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peneliti datang untuk melengkapi data kuantitatif 

menggunakan PCL-5 dan data kualitatif menggunakan teknik 

wawancara. 

B1, B2, B3 : Data pre test pertama, ke dua, dan ke tiga yang dilakukan 

dengan menggunakan skala PCL-5 

BI, BII, BIII : Data post test pertama, ke dua dan ke tiga yang dilakukan 

dengan menggunakan skala PCL-5. 

F1, F2, F3 : Data follow up setelah 30 hari sejak post test terakhir pertama, 

ke dua dan ke tiga yang dilakukan dengan menggunakan skala 

PCL-5. 

 

ANALISIS 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dan deskriptif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis 

individual dengan menggunakan analisis grafik, dengan membandingkan nilai 

PCL-5 antara sebelum, selama, sesudah mendapat terapi focusing oriented art 

therapy dan sesudah sebulan saat pengukuran terakhir. Sedangkan analisis 

deskriptif diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai hasil pelaksanaan 

penelitian dan pembahasan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.Uji 

reliabilitas alat ukur berdasarkan content atau isi, dengan cara mendiskusikan alat 

ukur pada dosen pembimbing. 

HASIL 

Gambaran Umum Subjek 

Subjek dalam penelitian ini bernama X (inisial), seorang wanita berusia 

48 tahun yang berasal dari Yogyakarta. Subjek mempunyai seorang anak 

perempuan yang sedang bersekolah di SMP. Subjek saat ini menempati rumah 

orang tuanya dan tinggal berdua hanya dengan puterinya, subjek memiliki seekor 
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anjing betina sebagai hewan pelliharaannya. Sehari-hari subjek bekerja mengurus 

administrasi dan pelayanan di sebuah bengkel AHASS milik kakaknya, subjek 

mendapat jatah libur hari sabtu setiap minggunya. 

Orang tua subjek (alm. ayahnya) masih ada darah keturunan bangsawan 

keraton Solo, sehingga saat subjek kecil dan sebelum orang tuanya bercerai subjek 

dan keluarganya hidup bergelimang harta. Ayah subjek memiliki dua buah 

perusahaan di kota Semarang. Walaupun subjek keturunan bangsawan, tetapi 

subjek tidak menyukai kebiasaan atau tata cara kerajaan seperti harus berjalan 

sambil jongkok saat menghadap para tetua keluarga besar di Solo. Pernah 

beberapa kali utusan dari kerajaan datang ke rumahnya dengan cara jongkok 

dibelakang sang ayah untuk mengundang keluarganya ke Solo. 

Subjek pernah kuliah di fakultas kedokteran di kota Surabaya, tetapi tidak 

sampai selesai lalu kuliah lagi di fakultas ekonomi hingga dinyatakan lulus lalu 

pulang dan tinggal di kota Yogyakarta bersama anaknya di rumah orang tua 

subjek.Sejak lahir subjek tinggal di kota Semarang bersama kedua orang tua dan 

kakak – kakaknya lalu setelah orang tuanya bercerai, Ibu subjek dan kakak-

kakaknya tinggal di rumah kakeknya di kota Yogyakarta. 

Pada waktu subjek berusia antara 4 sampai 5 tahun atau saat bersekolah 

TK, subjek pergi berlibur ke tempat kakeknya di Yogyakarta, pada waktu di 

rumah kakeknya subjek mengalami kekerasan seksual (perkosaan) oleh saudara 

subjek (paman). Subjek tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun 

termasuk orang tuanya, karena subjek sangat takut, apalagi pembicaraan seksual 

dianggap tabu di keluarga subjek. 

Saat subjek bersekolah SMP, subjek merasa ada keanehan pada dirinya. 

Subjek merasa tidak nyaman didekati laki-laki dan selalu menjaga jarak dengan 

mereka.Saat itu kondisi keluarga subjek sedang mengalami masalah, ayah subjek 

selingkuh dengan karyawannya (sekretaris) dan akhirnya memutuskan untuk 

dinikahi. Ibu subjek tidak terima dengan perlakuan suaminya sehingga 

memutuskan untuk pulang dan tinggal dikampung halamannya di Yogyakarta 

bersama dengan saudara-saudaranya. 
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Meskipun subjek tidak tertarik dengan laki-laki ataupun perempuan, saat 

subjek kuliah di Surabaya subjek mempunyai teman dekat seorang perempuan. 

Teman dekat subjek tersebut lalu memperkenalkan saudara laki-lakinya kepada 

subjek, hingga akhirnya subjek saling mengenal satu sama lain (pacaran) selama 

tiga bulan sebelum memutuskan untuk menikah pada usianya yang ke 35 tahun. 

Saat malam pertama subjek merasa aneh atau tidak nyaman sewaktu 

berhubungan seksual, dengan terpaksa subjek melakukan hubungan seksual 

bersama suaminya. Setelah malam pertama, subjek selalu menolak untuk diajak 

berhubungan seksual oleh suaminya, karena subjek merasa berhubungan seksual 

dengan suaminya itu membuat subjek seakan-akan mengalami kembali 

pengalaman menyakitkan di waktu kecil, yaitu saat subjek mendapat perlakuan 

kekerasan seksual (perkosaan). Suaminya sangat marah saat subjek menolak 

ajakannya untuk berhubungan seksual, sehingga suaminya memaksa, memukuli 

dan memperkosa subjek. Subjek juga sempat mengalami patah tulang kaki akibat 

kekerasan yang dialaminya. Kekerasan dari suami subjek berlangsung selama dua 

tahun hingga akhirnya subjek memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah 

orangtuanya di Yogyakarta, saat itu subjek sudah memiliki anak berusia dua 

tahun. Subjek hanya mengatakan kepada keluarganya di rumah bahwa alasan 

subjek berpisah karena suaminya yang tidak bertanggung jawab, sehingga subjek 

memilih untuk pulang dan tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang. 
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Hasil Penelitian 

1. Hasil Kuantitatif 

a. Analisis skor total PCL-5 

Dibawah ini adalah gambar grafik yang menunjukkan perubahan skor total 

PCL-5 dari baseline hingga follow up 

 

Gambar 2. Grafik skor total skala PCL-5 

Berdasarkan grafik di atas, akan menggambarkan keseluruhan skor 

PCL-5 antara baseline sebelum terapi dimulai, saat proses terapi 

(treatment),baseline sesudah terapi dan tindak lanjut setelah jeda selama 

satu bulan. Grafik di atas menunjukkan adanya penurunan simtom PTSD 

yang konsisten menurun, terutama saat proses terapi berlangsung. Skor 

total yang tertera di grafik merupakan penjumlahan dari manifestasi 

Reexperiencing, Avoidance, Negative alteration in cognition & mood, 

Arousal & Reactivity. Biarpun begitu, penurunan skor tidak selalu diikuti 

oleh semua manifestasi yang ada. 

Baseline I dilakukan dengan mengisi skala PCL-5 sebanyak tiga 

kali dan dilakukan dua hari sekali tanpa menjalani terapi. Skor total PCL-5 

yang didapat subjek X dalam pengambilan data baseline I (B1,B2 dan B3) 

relatif stabil yaitu: 60, 54, 54. Pada tritmen pertama dengan terapis skor 
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total PCL-5 mengalami banyak penurunan, yakni pada skor 38, kemudian 

mulai mengalami kenaikan pada pertemuan ke 2 dan 3 yakni, 47 dan 53. 

Pada pertemuan ke 4 skor total yang didapat subjek turun menjadi 

47 semakin membaik yaitu 6, kemudian mengalami kenaikan pada 

pertemuan 5 dan 6, yakni 49 dan 51. 

Pada pertemuan ke 7 skor yang didapat subjek turun menjadi 46 

semakin membaik yaitu 5. Simptom-simptom negatif yang ditulis subjek 

selama seminggu terakhir masih ada. 

Secara umum pergerakan skor dari pertemuan ke 1 sampai ke 7 

menunjukkan ada penurunan skor, sedangkan naik turunnya skor pada 

subjek dipengaruhi oleh faktor eksternal. 

Setelah pemberian tritmen focusing oriented art therapy selama 

dua bulan, semua simtom stress paska trauma mulai mengalami penurunan 

yang signifikan tetapi tidak mencapai total skor terendah. Subjek masih 

bertahan dalam kondisi yang stabil dan tergolong wajar, ditunjukkan 

melalui skor total pada baseline II (39,49,43). Bahkan, skor total pada 

follow up (43,44,44), subjek masih bertahan dalam kondisi perasaan yang 

stabil dan tergolong wajar. 

Pada skor total PCL-5 secara keseluruhan menyimpulkan bahwa 

efek terapi focusing oriented art therapy yang dilakukan terapis selama 

dua bulan mampu menurunkan simtom/stres paska trauma. 
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b. Analisis manifestasi reexperiencing 

Dibawah ini adalah gambar grafik yang menunjukkan perubahan skor 

PCL-5 dengan manifestasi reexperiencing dari baseline hingga follow up 

 

Gambar 3. Grafik skor manifestasi reexperiencing 

Pada baseline I  skor manifestasi reexperiencing subjek relatif 

tinggi dan stabil, yakni 12, 11, 11. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

memiliki tekanan pada wilayah reexperiencing saat sesi baseline I 

berlangsung. 

Pada pertemuan pertama skor menunjukkan perubahan yang 

berarti, yakni 9. Hal ini menunjukkan bahwa simtom stres paska trauma 

mengalami penurunan pada minggu pertama. Pada pertemuan 2 dan 3 

tampak mengalami kenaikan, yakni 12 dan 13 dan bertahan pada 

pertemuan keempat. Penurunan simtom yang konsisten dapat dilihat pada 

pertemuan 5 hingga 7 di mana subjek mampu meraih skor rendah tanpa 

mengalami kenaikan lagi. 

Hasil baseline II, di mana skor PCL-5 subjek mengalami kenaikan, 

yakni 8, 12 dan 11 danhasil follow up menunjukkan skor yang stabil yakni 

9,9 dan 9. 

Walaupun hasil skor tidak selalu konsisten menurun, terapi 

focusing oriented art dinilai sudah mengurangi simtom stres paska trauma 

pada subjek. Hal ini dilihat dari perbandingan jumlah rata-rata skor 
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baseline I dengan baseline II, skor rata-rata baseline II sedikit lebih rendah 

dari skor baseline I, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positip 

terhadap tritmen yang dilakukan. Hasil perbandingan jumlah rata-rata skor 

baseline II dengan skor follow up, skor rata-rata follow up juga mengalami 

penurunan, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positip jangka panjang 

dari tritmen yang dilakukan.Namun ada satu item dari PCL-5 bagian 

manifestasi reexperiencing yang tidak mengalami perubahan yang positif 

jangka pendek maupun jangka panjang yaitu tentang mimpi buruk. Subjek 

hampir sering mendapatkan mimpi buruk hampir selama proses penelitian 

dan setelahnya. 

c. Analisis Manifestasi Avoidance 

Dibawah ini adalah gambar grafik yang menunjukkan perubahan skor 

PCL-5 dengan manifestasi avoidance dari baseline hingga follow up 

 

Gambar 4. Grafik skor manifestasi avoidance 

Pada baseline I skor manifestasi avoidance subjek relatif tinggi, 

yakni 7, 6 dan 6. Hal ini menunjukkan bahwa subjek memang memiliki 

tekanan pada wilayah avoidance saat sesi baseline I berlangsung yang 

ditunjukkan dengan skor yang relatif stabil. 

Pada pertemuan pertama skor masih bertahan seperti sebelumnya, 

pada pertemuan dua hingga pertemuan terakhir tritmen skor naik turun 

stabil pada angka 6 dan 5, yakni 5, 6, 5, 6, 5, 6. 
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Pada baseline II, skor manifestasi avoidance subjek dapat 

menunjukkan skor yang cukup stabil terutama pada pertemuan baselineII 

yang terakhir lebih rendah daripada beberapa skor baselineI, yakni 5, 6 

dan 4. Jika dilihat dari perbandingan jumlah rata-rata skor baseline I 

dengan baseline II, skor rata-rata baseline II sedikit lebih rendah dari skor 

baseline I, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positip terhadap tritmen 

yang dilakukan. 

Pada follow up, skor manifestasi avoidance subjek menunjukkan 

skor yang stabil walaupun nilainya sedikit lebih tinggi daripada skor 

baselineII, yakni 6,6 dan 6. Jika dilihat perbandingan jumlah rata-rata skor 

baseline II dengan skor follow up, skor rata-rata follow up mengalami 

kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa terapi focusing oriented art tidak 

memberikan pengaruh yang positif untuk jangka panjang terhadap simtom 

stres paska trauma. 

d. Analisis manifestasi negative alteration in cognition & mood 

Dibawah ini adalah gambar grafik yang menunjukkan perubahan skor 

PCL-5 dengan manifestasi negative alterations in cognition & mood dari 

baseline hingga follow up 

 

Gambar 5. Grafik skor manifestasi negative alteration in cognition & mood 
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Pada baseline I skor manifestasi negative alterations in cognition 

& mood subjek relatif tinggi, yakni 23, 21 dan 21. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek memang memiliki tekanan pada wilayah negative 

alterations in cognition & mood saat sesi baseline I berlangsung yang 

ditunjukkan dengan skor yang relatif stabil. 

Pada pertemuan pertama skor turun cukup rendah 7 poin yakni 

pada skor 14, pada pertemuan dua dan tiga skor naik pada angka 16 dan 

20. Pada pertemuan keempat hingga tritmen terakhir skor turun dan tetap 

pada angka 18, yakni 18, 18, 18, 18. 

Pada baseline II, skor manifestasinegative alterations in cognition 

& mood subjek menunjukkan skor naik turun yakni 15, 19 dan 14. 

Walaupun skor pada baseline II skor subjek naik turun, tetapi jika dilihat 

perbandingan skor antara baseline II dengan baseline I terlihat ada 

penurunan, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positip terhadap tritmen 

yang dilakukan. 

Pada follow up, skor manifestasi negative alterations in cognition 

& mood subjek menunjukkan skor yang stabil walaupun nilainya ada yang 

sedikit lebih tinggi daripada skor baselineII, yakni 16, 17 dan 17. Jika 

dilihat perbandingan jumlah rata-rata skor baseline II dengan skor follow 

up, skor rata-rata follow up mengalami kenaikan. Namun jika dilihat 

perbandingan antara skor baseline II dengan follow up masing-masing 

item, maka ada beberapa simtom yang menunjukkan perubahan yang 

positif untuk jangka panjang atas tritmen yang dilakukan, diantaranya 

adalah simtom distorsi kognitif & menyalahkan, simtom emosi negatif, 

simtom kehilangan minat dan simtom berjarak dengan orang lain. Ada 

beberapa simtom yang tidak menunjukkan dampak positif untuk jangka 

panjang antara lain simtom amnesia trauma, simtom keyakinan negatif dan 

simtom sulit merasakan emosi positif. 
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e. Analisis manifestasi arousal & reactivity 

Dibawah ini adalah gambar grafik yang menunjukkan perubahan skor 

PCL-5 dengan manifestasi arousal & reactivity dari baseline hingga 

follow up 

 

Gambar 6. Grafik skor manifestasi arousal & reactivity 

Pada baseline I skor manifestasi arousal & reactivity subjek relatif 

tinggi dan stabil, yakni 18, 16 dan 16. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

memang memiliki tekanan pada wilayah arousal & reactivity saat sesi 

baseline I berlangsung. 

Pada pertemuan pertama skor turun cukup rendah 7 poin yakni 

pada skor 9, pada pertemuan dua, tiga dan empat skor naik pada angka 14, 

14 dan 15. Menurut peneliti, hal ini kemungkinan disebabkan karena 

adanya permasalah pribadi subjek terkait dengan tugas pekerjaannya 

terutama pada pertemuan keempat subjek mengalami gangguan kesehatan. 

Pada pertemuan kelima hingga pertemuan terakhir tritmen skor turun stabil 

pada angka 14, 14 dan 12. 

Pada baseline II, skor manifestasi arousal & reactivity subjek 

menunjukkan skor turun naik stabil yakni 11, 12 dan 14. Walaupun skor 

pada baseline II skor subjek naik turun, tetapi jika dilihat perbandingan 

skor antar item antara baseline II dengan baseline I terlihat ada penurunan, 
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namun ada satu skor item yang tidak mengalami penurunan yakni pada 

simtom sulit konsentrasi. 

Pada follow up, skor manifestasi arousal & reactivity subjek 

menunjukkan skor yang tetap dan stabil, yakni 12, 12 dan 12. Jika dilihat 

perbandingan antara skor baseline II dengan follow up masing-masing 

item, maka ada beberapa simptom yang menunjukkan perubahan yang 

positif untuk jangka panjang atas tritmen yang dilakukan, diantaranya 

adalah simtom super siaga dan simtom gangguan tidur.Ada beberapa 

simtom yang tidak menunjukkan dampak positif untuk jangka panjang 

antara lain simtom mudah tersinggung, simtom nekat / merusak diri, 

simtom mudah terkejut dan simtom sulit konsentrasi. 

2. Hasil Deskriptif 

Pada stage yang pertama dibagi menjadi dua pertemuan, pertemuan 

pertama (safe space) bertujuan untuk membangun rasa aman di dalam diri 

(inner safety) dan menciptakan pengingat dalam bentuk visual dari rasa aman 

untuk digunakan dalam sesi tritmen saat itu maupun sesi berikutnya. Saat 

pertemuan pertama pada awalnya subjek bingung saat memilih peralatan seni 

yang akan digunakan, akhirnya subjek menggambar dengan menggunakan 

pensil, sebuah gambar denah ruangan kamarnya tanpa memberi pewarnaan 

sama sekali. 

Saat dilakukan pemeriksaan kesesuaian image dan felt sense, subjek 

mengatakan jika dia sangat nyaman dan tenang berada di kamar tersebut, 

subjek juga mengatakan tidak ada warnanya karena ini semua gelap, hanya 

ada suara radio yang memutar lagu-lagu dengan tempo pelan. Subjek dapat 

secara emosional merasakan kedekatan dengan “Bunda Maria” di tempat 

tersebut, subjek juga sering menghabiskan malamnya dengan menangis karena 

sulit tidur. Ketika terapis melakukan teknik “Ask” dengan bertanya “apa yang 

dibutuhkan dia (menunjuk ke gambar) untuk merasa lebih nyaman lagi?”, lalu 

subjek menambahkan potongan gambar anak perempuan dan gambar seorang 
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wanita ke dalam gambar yang telah dibuat. Menurut subjek kehadiran anaknya 

sangat menguatkan subjek. 

Setelah tritmen pertama subjek terlihat lebih bersemangat dan mulai 

agak tenang walaupun masih belum terlalu terbuka terhadap sumber-sumber 

pengingat traumatiknya. Hal ini wajar karena baru pertama kali subjek 

mendapatkan perhatian atau tritmen untuk traumanya tetapi subjek masih 

menjaga jarak terhadap sumber-sumber traumanya. 

Pada pertemuan yang kedua subjek diajak untuk memberikan jarak 

yang aman terhadap traumanya. Subjek menggunakan crayon/pastel untuk 

menggambar sebuah pohon yang tinggi besar, lalu menempel potongan kepala 

seorang wanita dewasa lalu menggambar bagian tubuh lainnya, hal ini 

dilakukan subjek karena merasa kesulitan menggambar wajah orang. Gambar 

wanita tersebut dalam posisi berdiri dengan lengan yang terlipat/tertutup di 

depan. Subjek juga menambahkan potongan gambar seekor anjing dan anak 

perempuan di dekatnya lalu memberi warna dasar/tanah dengan warna ungu. 

Subjek lalu menggambar sebuah pagar tertutup bagi tiga gambar sebelumnya 

lalu menempel sebuah gambar pria dewasa di sebelah kanan, diluar pagar lalu 

memberi warna latar belakangnya dengan warna biru tua di dasar dan di atas 

dengan warna biru langit. 

Saat dilakukan teknik “Asking”, subjek menegaskan jika gambar pria 

tersebut adalah suaminya dan orang itu tidak boleh berada di dekat maupun 

dekat pagar. Subjek sangat tidak nyaman jika segala hal tentang suaminya 

tersebut datang mendekatinya, jadi menurut subjek jarak itulah yang pas bagi 

subjek terhadap sumber traumanya. 

Pada stage yang kedua tritmen bertujuan untuk mengolah peristiwa 

traumatik subjek. Pada pertemuan yang ketiga di stage yang kedua ini, tritmen 

bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menempatkannya pada jarak 

yang mudah untuk dikelola serta memperkuat diri untuk mengelolanya. Saat 

pertemuan ketiga ini subjek membuat tiga gambar menggunakan crayon/pastel 

di dalam satu kertas. Gambar pertama menyerupai sebuah mahkota berwarna 

biru polos dan diselimuti oleh warna kuning serta di bagian tepi atas dari 
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warna kuning tersebut diberi warna orange. Gambar kedua digambar di 

sebelah kanan gambar sebelumnya, subjek menggambar sebuah gua Maria 

berwarna abu-abu dengan patung yang berwarna biru lalu diselimuti dengan 

warna kuning; di bawah gua tersebut subjek menggambar seseorang yang 

sedang duduk bersila menghadap kesamping dengan warna baju ungu tua dan 

di depannya subjek menggambar sebuah meja dan salib; subjek memberi 

warna dasar/tanah tempat orang tersebut duduk dengan warna biru. Gambar 

ketiga digambar di sebelah kanan gambar kedua, subjek menggambar sebuah 

tembok batu bata dengan warna merah dan dibagian tepinya diberi warna 

ungu, lalu diatas tembok subjek menuliskan “Teman Sahabat”. 

Gambar pertama mewakili perasaan subjek tentang trauma yang 

dihadapinya, lalu gambar ketiga mewakili permasalahan subjek dengan teman-

teman dan sahabatnya, sedangkan gambar kedua merupakan cara yang subjek 

gunakan selama ini untuk membantunya merasa lebih kuat. Pada tritmen ini 

subjek diajak untuk pertama kali mengolah traumanya, sehingga ingatan-

ingatan akan traumanya kembali muncul dan mempengaruhi pikiran dan 

moodnya, apalagi ditambah dengan masalah-masalah saat ini diluar 

traumanya. 

Pada pertemuan keempat di stage kedua, tritmen ini bertujuan untuk 

menyediakan tempat yang aman untuk menahan pengalaman traumatiknya 

menggunakan lingkaran yang bertindak sebagai kontainer dan batas untuk 

merasakan dan di waktu yang sama mengintegrasikan pengalaman dan proses 

berpikir subjek. 

Subjek membagi lingkaran menjadi tiga bagian dan memberi warna 

hitam, merah dan cokelat dengan bercak hitam; dimana komposisi warna 

hitam lebih banyak daripada merah dan warna merah lebih banyak dari warna 

cokelat. Pada bagian tengah bawah lingkaran ditempel gambar seorang 

perempuan yang berdiri menghadap lingkaran dengan beberapa coretan warna 

kuning yang mengarah keluar menjauhi kepala. Disebelah kanan lingkaran 

digambar seorang rohaniawan berjubah putih dan ditangannya memegang 
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rosario. Subjek memberi warna latar belakang biru pada bagian kanan mulai 

dari bagian tengah lingkaran. 

Saat terapis melakukan teknik “resonate dan asking”, subjek 

mengatakan jika di dalam lingkaran itu terdapat semua perasaan tentang 

traumanya; ada tiga perasaan yang paling berpengaruh: warna hitam berisi 

kesedihan dan kepahitan, warna merah berisi kemarahan serta warna cokelat 

berisi kekhawatiran. Gambar wanita itu adalah dirinya dan gambar 

rohaniawan yang berada di luar lingkaran itu adalah seorang pembimbing 

spiritual (romo/pastor) subjek. Subjek merasa lingkaran tersebut cukup kuat 

menahan dan dibantu oleh seorang rohaniawan yang terus menguatkan. Jadi 

subjek sudah merasa aman, tetapi masih kurang begitu yakin akan kondisi 

dirinya saat itu. 

 Pada stage yang ketiga tritmen bertujuan untuk menghubungkan diri 

yang baru subjek untuk melangkah ke masa depan. Pada pertemuan kelima 

subjek menggambar garis kehidupan spiritualnya, dimulai dengan membuat 

satu garis horizontal dari kiri ke kanan kertas bagian tengah; pada ¼ bagian di 

kiri, subjek menebalkan garis dengan crayon/pastel warna hitam lalu disebelah 

kanannya sampai dengan ½ bagian kertas diberi tiga warna: bagian atas diberi 

warna hijau muda, dibawahnya diberi warna kuning dan bagian bawah diberi 

warna hijau tua yang tebal, jadi secara keseluruhan terlihat seperti menanjak 

ke kanan atas. 

Pada bagian ¾ masih sama seperti sebelumnya hanya warna bagian 

bawah lebih tebal sehingga terkesan semakin menanjak. Di bagian paling 

kanan terlihat semakin menanjak lagi dengan tambahan warna merah diantara 

warna kuning dan hijau muda. Saat terapis melakukan teknik “resonate dan 

asking”, subjek mengatakan jika ini adalah garis perjalanan kehidupan 

spiritualnya, dan juga harapan kehidupan spiritualnya kedepan. 

Pada pertemuan keenam, subjek menggambar sebuah bentuk seperti 

persegi, di sebelah kiri bawah kertas sebesar ¼ ukuran kertas lalu menuliskan 

di dalamnya: marah, khawatir, sedih; lalu di blok dengan warna merah. Di 

sebelah kanan persegi tersebut subjek menggambar bentuk persegi yang sama 
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tetapi dengan ukuran lebih kecil, lalu di dalamnya subjek menggambar siluet 

seseorang sedang duduk di lantai dan di depannya ada gambar sebuah salib, 

lalu subjek menambahkan tulisan (doa) diatasnya. Pada bagian bawah gambar 

siluet ditulis: nyaman, tenang; persegi tersebut oleh subjek di blok warna biru. 

Di samping kanan persegi warna biru, subjek menuliskan: (- 

rencana
2
nya nego hari bersama; - menuju penyelesaian masalah; - Harapan 

baik untuk semuanya; - memaafkan sedikit-sedikit. Persegi tersebut di blok 

dengan warna kuning dari bagian atas persegi yang berwarna biru. Pada 

bagian atas ketiga persegi tersebut diberi warna hijau yang semakin ke kanan 

semakin melebar. Setelah terapis melakukan teknik Asking, menurut subjek ini 

semua adalah gambar permasalahan yang dihadapinya dan subjek membuat 

rencana atau sebuah langkah kecil untuk dirinya kedepan. 

Pada pertemuan ketujuh subjek menggambar suasana tempat 

dilakukannya tritmen ketujuh yakni walking meditation. Subjek menggambar 

sebuah gua dengan warna hitam dengan sebuah patung Bunda Maria di 

dalamnya lalu menempel potongan gambar outline seseorang yang sedang 

berlutut lalu subjek menambahkan rambut dan warna. Di sekitar gua terdapat 

dua buah pohon besar dan di bawahnya subjek menggambar meja dan kursi 

lalu subjek menambahkan latar belakang warna hijau. Hampir keseluruhan 

proses pembuatannya memakai cat air, karena menurut subjek ia ingin 

mencobanya. 

Setelah terapis melakukan teknik Asking, menurut subjek saat meditasi 

subjek merasakan lebih tenang dan mudah untuk merasakan perasaan di dalam 

dirinya dan sambil melihat tujuan kedepan subjek menjadi mampu untuk 

mengendalikan perasaan marah dan tidak nyamannya. Sampai dengan tritmen 

selesai subjek sudah mulai menerima dirinya yang sekarang dan melangkah ke 

masa depan yang cerah. 

Saat baseline setelah tritmen berlangsung, subjek menjadi lebih sadar 

atau peka terhadap emosinya serta bersikap lebih tenang saat hal-hal pengingat 

trauma muncul. Setelah satu bulan dari baseline II dilakukan pengukuran 
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untuk follow up, dan subjek masih tampak menunjukkan hal yang sama seperti 

setelah tritmen dan subjek lebih aktif lagi mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. 

 

DISKUSI 

Subjek sudah sejak kecil mengalami peristiwa traumatik berupa 

kekerasan seksual lalu merepress pengalaman traumatiknya tersebut dikarenakan 

beberapa faktor, antara lain: faktor pretraumatik yang mempengaruhi secara 

emosional yaitu peristiwa traumatik yang dialami subjek pertama kali pada usia 

antara 4-5 tahun dengan pelakunya adalah saudara subjek sendiri; peristiwa 

traumatik kedua di usia 35 tahun setelah menikah  dengan pelakunya adalah suami 

subjek. Secara lingkungan adalah saat peristiwa traumatik pertama status sosial 

ekonomi subjek tinggi; lalu status sosial ekonomi subjek turun saat peristiwa 

kedua; subjek merupakan keturunan bangsawan jawa dengan karakteristik budaya 

jawa yang menganggap tabu seksualitas; adanya kondisi perceraian orang tua. 

Secara genetik dan psikologis adalah subjek termasuk gender perempuan yang 

lebih mengembangkan perasaannya. Beberapa faktor pretraumatik ini membuat 

subjek selalu merepress pengalaman traumatiknya. 

Faktor peritraumatik yang mempengaruhi subjek secara lingkungan yaitu 

subjek mengalami peristiwa traumatik yang dilakukan oleh orang terdekat subjek 

sendiri, hal ini membuat subjek tidak dapat memproses traumanya dengan baik. 

Hal ini mempengaruhi kehidupan pernikahan subjek karena subjek tidak terbuka 

kepada suaminya akan peristiwa traumatik yang dialaminya. Suami subjek 

menambah luka traumatiknya dengan melakukan kekerasan seksual kepada subjek 

yang akhirnya memperparah simtom PTSD pada subjek. 

Faktor paskatrauma yang mempengaruhi subjek secara emosional yaitu 

subjek mengembangkan strategi coping yang tidak tepat yaitu menghindar dan 

subjek juga memiliki prasangka buruk atas orang lain terhadap diri subjek karena 
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