleh 9 pemuda di kamar kosnya di bilangan Riung Bandung, awal mula 

kejadiannya saat korban pertama kali berkenalan dengan salah satu pelaku melalui 

jejaring sosial Facebook  lalu bertemu di suatu tempat dan dibawa ke kos setelah 

tak sadarkan diri karena diberi minuman yang telah dicampur dengan obat bius 

(Ningrum, D.A, 2015) 

Berdasarkan salah satu kasus diatas, dampak perkembangan teknologi 

informasi terutama media sosial tentunya menambah peluang terjadinya tindak 

kekerasan seksual yang dapat mengarah ke gangguan PTSD. Banyak diantara 

korban sexual abuse ini kesulitan untuk mengungkapkan dan memproses perasaan 

tentang traumanya yang menjadi sumber gangguan PTSD, maka dari itu 
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penelitian ini akan menguji apakah  teknik art therapy yang menjadi salah satu 

alternatif untuk membantu korban sexual abuse yang mengalami PTSD dapat 

menurunkan simtom PTSD. 

Traumatik stres adalah reaksi normal atas peristiwa traumatik seperti 

bencana alam, kecelakaan kendaraan bermotor, pesawat jatuh, penembakan, atau 

serangan teroris. Beberapa peristiwa tersebut membuat kondisi tertekan tidak 

hanya pada korban, tetapi juga pada saksi dan pada saat mengalami gambaran atas 

peristiwa traumatik yang berulang di media sosial dan berita. Jika reaksi tersebut 

tidak hilang setelah beberapa waktu dan menjadi sangat mengganggu kehidupan 

sehari-hari, maka orang-orang tersebut kemungkinan dapat menderita Gangguan 

Stres Paska Trauma (Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD) (Smith, dkk. 

2017). 

Sebuah penelitian yang memeriksa simtom PTSD pada wanita yang 

mengalami perkosaan, menemukan 94% wanita mengalami simtom 

reexperiencing meliputi kejadian penyerangan; ingatan dan mimpi buruk; 

avoidance meliputi perasaan, dan situasi yang berhubungan dengan penyerangan; 

hyperarousal (misalnya, sulit tidur dan konsentrasi, terkejut dan mudah 

tersinggung) selama dua minggu langsung setelah perkosaan. Sembilan bulan 

kemudian, 30% dari wanita masih melaporkan beberapa simtom. National Women 

Study melaporkan bahwa sepertiga dari keseluruhan korban perkosaan 

berkembang ke PTSD pada suatu waktu selama kehidupan mereka dan 11% dari 

korban perkosaan saat ini menderita gangguan (Enari, 2009). 

PTSD dapat dialami oleh siapa saja karena tidak sedikit orang yang 

mengalami kejadian traumatis selama rentang kehidupannya. Saat seorang 

mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatik tersebut seperti kasus kekerasan 

seksual, situasi di mana “hadapi atau kabur” tidak memungkinkan, atau jika 

respon pertahanan individu terhadap peristiwa tidak berhasil, atau jika stimulus 

bertahan lebih lama daripada tubuh dapat menahannya, maka sistem saraf akan 

mundur pada respon naluriah lain dan “freeze / membeku”. Ketika energi yang 

dikerahkan untuk pertahanan tidak dapat diekspresikan maka akan menjadi terikat 
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dalam sistem saraf, membuat imobilisasi dan disosiasi. Kemampuan untuk 

melawan atau melarikan diri adalah sumber daya yang dapat menyelamatkan 

hidup. Jika situasinya dimana salah satunya dapat secara efektif digunakan, maka 

seseorang dapat bertahan hidup (Spiers, 2001). 

Reaksi stres yang normal setelah peristiwa traumatik terjadi dapat berupa 

perubahan emosi dan perilaku yang mengganggu kehidupan, meliputi: 

1. Ketakutan atau kecemasan 

Saat peristiwa membahayakan terjadi, tubuh seseorang bersiap untuk melawan 

musuh, melarikan diri dari situasi tersebut, atau diam dengan harapan bahaya 

akan berlalu. Perasaan akan waspada tersebut mungkin masih ada setelah 

bahaya lewat, seperti: merasa tegang atau takut, menjadi gelisah dan mudah 

kaget, merasa waspada. 

2. Kesedihan atau depresi 

Kesedihan setelah trauma mungkin muncul dari rasa kehilangan dari orang 

yang dicintai, kepercayaan akan dunia, iman, atau cara hidup sebelumnya, 

seperti: memiliki rengekan, kehilangan minat pada hal yang biasa dinikmati, 

ingin sendiri setiap waktu, merasa lelah, kosong dan mati rasa. 

3. Rasa bersalah dan rasa malu 

Merasa bersalah atas apa yang dilakukan, karena tidak berusaha lebih untuk 

mencegah trauma. Merasa malu karena selama peristiwa traumatik bertindak 

atau tidak melakukan apa-apa, seperti: merasa bertanggung jawab atas apa 

yang terjadi, merasa bersalah karena orang lain terluka atau terbunuh dan diri 

sendiri selamat. 

4. Kemarahan dan sifat lekas marah 

Kemarahan adalah hasil dari perasaan karena sudah diperlakukan tidak adil. 

Kemarahan dapat membuat kesal dan menyebabkan mudah meledak, seperti: 

mengamuk kepada pasangan atau suami/isteri, kurang sabar pada anak-anak, 

bersikap berlebihan terhadap kesalahpahaman yang sepele. 
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5. Perubahan perilaku 

Berperilaku tidak sehat, seperti: minum minuman beralkohol, menggunakan 

obat-obatan terlarang, atau terlalu banyak merokok, mengemudi secara 

agresif, mengabaikan kesehatan diri, menghindari orang-orang tertentu atau 

situasi. 

Tidak setiap peristiwa traumatik mengakibatkan trauma. Jika individu 

berhasil dalam menghadapi ancaman, pengalaman tersebut akhirnya akan dapat 

meningkatkan kehidupan: orang yang telah membuktikan kompetensinya, dan 

meningkatkan kepercayaan diri fisik dan psikologis. Singkatnya, dia telah belajar 

sesuatu dan hidupnya lebih kaya karena telah berhasil selamat dari suatu 

pengalaman, sehingga tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatik 

selalu mengembangkan PTSD (Spiers, 2001). 

Faktor resiko dan prognosis PTSD: 

1. Faktor pretraumatik 

a. Emosional 

Termasuk masalah emosional masa kanak-kanak diusia enam tahunan 

(sebelum peristiwa traumatik, eksternalisasi atau gangguan kecemasan) 

dan gangguan mental sebelumnya. 

b. Lingkungan 

Termasuk status sosial ekonomi rendah; pendidikan rendah; paparan 

terhadap trauma (khususnya saat masa kecil); kesengsaraan saat masa kecil 

(kerugian ekonomi, disfungsi keluarga, perceraian orang tua atau 

kematian); karakteristik budaya (fatalistis atau strategi koping yang 

menyalahkan diri sendiri); intelegensi rendah; status etnik/ras minoritas; 

dan sejarah penyakit jiwa keluarga. 

c. Genetik dan psikologis 

Termasuk gender perempuan dan usia muda saat mengalami kejadian 

traumatik (untuk dewasa). Genotip tertentu mungkin juga mengurangi atau 

meningkatkan risiko PTSDsetelah mengalami kejadian traumatik. 
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2. Faktor peritraumatik 

Lingkungan 

Termasuk tingkat keparahan (dosis) dari trauma (semakin besar tingkat 

trauma, semakin besar kemungkinan PTSD), ancaman kehidupan yang 

dirasakan, cedera perorangan, kekerasan interpersonal (terutama trauma 

yang dilakukan oleh pengasuh  atau melibatkan menyaksikan ancaman 

pengasuh pada anak-anak), dan untuk personil militer, menjadi pelaku, 

menyaksikan kekejaman, atau membunuh musuh. Akhirnya, disosiasi 

yang terjadi selama trauma dan tetap sesudahnya merupakan faktor resiko. 

3. Faktor paska trauma 

a. Emosional 

Termasuk penilaian negatif, strategi coping yang tidak pantas, dan 

pengembangan dari gangguan stres akut (ASD). 

b. Lingkungan 

Termasuk paparan berikutnya untuk mengulangi pengingat yang 

menyedihkan, peristiwa kehidupan yang merugikan berikutnya, dan 

kerugian keuangan atau yang terkait dengan trauma lainnya. Dukungan 

sosial (termasuk stabilitas keluarga, untuk anak-anak) adalah faktor 

pelindung yang mengurangi dampak setelah trauma. 

Empat gejala yang sering terjadi pada PTSD menurut DSM V adalah: 

1. Reexperiencing 

Ditunjukkan dengan selalu teringat akan peristiwa yang menyedihkan yang 

telah dialami, flashback, mimpi buruk, reaksi emosional dan fisik yang 

berlebihan karena dipicu oleh kenangan akan peristiwa yang menyedihkan. 

2. Avoidance 

Ditunjukkan dengan menghindari aktivitas, tempat, berpikir, merasakan, atau 

percakapan yang berhubungan dengan trauma 

3. Negative alteration in cognition and mood 

Ditunjukkan dengan kehilangan minat terhadap semua hal, perasaan terasing 

dari orang lain, dan emosi yang dangkal. 
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4. Arousal and Reactivity 

Ditunjukkan dengan susah tidur, mudah marah/tidak dapat mengendalikan 

marah, susah berkonsentrasi, kewaspadaan yang berlebih, respon yang 

berlebihan atas segala sesuatu. 

Proses terjadinya PTSD berawal dari seseorang yang mengalami peristiwa 

traumatik. Peristiwa traumatik seperti peperangan, bencana alam, kekerasan dan 

penyekapan sering menyebabkan gangguan daripada yang lainnya terutama pada 

orang yang menjadi satu-satunya yang langsung mengalami peristiwa tersebut. 

Peristiwa traumatik tersebut akan memicu perubahan fisik dalam otak dan tubuh 

yang akan mengarah ke reaksi stres. Orang-orang dengan profil atau kepribadian, 

sikap dan gaya coping negatif serta pengalaman negatif di masa kecil seperti 

riwayat gangguan di keluarga, pengalaman serangan, kekerasan, bencana dapat 

dengan mudah mengembangkan gangguan stres terlebih bila dukungan sosial 

terhadap korban rendah setelah peristiwa berlangsung. 

Pada orang yang gagal dalam memproses pengalaman traumatiknya 

dengan baik atau tidak mampu mengintegrasikan pengalaman emosinya saat 

selamat dari pengalaman yang mengancam kehidupan, konten peristiwa dan 

maknanya menjadi erat terjerat dengan respon fisiologisnya, hal ini memunculkan 

gejala-gejala patologis serta penurunan pada fungsi individu yang membuat 

subjek memaknai pengalaman emosinya tersebut secara negatif sehingga 

membuat dirinya makin tidak berdaya. Seseorang dapat dikategorikan gangguan 

stres pascatrauma jika mengalami atau terganggu dengan gejala-gejala yang 

mengarah ke PTSD paling tidak selama lebih dari satu bulan. 

PTSD dapat dialami di usia berapapun, dimulai setelah satu tahun pertama 

kelahiran. Simtom biasanya mulai muncul antara tiga bulan pertama setelah 

trauma, meskipun demikian kemungkinan juga ada jeda waktu berbulan-bulan, 

atau mungkin tahunan, sebelum kriteria diagnosis PTSD terpenuhi. Waktu jeda ini 

dinamakan “delayed expression” dimana simtom umum telah muncul sebelum 

memenuhi kriteria. 
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Seringnya, reaksi seseorang terhadap trauma awalnya memenuhi kriteria 

diagnosis Acute Stress Disorder segera setelah trauma. Durasi dari simtom-

simtomnya bervariasi, dengan pemulihan secara menyeluruh antara tiga bulanan, 

rata-rata 1½ bulan untuk dewasa, tetapi ada beberapa individu yang masih 

mengalami simtomnya lebih dari satu tahunan dan beberapa lebih dari 50 tahunan. 

Simtom kambuh dan menguat mungkin muncul sebagai respon saat ada yang 

mengingatkan pada peristiwa trauma, stres kehidupan yang terus menerus, atau 

mengalami peristiwa traumatik yang baru (NIH, 2016) 

 

Gambar 1. Skema terjadinya PTSD 

Pada orang dewasa, kemunduran kesehatan, memburuknya fungsi kognitif, 

dan isolasi sosial akan memperparah simtom PTSD. Individu yang terus 

mengalami PTSD sampai dewasa lanjut mungkin menunjukkan sedikit simtom 

dari hiperarousal, avoidance, dan negatif cognition and mood dibandingkan 

dengan dewasa awal. Walaupun demikian orang dewasa yang mengalami 

peristiwa traumatik selama dewasa akhir mungkin menunjukkan lebih banyak 

simtom avoidance, hyperarousal, gangguan tidur, dan rengekan tangisan daripada 

dewasa awal yang mengalami peristiwa traumatik yang sama. Pada individu 

dewasa, gangguan dihubungkan dengan persepsi negatif tentang kesehatan dan ide 

bunuh diri. 

Art therapy termasuk di dalam terapi ekspresif (expressive therapies) yang 

mana terapi ekspresif didasari oleh adanya perbedaan gaya ekspresi dari setiap 

individu, baik visual, taktil dan lainnya (Malchiodi, 2005, h.1-2). Praktik terapi 
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seni dalam pemulihan trauma maupun PTSD, menekankan kegunaan ekspresi seni 

dalam merekonstruksi narasi trauma dan juga dalam pengelolaan stress, simtom 

fisik, gangguan psikologis yang disebabkan trauma akut atau kronis. (Collie,dkk, 

2006). 

Menurut beberapa ahli, ekspresi seni membantu individu untuk memanggil 

(re-call), memainkan kembali (re-enact), dan mengintegrasikan pengalaman 

traumatik dan memulihkan dari gangguan emosional yang diasosiasikan dengan 

trauma psikologis (Brett dkk dalam Collie dkk, 2006, h.159) sehingga hal ini 

dapat membantu korban peristiwa traumatik menyampaikan secara mendetail dari 

peristiwa traumatik, dan sebagai jalan untuk menambah penguasaan terhadap 

perasaan atau emosi. 

Art therapy mempertimbangkan intervensi mind-body atau keselarasan 

pikiran dan tubuh yang saling berhubungan, maka proses kreatif di dalam 

pembuatan karya seni pada saat tritmen juga dapat memulihkan dan meningkatkan 

kualitas hidup subjek dan salah satu bentuk komunikasi non verbal dari pikiran 

dan perasaan. Proses pembuatan karya seni dapat digunakan klien ke depan untuk 

coping terhadap permasalahan klien sehingga klien menjadi lebih kuat dan dapat 

mengelola kehidupan emosinya dengan baik (Rappaport, 1988). 

Dalam teknik focusing yang pertama kali diperkenalkan oleh Eugene 

Gendlin dikenal istilah “felt sense”, yang mana bertujuan untuk menghubungkan 

antara pikiran dan tubuh. Orang-orang merasa felt sense mereka lebih selaras 

dengan proses tubuh dan tubuhnya, dan bahkan sering merasa seolah-olah mereka 

bisa merasakan sendiri dalam perut atau dada mereka (Rappaport, 1988). 

Meskipun "felt sense" sebagian emosional, Gendlin mencirikan konsepnya 

sebagai kombinasi dari emosi, kesadaran, intuitif, dan perwujudan.Felt sense 

seringkali tidak jelas; orang tidak dapat secara spesifik mengungkapkannya 

dengan kata apa yang mereka rasakan, tetapi sering menggambarkannya sebagai 

kesadaran yang samar dari suatu hal mulai dari trauma psikologis yang lama 

hingga ide-ide yang sedang berkembang (Rappaport, 1988). 
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Art therapy digunakan untuk memulihkan PTSD karena seni dapat 

digunakan untuk menyatakan dan mendokumentasikan felt sense dan peralihan 

perasaan. Produk seni memungkinkan keduanya (focuser dan pemandu/terapis) 

untuk melihat gambar yang sama persis yang melambangkan felt sense. Produk 

seni rupa dapat digunakan sebagai titik referensi nyata untuk dapat dipergunakan 

pada sesi focusing berikutnya. Menggambar membantu felt sense bergerak, 

sehingga membawa perubahan perasaan (Rappaport, 1988). 

Menurut perkembangannya, art therapy diaplikasikan secara luas di 

berbagai tipe trauma, termasuk sexual abuse; kekerasan dalam rumah tangga; 

kekerasan di sekolah dan pembunuhan; perang dan terorisme; trauma medis; dan 

lain sebagainya. Art therapy lebih efektif daripada terapi lainnya karena mengusik 

klien dengan cara yang menyenangkan dalam hubungannya dengan 

mengungkapkan konten yang sulit dan dengan demikian memungkinkan materi 

traumatis diproses tanpa efek samping jangka pendek dari intervensi introspeksi 

secara verbal (Collie,dkk, 2006). Sudah ada beberapa literatur studi kasus tentang 

penggunaan art therapy untuk menurunkan simtom trauma dan PTSD pada anak 

maupun dewasa (Cohen,dkk dalam Stelzer, 2007). 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

gangguan stres paska trauma merupakan sebuah gangguan psikologis yang 

ditandai dengan timbulnya “mengalami kembali peristiwa” (reexperiencing) yang 

ditunjukkan dengan ingatan akan trauma yang datang kembali setiap saat; 

menghindari situasi yang mengingatkan akan peristiwa; perubahan negatif di 

dalam kepercayaan dan perasaan yang ditunjukan sulit mengalami emosi, 

mempunyai pikiran tidak ada orang yang dapat dipercaya atau merasa bersalah; 

perasaan tegang (hyperarousal) yang ditunjukan dengan mudah terkejut, marah 

atau sensitif.Tanpa penganganan yang tepat, simtom-simtom dapat bertahan 

dalam beberapa minggu, bulan, bahkan tahun. 

Penanganan PTSD biasanya dilakukan dengan cara: (1) psikoterapi: 

dengan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) seperti Cognitive Processing 

Therapy (CPT) dan Prolonged Exposure Therapy(PET), Eye Movement 
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Desensitization and Reprocessing (EMDR); Art Theraphy seperti Focusing 

Oriented Art Therapy. (2) medis: penanganan secara medis yang disebut Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) untuk menaikkan tingkat serotonin di otak 

dengan sertraline (Zoloft) dan paroxetine (Paxil) keduanya sudah diakui oleh 

FDA. Beberapa penanganan diatas dapat memberikan perubahan yang positif 

yang lebih baik pada simptom dan kualitas hidup seseorang.  “Lebih baik” 

mempunyai arti yang berbeda untuk setiap orang, dan tidak semua orang yang 

mendapatkan penanganan tersebut akan “pulih”,tetapi mereka akan lebih baik 

daripada orang dengan PTSD yang tidak pernah ditangani atau menjalani terapi. 

Pada kesempatan ini, peneliti ingin melakukan penanganan melalui terapi 

seni yang dinilai lebih aman, efektif serta membuat klien dapat belajar coping 

untuk mengatasi simptom PTSDnya dengan metode ekspresi seni, proses kreatif 

dan focusing yang tergabung dalam Focusing Oritented Art Therapy untuk 

mengurangi simtom PTSD. 

Focusing-Oriented Art Therapy adalah teknik yang didasari atas 

pendekatan person centered atau humanisik. Pada awalnya Focusing 

dikembangkan oleh Eugene Gendlin di Universitas Chicago pada tahun 1960an, 

muncul dari penelitian yang dia lakukan dengan Carl Rogers tentang apa yang 

menyebabkan kesuksesan dalam psikoterapi. Carl Rogers menjadi perintis Client-

Centered Therapy yang mencakup cara refleksi balik verbal dan komunikasi 

nonverbal yang sesuai dengan pengalaman batin klien. Rogers menamai jenis 

komunikasi mendengarkan "aktif" atau "reflektif".  (Rappaport. 2009) 

Carl Rogers, yang menolak tradisi pendekatan psikoanalitik dan perilaku 

dan profesi psikiatri kuat yang mengklaim memiliki jawaban, mengembangkan 

terapi non-direktif (yang kemudian disebut berorientasi pada klien, dan sekarang 

berorientasi pada pribadi) dari sekitar tahun 1940an dengan dasar pengalaman dan 

riset yang menunjukkan bahwa kondisi terapeutik seperti penghormatan positif 

tanpa syarat, empati dan keharmonisan adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi 

yang sukses. (Palmer, S. 2011) 
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Gendlin melihat hubungan antara Rogers 'Metode nondirektif klinis, yang 

bertujuan untuk mencerminkan pengalaman batin klien, dengan minatnya sendiri 

untuk mengeksplorasi perbedaan antara pengalaman hidup kita dan kata-kata atau 

simbol yang digunakan untuk menggambarkannya. Gendlin melatih pendekatan 

nondirektif Rogers terhadap psikoterapi dan kemudian berkolaborasi dalam 

penelitian yang dirancang untuk mengeksplorasi pertanyaan berikut: Mengapa 

psikoterapi lebih sering tidak berhasil? Mengapa dalam psikoterapi sering gagal 

untuk membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat? Dalam kasus yang 

jarang terjadi ketika berhasil, apa yang pasien dan terapis lakukan? Apa yang 

mayoritas pasien gagal untuk lakukan? Penelitian ini terdiri dari analisis ratusan 

transkrip dari sesi psikoterapi; Gendlin dan Rogers adalah peneliti pertama yang 

merekamnya dan menuliskan sesi terapi sebenarnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keberhasilan terapi tidak berkorelasi dengan orientasi teori 

terapis, isi dari apa yang klien bicarakan, atau teknik terapis. Sebaliknya, mereka 

menemukan bahwa faktor krusialnya adalah bagaimana orang tersebut berbicara. 

Klien-klien itu bisa mendengar bagaimana mereka "di dalam," ke suatu tempat Di 

luar pikiran kognitif, dimana orang tersebut menunjukkan kemajuan di dalam 

terapi. (Rappaport. 2009) 

Rappaport pada tahun 2009 mengintegrasikan art therapy dengan 

pendekatan Gendlin’s focusing dalam hubungannya dengan berbagai macam 

populasi klinis (subjek yang telah di diagnosa schizophrenia, gangguan bipolar, 

depresi, kecemasan, posttraumatic stress disorder (PTSD) dan kecanduan) selama 

periode tiga belas tahun (Rapaport, 2010). 

Melalui Art Therapy dengan cara Focusing Oriented Art Therapy klien di 

dalam terapi tahu bagaimana cara mendengarkan keseluruhan tubuh / pikiran 

mereka merasakan pengalaman mereka. Mereka tahu bagaimana mendengar 

kapan kata atau kata-kata cocok, atau tidak cocok, pengalaman batin mereka 

dengan cara yang aman melalui ekspresi seni dan proses kreatif di dalamnya 

membuat keselarasan antara tubuh dan pikiran sehingga tercipta keharmonisan 

yang menjadi kunci pertumbuhan pribadi yang sukses. (Palmer, S. 2011) 
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Art therapy digunakan di beberapa pendekatan psikologis, antara lain: 

pendekatan psikodinamika (digunakan oleh Freud dan para pengikutnya termasuk 

Jung), pendekatan humanistik (diantaranya humanistik, gestalt, eksistensial, dan 

client centered), pendekatan teori belajar dan perkembangan (diantaranya kognitif 

dan perilaku), dan terapi keluarga dan pendekatan lainnya. Yang menjadi ciri khas 

dari setiap pendekatan yang menggunakan art therapy adalah adanya proses 

pembuatan karya seni (Malchiodi, 2003). 

Dengan ekspresi seni melalui aktivitas kreatif di dalam art therapy, 

penderita dapat menyampaikan secara visual pikiran dan perasaan yang sangat 

menyakitkan bila disampaikan melalui kata-kata serta dapat mengeksplorasi 

emosi dan kepercayaan, mengurangi stres, memecahkan masalah dan konflik dan 

meningkatkan perasaan sejahtera. (Malchiodi, 2003). Penderita PTSD mengalami 

penyembuhan diri sendiri berdasarkan efek katarsis dan kemampuan untuk 

membawa kekesadaran yang sebelumnya di bawah sadar melalui proses kreatif 

dari terapi. Produk seni juga dapat digunakan untuk asosiasi, komunikasi, 

dantujuan diagnostik (Rappaport, 1988). Proses Focusing yang dikombinasikan 

dengan seni dan gerakan kreatif di dalam Focusing Oriented Art Therapy 

memberikan pengaruh yang  kuat, proses konkrit untuk manajemen stres 

(Rappaport, (1993). 

Proses Focusing-Oriented Art Therapy (FOAT) Mengurangi Gejala PTSD 

Saat seseorang berhadapan dengan peristiwa traumatik seorang dapat 

meresponnya dengan memilih “melawan atau kabur”, tetapi jika individu tidak 

dapat meresponnya dengan baik atau “membeku/freeze” maka individu ini akan 

mengalami gejala-gejala patologis yang muncul karena individu tersebut gagal 

untuk berfungsi sebagaimana mestinya mengekspresikan perasaan dan mengolah 

permasalahan dengan baik. Bagian otak yang paling berpengaruh terhadap respon 

“lawan atau kabur” adalah amigdala karena merupakan bagian pengolah 

emosional dan sistem alarm di otak. Pengambilan keputusan amigdala, sangat 

cepat, baik itu berupa informasi sensorik yang masuk tentang sesuatu yang jinak 

atau ganas dan dapat bereaksi sebelum orang tersebutsadar atas apa yang sedang 
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terjadi. Amigdala terhubung erat dengan hipotalamus yang mengontrol respon 

'lawan atau kabur' tubuh. Jika memori traumatis ditanamkan ke dalam kekuatan 

yang cukup, mungkin hampir tidak terbendung dan memicu seperti reaksi 

dramatis tubuh bahwa orang dapat mengalami kembali pengendapan trauma, 

lengkap dengan pemutaran ulang sensorik yang penuh, yang menjadi ciri PTSD 

(Scott & Stradling, 2001). 

Amigdala dapat menyimpan ingatan ketidaksadaran seperti orang yang 

mungkin tidak dapat menjelaskan suatu sensasi. Sebagian besar ingatan sadar 

yang baru-baru akan disimpan dalam hippocampus, dari situ ingatan tersebut 

nantinya akan jadi permanen setelah dikirim kememori jangka panjang. 

Hippocampus adalah bagian dari korteks otak dan bertanggung jawab untuk 

menempatkan peristiwa dalam ruang dan waktu serta membandingkan suatu 

peristiwa dengan peristiwa yang disimpan sebelumnya (Scott & Stradling, 2001). 

Kunci awal pemulihan adalah menciptakan rasa aman untuk subjek 

sehingga subjek mudah mengekspresikan perasaan dan melihat permasalahannya 

yaitu dengan cara grounding pada setiap awal sesi tritmen. Lalu setelah subjek 

merasa aman untuk melihat ke dalam dirinya dilakukan mirroring atau subjek 

dapat melihat ke dalam dirinya sendiri melalui Focusing Attitude yang dipandu 

oleh terapis, sehingga subjek dibantu oleh terapis dapat memunculkan perasaan 

penerimaan (welcoming), keramahan (friendly) dan menerima sikap terhadap 

“inner felt sense” dari persoalan, masalah atau pengalaman. Subjek mendengarkan 

tubuhnya (focusing attitude) untuk mengakses felt sense, menunggu sampai 

handle / simbol (image) datang dari dalam, lalu memeriksanya untuk feeling 

rightness atau untuk memastikan kesesuaian simbol dengan felt sense subjek dan 

kemudian mengekspresikan gambar artistik. 

Melakukan refleksi artistik (artistic reflection) dari produk seni yang 

diciptakan subjek melalui proses kreatifnya dengan langkah “Asking” dan 

“Receiving” dari focusing untuk lebih mengeksplorasi seni dan proses pengalaman 

subjek, serta teknik refleksi empatik (empathic reflection) melalui berbagai 

metode seperti mendengarkan pengalaman (experiental listening) dimana terapis 
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mendengarkan pengalaman-pengalaman subjek dengan penuh empati, (Rappaport, 

2009, h.91). 

Tritmen yang digunakan adalah Focusing-Oriented Art therapy, dengan 

Judith Herman’s Three-Phase Model. Langkah-langkah pada saat tritmen adalah 

(Rappaport, 2010): 

1. Stage 1: Establishing Safety 

a. Pertemuan I: Safe Space 

Membangun rasa aman di dalam diri dan menciptakan pengingat dalam 

bentuk visual dari rasa aman yang dapat digunakan di setiap sesi 

b. Pertemuan II: Personal Boundaries 

Pemberdayaan diri melalui kesadaran tubuh dan batas personal 

Langkah pertama pada orang yang mengalami gangguan stres pasca-

trauma adalah mengasses tingkat keselamatan/kenyamanan jika dihubungkan dan 

melihat ke dalam tubuh. Seringkali seseorang dengan gangguan strespasca-trauma 

tidak berdaya oleh perasaan dan pengalaman dari kenangan traumatis, sadar atau 

tidak sadar. Karena pengalaman berada didalam tubuh atau dirinya, subjek perlu 

tahu bahwa mereka dapat merasa aman berhubungan dengan tubuh atau dirinya. 

Sangat penting jika subjek memiliki izin untuk memilih dan menerima untuk 

menjaga mata terbuka selama proses focusing. Seringkali, terutama subjek dengan 

kekerasan seksual perlu untuk dapat melihat apa yang terjadi di sekitar mereka 

agar merasa aman. Dalam proses focusing bahwa focuser (subjek) bertanggung 

jawab atas pengalaman, sangat penting bagi mereka yang selamat dari kekerasan 

seksual untuk tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas pengalaman mereka. 

Hal ini penting bagi subjek untuk tahu dan memutuskan apakah aman untuk 

melihat ke dalam, dan untuk seberapa lama (Rappaport, 1998). 

Pada stage pertama subjek dapat merasakan perasaan yang aman dan 

menyadari jarak yang aman terhadap sumber trauma, sehingga simtom PTSD 

seperti emosi negatif seperti ketakutan, kengerian dan kesiagaan berlebih, 

gangguan tidur, tekanan serta reaksi psikologis pada paparan yang menyimbolkan 

atau mewakili atau menyerupai aspek traumatik berkurang atau tidak muncul. 
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Simtom penghindaran dari rangsangan yang terkait dengan trauma berkurang 

karena subjek dapat menentukan jarak yang tepat. 

2. Stage 2: Remembrance and mourning (working through trauma) 

a. Pertemuan III: Identifying issues and felt sense 

Mengidentifikasi masalah dan menempatkannya pada jarak yang mudah 

dikelola; memperkuat diri untuk mengelola masalah 

b. Pertemuan IV: Mandala: how I feel about the trauma 

Menyediakan tempat yang aman untuk menahan pengalaman traumatik, 

dengan lingkaran yang bertindak sebagai kontainer dan perbatasan untuk 

merasakan dan di waktu yang sama mengirim properti arketipal dari 

keseluruhan dan integrasi 

Setelah klien merasa aman untuk terhubung dengan tubuh, untuk melihat 

dan mendengarkan feltsense dari dalam, klien mungkin siap untuk mulai bekerja 

melalui pengalaman traumatis. Fase ini melibatkan kesadaran pengalaman 

traumatis, ekspresi, secara lisan tentang pengalaman, eksplorasi efek pada fungsi 

di tingkat saat ini, dan dengan ramah membimbing ke dalam felt sense dari 

pengalaman (Rappaport, 1998). 

Pada stage kedua subjek mengelola traumanya dengan cara yang aman, 

menempatkan setiap permasalahan pada jarak yang tepat sehingga mudah dikelola 

sehingga kemampuan kognitif subjek dapat berfungsi dengan baik tanpa 

terpengaruhi oleh trauma serta subjek dapat merasakan emosi secara wajar. Hal 

tersebut dapat mengurangi simtom PTSD terutama kenangan, mimpi, flashback 

yang sering terulang serta mengingat aspek penting trauma dan masalah 

konsentrasi. 

3. Stage III: Exercise for reconnecting with ordinary life 

a. Pertemuan V: Spiritual Lifeline 

Mengeksplorasi pengaruh spiritual dan pengalaman dari masa lalu dan 

sekarang, dan keinginan ke depan. 
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b. Pertemuan VI: Where I am now/where I’d like to be spiritually 

Mengidentifikasi tujuan/cita-cita untuk pengembangan spiritual dan 

langkah tindakan untuk mencapai ke sana 

c. Pertemuan VII: Walking meditation 

Meningkatkan kesadaran, melatih membawa pada keadaan tenang dan 

damai ketika bergerak menjalani kehidupan 

Tahap pemulihan ini ditandai dengan membantu klien untuk melakukan 

hal-hal dalam hidup, atau membuat hidup yang klien benar-benar 

menginginkannya. Fokus pada gerak maju kehidupan klien, ditandai dengan 

menanyakan dan menerima dari feltsense (Rappaport, 1998). 

Pada stage ketiga ini subjek dapat merasa nyaman dengan masa lalunya, 

dan dengan bahagia melangkah ke depan dengan harapan yang baik serta 

kesadaran dirinya meningkat sehingga simtom PTSD berkurang terutama 

menghindari rangsangan atau simbol yang berkaitan dengan trauma, perasaan 

bersalah atau menyalahkan diri sendiri atau orang lain, mudah marah atau sensitif, 

merusak diri, masalah tidur dan konsentrasi serta subjek bersemangat atau 

berminat terhadap aktivitasnya dan juga dapat mengalami emosi positif. 

Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ada 

penurunan simtom PTSD pada subjek korban sexual abuse yang telah menjalani 

terapi Art Therapy. 

METODE 

Desain Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan pendekatan single-subject experimental 

design. Merupakan sebuah desain penelitian dimana kontrol eksperimental 

ditunjukkan saat efek intervensi berulang kali dan dapat ditunjukkan dengan valid 

dalam satu subjek (N=1) atau sejumlah kecil subjek serta analisanya didasarkan 

pada perbandingan visual antara dua atau lebih kondisi. Kondisi yang diuji 
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biasanya mencakup kondisi awal (baseline), selama tidak ada intervensi, serta satu 

atau lebih kondisi intervensi. Tahap awal (baseline) menetapkan patokan untuk 

dibandingkan dengan perilaku individu di kondisi selanjutnya. (Byiers, dkk. 2012) 

Menurut Solso dkk (1998) bahwa dalam orientasi klinis, khususnya jika 

melibatkan psikoterapi tertentu, untuk mengatasi keterbatasan metodologi, maka 

pengukuran yang dilakukan sepanjang proses penelitian tersebut sebaiknya 

dilengkapi dengan data-data kualitatif yang mencerminkan karakteristik klien 

yang bersifat multidimensional. Adanya perbedaan karakteristik individual dalam 

orientasi klinis menjadi dasar pertimbangan sehingga riwayat kasus klien (case 

history) menjadi sangat penting untuk diketahui. 

SUBJEK 

Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Pernah mengalami kekerasan seksual (sexual abuse) 

2. Memenuhi kriteria diagnosa PTSD menurut standar DSM-V (jumlah skor 

total PCL-5 lebih dari atau sama dengan 33) 

3. Bersedia tidak melakukan terapi lain selain terapi Focusing Oriented Art 

Therapy selama penelitian berlangsung dengan menandatangani inform 

consent. 

RANCANGAN PENELITIAN 

1. PTSD Checklist for DSM-V (PCL-5) 

Alat ukur yang digunakan adalah PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). 

PCL-5 digunakan untuk mengukur simtom sebelum, selama dan sesudah tritmen 

diberikan serta setelah satu bulan sejak pengukuran terakhir setelah tritmen. 

PCL-5 dipublikasikan oleh National Center for PTSD yang mempunyai 

skor reliabilitas sebesar (α = 0.94), dengan reliabilitas test-retest (r = 0.82). 

Sedangkan untuk uji validitas konvergen diperoleh nilai uji (rs = 0.74-0.85), uji 
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