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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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sekarang subjek menjadi single parent. Subjek secara sosial setelah peristiwa 

traumatik pertama orang tuanya bercerai dan subjek menjauh / mengucilkan diri 

dari hubungan sosial serta memiliki strereotip lingkungan terhadap orang tua 

tunggal wanita. 

Hal yang umum ditangani oleh pendekatan humanistik adalah keyakinan 

optimis tentang penentuan nasib sendiri oleh seseorang. Jadi penekanannya lebih 

pada masa sekarang dan masa depan daripada masa lalu, lebih pada perasaan 

meyakini dan ekspresinya daripada pemikiran rasional yang terbatas dan ilmu 

pengetahuan tradisional, lebih pada melihat dengan penuh harapan pada potensi 

holistik daripada psikopatologi dan gejala-gejala perubahan perilaku, lebih pada 

pertumbuhan manusia bersama daripada keahlian profesional, lebih pada 

perubahan sosial yang radikal daripada beradaptasi pada masyarakat yang sakit. 

Carl Rogers juga menunjukkan bahwa kondisi terapeutik seperti penghormatan 

positif tanpa syarat, empati dan keharmonisan adalah kunci untuk pertumbuhan 

pribadi yang sukses. (Palmer, S. 2011) 

Melalui art therapy dalam Focusing Oriented Art Therapy melalui tiga 

stage Focusing Oriented Art Therapy Herman Judith Model subjek diajak untuk 

re-call peristiwa traumatiknya yang belum terproses dengan baik secara aman 

melalui stage yang pertama dalam tiga stage Focusing Oriented Art Therapy 

Herman Judith Model dengan dua pertemuan, yaitu: safe place dan personal 

boundaries. Pada stage yang kedua subjek diajak untuk re-enact atau mengolah 

traumatiknya dengan tetap menciptakan kondisi terapeutik seperti penghormatan 

positif tanpa syarat, empati dan keharmonisan dengan dua pertemuan, yaitu: 

Identifying issues and felt sense dan how I feel about the trauma. Pada stage yang 

ketiga dimana subjek sudah siap untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sukses 

akan diajak untuk berjalan melangkah ke masa depan hidupnya setelah berhasil 

mengolah peristiwa traumatiknya dengan tiga pertemuan, yaitu: Spiritual Lifeline, 

Where I am now/where I`d like to be spiritually dan Walking meditation. 

(Rappaport, 2009). 
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Ekspresi seni di dalam setiap pertemuan tritmen membantu subjek 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) 

Di setiap awal pertemuan atau sesi tritmen subjek melakukan proses 

grounding dengan bantuan terapis agar subjek siap dan merasa aman saat melihat 

permasalahan dirinya, dengan cara melatih kesadaran tubuh dan napas. Setelah 

subjek merasa aman, maka subjek melakukan teknik mirroring atau melihat 

kedalam dirinya sendiri dengan sikap fokus dan dengan bantuan terapis. Jika 

subjek sudah berhasil bersikap fokus dan mampu melihat ke dalam dirinya, maka 

akan lebih mudah memunculkan perasaan penerimaan diri terhadap bentuk felt 

sense subjek. Saat subjek sudah dapat melihat felt sensenya di dalam bentuk 

image atau simbol, maka dengan bantuan terapis subjek memeriksa kebenaran 

atau kecocokan simbol dengan felt sense subjek. Jika sudah tepat, maka subjek 

menuangkan image tersebut kedalam hasil seni, yang nantinya akan diolah dengan 

cara refleksi artistik melalui teknik asking dan receiving oleh terapis (Rappaport, 

2009). 

Saat awal tritmen dilakukan memang terjadi penurunan skor yang 

signifikan, ini wajar karena subjek sudah lama tidak mendapat tritmen atau 

pemulihan atas traumanya. Saat pertemuan ketiga di stage yang kedua skor 

mengalami peningkatan karena subjek diajak untuk pertama kalinya mengolah 

peristiwa traumatiknya yang sudah lama sekali dan juga beberapa permasalahan-

permasalahan yang subjek alami saat tritmen berlangsung. 

Setelah subjek menjalani tritmen art therapy ada beberapa perubahan 

yang terlihat melalui beberapa faktor, antara lain: secara emosional subjek lebih 

sadar/peka terhadap emosinya serta bersikap lebih tenang saat hal-hal pengingat 

trauma muncul; secara lingkungan subjek mulai lebih terbuka terhadap hubungan 

sosial terutama lawan jenis serta lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa art therapy (focusing oriented 

art therapy) dapat menurunkan gejala PTSD pada orang dewasa. Jika dilihat dari 

skor PCL-5 baik secara keseluruhan, maupun tiap-tiap manifestasi 

(reexperiencing, avoidance, negative alterations in cognition & mood dan arousal 

& reactivity), art therapy ini dinilai mampu menurunkan gejala-gejala yang 

sebelumnya tinggi menjadi relatif rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya bahwa art therapy (focusing oriented art therapy) terbukti mampu 

menurunkan simtom atau gejala stres paska trauma pada orang dewasa yang 

pernah mengalami sexual abuse saat masih anak-anak (Rappaport. Laury, 2010). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa art therapy (focusing oriented art therapy) dengan model tiga stage untuk 

pemulihan dari Judith Herman dapat menurunkan simtom atau gejala stres paska 

trauma. Jika dilihat dari skor PCL-5 baik secara keseluruhan, maupun tiap-tiap 

manifestasi (reexperiencing, avoidance, negative alterations in cognition & mood 

dan arousal & reactivity), art therapy ini dinilai mampu menurunkan gejala-gejala 

yang sebelumnya tinggi menjadi relatif rendah, yakni (16 poin) dari skor 

sebelumnya 60 menjadi 44. 

2. Saran 

a. Bagi Subjek 

Ada baiknya jika subjek dapat menggunakan art therapy ini untuk 

mengeskpresikan perasaannya, seperti contoh proses yang sudah dilewati, 

serta dapat mengaplikasikan teknik-teknik yang ada seperti meditasi berjalan 

ketika subjek merasa tidak bersemangat dan merasa diri lemah. Apabila subjek 

telah terbiasa melakukan teknik-teknik dalam art therapy, diharapkan subjek 

mampu untuk melihat permasalahannya secara lebih jelas. Dengan kata lain, 

subjek dapat menggunakan terapi ini sebagai alat bantu diri ketika subjek 

mendapat masalah atau peristiwa yang dirasa menyakitkan. 


	TESIS KOSMAS_FINAL.pdf (p.1-93)
	pengesahan 1.pdf (p.94)
	pengesahan 2.pdf (p.95)
	pengesahan 3.pdf (p.96)
	pengesahan 4.pdf (p.97)

