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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. 
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b. Bagi Terapis dan Psikolog 

Terapis dan psikolog dapat menggunakan teknik ini sebagai terapi 

utama maupun bantuan saat konseling jika subjek kesulitan dalam 

menceritakan tentang masalah maupun dirinya dalam bentuk komunikasi 

verbal. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan art therapy terutama 

focusing oriented art therapy, dapat menerapkannya pada permasalahan yang 

berbeda seperti gangguan kecemasan maupun saat konseling dan membantu 

meningkatkan kesadaran (awareness) dan keberanian untuk menghadapi 

permasalahan bagi para penderitanya melalui pembuatan karya seni dengan 

teknik focusing. 

Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan beberapa 

kelemahan di dalam penelitian ini, antara lain: Jumlah subjek yang terbatas 

(satu) tidak dapat dibandingkan atau digeneralisasikan, Kondisi saat baseline 

pertama belum menunjukkan kestabilan, karena sebetulnya belum boleh 

dilakukan tritmen. Modul penelitian setelah diterjemahkan belum dilakukan 

validasi, sehingga harus modul harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Hasil 

terjemahan Alat ukur PCL-5 juga belum dilakukan validasi sesuai dengan 

kondisi di Indonesia. 
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