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LAMPIRAN 1 

INFORMED CONSENT



 
 

 

INFORMED CONSENT 

Penelitian ini bertujuan untuk : Mengurangi simtom stres paska trauma pada korban kekerasan seksual 

dengan menggunakan Focusing Oriented Art Therapy 

Dilaksanakan oleh Kosmas Tri Sulistyo, S.Psi dibawah bimbingan Bapak  Drs. George Hardjanta, 

M.Si dan Ibu Erna Agustina Yudiati, S.Psi, M.Si, atas sepengetahuan institusi Program Magister 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Penelitian akan dilaksanakan dari tanggal _____________________________ waktu yang dibutuhkan 

/ pertemuan selama : 16 Sesi 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

Sesi Wawancara 

Sesi Baseline I (3 sesi) : Sebelum tritmen, menggunakan PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5) 

Sesi Tritmen (7 sesi)  : Tritmen Focusing Oriented Art Therapy (PTSD Checklist for DSM-5) 

Sesi Baseline II  (3 sesi): Setelah tritmen, menggunakan PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5) 

Sesi Follow UP (3 sesi) : Satu bulan setelah Baseline II selesai PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5) 

Adapun resiko yang mungkin dihadapi sebagai dampak dari penelitian ini : efek positif yang 

diharapkan adalah Klien mengalami pemulihan dan peningkatan kualitas hidup yang mengakibatkan 

berkurangnya simtom stres paska trauma, efek negatif yang tidak diharapkan adalah kondisi psikis 

yang bertambah trauma dan stres. 

Peneliti menyatakan bersedia bertanggung jawab atas resiko fisik, psikologis dan sosial yang timbul 

sebagai dampak dari proses penelitian yang akan dilakukan atas sepengetahuan pihak institusi dalam 

rangka mengembalikan kondisi Klien ke keadaan semula. 

Bila ada hal-hal yang kurang jelas mengenai proses penelitian, dapat menghubungi Kosmas Tri 

Sulistyo, S.Psi, nomor HP : 081805857035 / 085712823239. 

Semua data pribadi Klien akan kami jaga kerahasiannya, partisipasi dilakukan secara sukarela tanpa 

paksaan. Bila dirasa ada ketidakcocokan, dapat menarik diri dari kegiatan penelitian tanpa dikenakan 

penalti. 

 

Yogyakarta, …… Februari 2016 

 

Peneliti 

 

 

 

 

(Kosmas Tri Sulistyo, S. Psi) 

Menyetujui, 

Subjek 

 

 

 

 

(X) 
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LAMPIRAN 2 

PERJANJIAN PSIKOTERAPIS



 
 

 

PERJANJIAN PSIKOTERAPIS 

Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan tingkat simtom gangguan stres paska 

trauma pada korban kekerasan seksual dengan menggunakan tritmen art therapy 

(focusing oriented art therapy). 

Dilaksanakan oleh Kosmas Tri Sulistyo, S.Psi di bawah bimbingan Drs. George 

Hardjanta, M.Si dan Erna Agustina Yudiati, S.Psi, M.Si dan atas sepengetahuan Institusi 

Program Magister Profesi Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. 

Penelitian akan dilaksanakan dari tanggal .......................... Sesi tritmen sebanyak 

7 kali pertemuan. Tritmen dilakukan secara fleksibel di rumah subjek dan ditempat yang 

telah disepakati sebelumnya. 

Adapun rincian pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan ke-1 sampai ke-3 digunakan sebagai baseline 1. 

2. Pertemuan ke-4 sampai ke-10 digunakan untuk pemberian intervensi dalam hal 

ini menggunakan metode art therapy (focusing oriented art therapy) yang akan 

dijelaskan lebih lanjut dalam modul penelitian. 

3. Pertemuan ke-11 sampai ke-13 digunakan untuk baseline 2. 

4. Pertemuan ke-14 sampai ke-16 digunakan untuk follow up. 

Adapun perjanjian psikoterapis meliputi: 

1. Psikoterapis mampu melakukan sesi terapi sesuai dengan arahan dari 

peneliti. 

2. Psikoterapis dapat menjaga kerahasiaan data terutama yang berhubungan 

dengan subjek penelitian. 

3. Apabila psikoterapis berhalangan hadir untuk melakukan sesi psikoterapi 

diwajibkan memberitahu peneliti setidaknya sehari sebelum sesi 

psikoterapis dilaksanakan. 

Bila ada hal-hal yang kurang jelas mengenai proses penelitian, dapat 

menghubungi Kosmas Tri Sulistyo, S.Psi No HP 081805857035/0857123239. 

Setelah membaca keterangan diatas maka, saya menyatakan bersedia untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sebagai psikoterapis. 

 

Semarang, ................................ 

 

 

 

(.................................................) 
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LAMPIRAN 3 

ALAT UKUR (POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER 

CHECKLIST FOR DSM-5(PCL-5)



 
 

 
 

 PCL-5 
 

Instruksi: Di bawah ini adalah daftar dari masalah-masalahyang terkadang 

dialami oleh orang-orang setelah mengalami pengalaman yang sangat 

menekan.Mohon baca tiap masalah dengan teliti/hati-hati, lalu lingkari salah 

satu dari angka-angka yang mengindikasikan seberapa besar anda telah 

terganggu oleh masalah tersebut dalam satu bulan terakhir. 

 

Dalam sebulan, seberapa besar anda telah 

terganggu oleh: 

tidak 

sama 

sekal

i 

sediki

t 

sedan

g 

kua

t 

sanga

t 

1. Terganggu oleh ingatan yang tidak 

diinginkan dari pengalaman yang menekan 

secara berulang-ulang 

0 1 2 3 4 

2. Terganggu mimpi-mimpi dari pengalaman 

yang menekan secara berulang-ulang 
0 1 2 3 4 

3. Tiba-tiba bertindak atau merasa seakan-

akan pengalaman yang sangat menekan itu 

terjadi kembali (seakan-akan anda 

menghidupkan kembali hal itu)? 

0 1 2 3 4 

4. Merasakan sangat terganggu ketika sesuatu 

mengingatkan anda pada pengalaman yang 

sangat menekan? 

0 1 2 3 4 

5. Tubuh bereaksi kuat ketika sesuatu 

mengingatkan anda pada pengalaman yang 

sangat menekan (misalnya, jantung 

berdetak cepat, masalah pernapasan, 

berkeringat)? 

0 1 2 3 4 

6. Menghindari ingatan, pemikiran, atau 

perasaan yang berhubungan dengan 

pengalaman yang menekan? 

0 1 2 3 4 

7. Menghindari sesuatu dari luar diri yang 

dapat mengingatkan pada pengalaman yang 

menekan (misalnya, orang-orang, tempat-

tempat, percakapan, aktivitas-aktivitas, 

benda-benda, atau situasi-situasi)? 

0 1 2 3 4 

8. Sulit mengingat bagian penting dari 

pengalaman yang sangat menekan? 
0 1 2 3 4 

9. Memilikikeyakinan negatif yang 

kuattentangdiri sendiri,orang lain, ataudunia 

(misalnya, memiliki pikiranseperti: saya 

buruk, ada sesuatu yang tidak beresdengan 

saya, tidak ada yangbisa dipercaya, 

duniabenar-benarberbahaya)? 

0 1 2 3 4 



 
 

 
 

10. Menyalahkandiri sendiri atauorang 

lainataspengalaman yang menekanatauapa 

yang terjadi setelahitu? 

0 1 2 3 4 

11. Memiliki perasaannegatif yang 

kuatsepertiketakutan, kengerian, kemarahan, 

rasa bersalah, atau malu? 

0 1 2 3 4 

12. Kehilangan minatdalam kegiatanyang biasa 

anda nikmati/menyenangkan? 
0 1 2 3 4 

13. Merasa ada jarak atau terputus dari orang 

lain? 
0 1 2 3 4 

14. Kesulitanmengalamiperasaanpositif(misalny

a, karena tidak mampu 

merasakankebahagiaanatau 

memilikiperasaan cintapada orang-

orangyang dekat dengan anda)? 

0 1 2 3 4 

15. Perilaku yang mudah tersinggung, 

kemarahan yang meluap-luap, atau 

bertindakagresif? 

0 1 2 3 4 

16. Mengambilbanyakrisiko ataumelakukan 

hal-halyangdapat membahayakan anda? 
0 1 2 3 4 

17. Menjadi “super siaga” atau waspada atau 

siap siaga? 
0 1 2 3 4 

18. Merasa “melonjak” atau mudah terkejut? 0 1 2 3 4 

19. Mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi? 0 1 2 3 4 

20. Sulit untuk dapat tidur atau tetap tertidur? 0 1 2 3 4 
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LAMPIRAN 4 

HASIL TRITMEN ART THERAPY SUBJEK



 
 

 
 

HASIL TRITMEN ART THERAPY SUBJEK 

 

Safe place 

 

Personal Boundaries 

 

Identifying issues and felt sense 

 

Mandala: how I feel about the trauma 

 

Spiritual lifeline 

 

Where I am now/where I’d like to be spiritually 

 

Walking Meditation 
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LAMPIRAN 5 

SERTIFIKAT PSIKOTERAPIS 



 
 

53 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

VERBATIM TRITMEN ART THERAPY UNTUK KORBAN SEXUAL 

ABUSE YANG MENGALAMI POST TRAUMATIC STRESS DISORDER 

(PTSD) 



 
 

 

PERTEMUAN I : Safe Place 

T : Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? 

S : Ya, Baik 

T : Baik Ibu, untuk pertemuan terapi yang pertama ini akan saya jelaskan dulu garis besarnya. 

Jadi saat terapi nanti, Ibu tinggal melakukan instruksi dari saya. Wah Ibu, kok malah jadi 

tegang. Rileks Bu, tenang saja, kami disini untuk membantu Ibu, jadi Ibu tenang saja. 

Coba Ibu tarik napas lalu keluarkan perlahan-lahan. (subjek mengikuti instruksi) Ya 

seperti itu, coba ulangi lagi sampai Ibu merasa tenang. (subjek mengulangi instruksi 

hingga 9 kali). Sudah merasa tenang Ibu? 

S: : Sudah 

T : Baik, saya lanjutkan lagi ya Bu. Seperti yang sudah kami beritahukan waktu pertama kali 

bertemu Ibu, terapinya nanti sangat menarik, karena menggunakan berbagai peralatan seni 

terutama seni rupa. Tetapi sebelum itu, Ibu dibantu dengan saya melakukan proses 

focusing atau sikap fokus. Untuk dapat fokus maka dibutuhkan ketenangan, benar Bu? 

S : Ya 

T : Apakah Ibu sudah tenang, dan siap untuk memulai terapi hari ini? 

S : Sudah 

T : Ibu, sekarang coba ambil beberapa nafas yang dalam masuk ke dalam tubuh, rasakan 

nafas yang keluar masuk melalui tubuh Ibu. 

Rasakan kursi yang menyangga tempat di mana Ibu duduk, lantai di mana kaki Ibu 

berada. Ibu boleh membuka ataupun menutup mata, mana yang membuat Ibu lebih 

nyaman. (subjek menutup mata). 

Ikuti nafas yang turun ke dalam tubuh Ibu… dengan lembut dan ramah bayangkan tempat 

yang aman. Mungkin salah satu dari tempat yang sudah pernah Ibu tahu… atau mungkin 

salah satu tempat yang Ibu ciptakan dari imajinasi Ibu. Gambarkan tempat untuk Ibu 

sendiri… 

bentuknya, warna-warnanya, bersuara atau sunyi, temperaturnya, keseluruhan rasanya 

dari tempat itu. Tunggu saja… 

dan lihat apa yang datang pada Ibu… 

Mulai untuk merasakan keseluruhan rasa dari tempat aman itu di dalam tubuh Ibu… 

Apa keseluruhan rasa aman itu ada di dalam tubuh Ibu? (subjek hanya diam) 

Lihat seandainya ada suatu gambar, atau kata atau frase (susunan kata-kata), untuk 

menggambarkan tempat tersebut. (subjek diam beberapa saat, lalu mengangguk pelan) 

Ketika Ibu sudah siap, bawa perhatian Ibu kembali kesini… lemaskan tubuh Ibu... dan 

dengan lembut dan perlahan Ibu dapat membuka mata Ibu. 

Dengan menggunakan bahan-bahan seni ini, buatlah gambar dari perasaan (felt sense) 

tempat aman tersebut. 

T : Ibu bisa menggunakan alat-alat yang ada di sini, ibu bisa menggunakan pensil warna, cat 

air ini, pastel, dan lainnya, terserah Ibu, mana yang Ibu suka (subjek mulai menggambar) 

S : sudah mbak 

T : Ibu tidak ingin menambahkan warnanya? 

S : ndak mbak, wong gelap ini, tidak ada warnanya 



 
 

 

T : Oh begiitu, kalau begitu bisa Ibu jelaskan yang Ibu gambar ini? 

S : ini dikamar situ (menunjukkan kamar tidur subjek), lampunya tak mati'in jadi gelap, ini 

patung Bunda Maria di sebelah sini, ni salibnya, jam disini, aku tiduran disini. 

T : ini gambar apa Bu (menunjuk gambar di sebelah kiri bawah), lemari? 

S : ini pintu, pintu itu lho (menunjuk pintu kamar) 

T : pintunya terbuka atau tertutup Bu? 

S : pintunya tertutup, jadi gelap kamarnya 

T : oh... lalu yang Ibu lakukan di dalam kamar ini apa? 

S : ya ini, tiduran di kasur... sambil dengerin radio... lagu-lagu 

T : Ibu tidak ingin memberikan warna untuk gambar ini? 

S : tidak, ya karena memang di situ gelap. Jadi tidak ada warnanya 

T : oh, begitu ya... Bu, apakah Ibu merasa aman dan nyaman berada di tempat ini? 

S : ya, memang aku seneng di situ. Di situ aku bisa nangis sendiri, berdoa sendiri gak ada 

orang yang tau. 

T : Jadi Ibu bisa merasakan keseluruhan rasa aman dari tempat itu ya Bu... 

S : Ya bisa, di situ nyaman buat aku 

T : Ibu, bagaimana perasaan Ibu dari sebelum sesi hingga sekarang ini, apakah ada perubahan 

atau tidak? 

S : ya ada. sekarang aku rasanya lebih tenang dari sebelum di terapi 

T : baik Ibu, kalau begitu sesi terapi kita yang pertama bisa kita akhiri, kita berjumpa lagi 

minggu depan ya Bu. Terima kasih banyak 

 

PERTEMUAN II : Personal Boundaries 

T : Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? 

S : Ya lumayan mbak 

T : lumayan bagaimana Ibu? 

S : lha ini lagi dapat telepon dari pusat, katanya suruh segera ngirim laporan pajek keuangan. 

lha bose gak bisa apa-apa, semuanya yang ngerjain aku. dulu bose tak suruh nambah 

karyawan gak gelem. lha ni ada karyawan baru belum bisa apa-apa. wes, mumet lah. 

T : lalu yang sudah Ibu lakukan apa? 

S : lha ni nanti lagi nunggu kabar dari yang bisa program pajek. katanya nanti mau SMS 

ngabari. lha kalo kamu ada gak mbak temenmu yang bisa? 

T : wah, saya tidak ada tuh Bu temen yang bisa 

S : ya wes, ben sek wae... nek di pikir dewe ngko malah mumet, ngko ngenteni wae... jadi 

kan dipikir bareng luweh enak. 

T : Iya Bu, benar. kalau begitu ini sesi terapinya bagaimana, apakah bisa dimulai hari ini atau 

bagaimana? 

S : ya gak pa pa, dimulai aja mbak 

T : baik Bu, kalau begitu saya mulai ya. saya jelaskan dulu apa yang akan kita lakukan hari 

ini nanti. Masih sama seperti pertemuan yang pertama Ibu, Ibu hanya tinggal melakukan 

instruksi dari saya dan tetap tenang ya Bu jangan tegang. Nah, untuk sesi ini nanti, kita 



 
 

 

masih menggunakan tempat yang aman kemarin. apakah Ibu ingin membuat tempat yang 

aman baru lagi, atau mau menggunakan yang kemarin saja? 

S : Yang ini saja mbak (menunjuk gambar) 

T : baik kalau begitu Bu, nanti kita menggunakan gambar yang Ibu buat kemarin. Nah, tujuan 

terapi hari ini adalah agar Ibu dapat lebih sadar akan sekitar diri Ibu dan batas pribadinya. 

jadi, apakah bisa kita mulai sekarang? 

S : Ya 

T : Ambil beberapa nafas yang dalam masuk ke dalam tubuh Ibu, rasakan nafas yang keluar 

masuk melalui tubuh Ibu. Rasakan kursi yang menyangga tempat di mana Ibu duduk, 

lantai di mana kaki berada. Ikuti nafas yang turun ke dalam tubuh… 

sadari akan tubuh Ibu, tempat Ibu berada dalam ruangan ini, dan rasakan seberapa besar 

jarak yang Ibu butuhkan antara Ibu dan orang yang lainnya untuk merasa nyaman… atau 

untuk merasa lebih rileks...   

Coba Bu, rasakan seberapa besar jarak yang Ibu butuhkan antara Ibu dan orang lain untuk 

merasa nyaman, atau merasa rileks... 

Baik, jika sudah tempelkan figur atau gambar yang mencerminkan diri Ibu di lembar 

kertas. Mungkin figur dari potongan kertas, sebuah foto, atau outline dari seseorang. 

Gunakan warna dan bentuk-bentuk, buatlah gambar batas di sekeliling Ibu yang terasa 

seperti batas personal/pribadi yang tepat untuk merasa aman atau lebih nyaman. 

S : Ini gambare yang perempuan kok gak ada yang berdiri ya... kurang cocok kalo yang ini 

(menunjuk gambar wanita sedang duduk pada majalah) 

T : Ibu juga bisa menggambar sendiri jika merasa tidak ada yang pas dengan keinginan Ibu, 

jadi lebih bebas dan bisa pas sesuai 

S : Tapi aku gak pinter e, gak bisa gambar wajah... opo ki wajahe aja yang tak ambil ya terus 

badane dibuat sendiri 

T : Begitu juga tidak apa-apa Bu 

S : Dah mbak, dah selesai 

T : Sudah selesai Ibu, baik coba saya lihat dulu ya Bu 

S : Ya 

T : Bisa diceritakan Bu, apa yang Ibu buat ini? 

S : Ya ini aku (menunjuk gambar wanita), anakku sama hatchi (nama anjing peliharaan 

subjek). Lha ini si penganiaya (menunjuk gambar laki-laki) 

T : Maksudnya penganiaya Bu, suami Ibu? 

S : Ya, iya... ini gambarnya mirip banget ini sama dia. Terus ini dikasi pagar biar gak bisa 

masuk ganggu 

T : Lalu gambar pohonnya ini Bu? 

S : Ya itu kan dibawah pohon, jadi adem. Nyaman 

T : Apa keseluruhan rasa yang ibu rasakan dari apa yang ibu buat ini? 

S : Nyaman rasanya, yang penting ini (menunjuk gambar pria) tidak masuk ke dalam pager 

T : Jadi Ibu merasa lebih nyaman jika si pria ini tidak masuk atau mendekati Ibu ya? 

S : Ya iya, memang ndak tak bolehin ke sini. Dulu memang pernah ngubungi lewat kakak 

saya, bilang mau ketemu anak mau dateng. Tapi saya bilang gak mau, gak boleh. 



 
 

 

T : Karena jika dia datang, itu akan membuat Ibu terganggu dan merasa tidak nyaman kah? 

S : Ya, iyalah. Dah ga pengin lihat lagi pokoknya 

T : Baik Bu, lalu bagaimana perasaan Ibu sebelum sesi hingga sekarang ini, apakah ada 

perubahan? 

S : Ada. Jadi lebih nyaman dari sebelumnya 

T : Baik Bu, kalau begitu sesi terapinya bisa kita akhiri ya, kita berjumpa lagi minggu depan 

ya Bu. Terima kasih banyak 

 

PERTEMUAN III : Identifying issues and felt sense 

T : Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? 

K  Baik 

T  Baik Bu, kalau begitu untuk pertemuan terapi kali ini saya jelaskan garis besarnya. Masih 

sama Bu, Ibu hanya tinggal melakukan setiap instruksi dari saya. Tetap tenang ya Bu, 

tujuan terapi kita hari ini adalah mengidentifikasi setiap masalah Ibu lalu 

menempatkannya pada jarak yang nyaman sehingga Ibu kuat dapat mengelola masalah 

Ibu dengan baik, dan tentunya masih dengan peralatan-peralatan seperti kemarin yang 

menyenangkan. Untuk sesi kali ini apakah Ibu mau membuat ruang yang aman lagi atau 

masih menggunakan yang Ibu buat waktu pertemuan pertama? 

S : Gunakan yang awal aja 

T : Baik kalau begitu Bu, apakah Ibu sudah siap untuk memulai sesi terapi kita hari ini? 

S : Sudah 

T : Ambil beberapa nafas yang dalam masuk ke dalam tubuh Ibu, rasakan nafas yang keluar 

masuk melalui tubuh. Rasakan kursi yang menyangga tempat di mana Ibu duduk, lantai di 

mana kaki Ibu berada. Lalu ikuti nafas yang turun ke dalam tubuh… rasakan keseluruhan 

rasa dari ruang aman yang Ibu ciptakan sendiri kemarin. Sekarang, kenali setiap 

permasalahan Ibu dengan tujuan untuk dapat merasakan perasaan yang nyaman, atau 

aman. 

Jika sudah, gunakanlah bahan-bahan seni ini untuk mewakili setiap masalah dan 

tempatkan mereka masing-masing pada jarak yang Ibu rasa tepat yang membuat Ibu 

nyaman dari "ruang yang aman” kemarin. Ibu juga bisa menggunakan salah satu dari 

bahan seni untuk mewakili permasalahan di dalam diri Ibu. 

Ibu juga bisa menggambar simbol dari setiap permasalahan Ibu atau menuliskannya dalam 

kata-kata pada potongan-potongan kertas konstruksi; Ibu juga bisa merobek atau 

memotong potongan-potongan kertas jadi bentuk-bentuk yang mewakili setiap 

permasalahan Ibu; atau Ibu juga bisa menggunakan malam atau clay ini, manik-manik, 

atau benda lain untuk menyimbolkan setiap permasalahan Ibu… 

Jika Ibu sudah siap, tempatkan benda-benda atau kertas yang sudah Ibu buat pada jarak 

yang Ibu rasa tepat dari tempat aman … Setelah Ibu melakukan ini, periksa kebenaran 

perasaan Ibu tentang penempatan masalah tadi dan perhatikan bagaimana perasaan dalam 

diri Ibu. 

S : Sudah wes, lama je aku ya... 

T : Lho tidak apa-apa Bu, diselesaikan saja sampai ibu rasa sudah sesuai. Saya tunggu bu, 

santai saja 



 
 

 

S : Ya udah, ni dirapi’in aja warnanya 

T : Ya Bu, tenang saja Bu 

S : Dah, rampung... 

T : Lalu untuk penempatan gambar ini terhadap gambar tempat nyaman Ibu bagaimana? 

Seberapa besar jaraknya? 

S : Hmm, di taruh di sini aja (meletakan gambar tempat nyaman di sebelah gambar yang baru 

saja dibuat). Dah gitu aja 

T : Baik, coba saya lihat ya Bu. Ini gambar yang sangat menarik sekali Bu. Bisa Ibu ceritakan 

tentang gambar yang Ibu buat ini? 

S : Yang ini gambar masalah masa lalu saya (menunjuk gambar sebelah kiri bawah warna 

biru dan kuning di dalam kotak) ini api (gambar warna kuning) di dalemnya ini ada es 

dingin (gambar biru ditengah gambar warna kuning). Sebelahnya gambar lagi doa 

(gambar di tengah di sebelah gambar pertama), ini Bunda Maria (gambar di tengah 

kertas), saya lagi berdoa di situ. Yang ini tembok (gambar sebelah kanan bawah) ada 

teman-teman dan sahabat.  

T : Bu, apakah semua ini sudah mewakili semua permasalahan yang Ibu alami? 

S : Hmm, kayaknya si sudah. Yang ini yang masalah itu (menunjuk gambar kiri bawah), ini 

sama Bunda Maria (gambar tengah) berdoa minta kekuatan, yang ini teman-teman dan 

sahabat saya (gambar kanan bawah) kayak ada tembok yang menghalangi gitu. 

T : Bu, apakah Ibu bisa ceritakan mengenai gambar yang pertama ini (gambar kiri bawah) 

warnanya, bentuknya? 

S : Ini disekelilingnya ini api, dipageri api. Tapi di dalem sini ini dingin (gambar biru 

ditengah gambar kuning) 

T : Menurut Ibu apakah ini sudah mewakili permasalah yang Ibu hadapi? 

S : Iya 

T : Kalau boleh saya tahu, mewakili permasalahan apa ini Bu? 

S : (subjek diam sejenak) ini itu, rasanya didalem sini (menunjuk ke arah dada, lalu terdiam 

lagi) 

T : Apa maksud Ibu ini tentang peristiwa tidak menyenangkan yang pernah Ibu alami dulu? 

S : (Subjek mengangguk pelan) 

T : Gambaran ini yang muncul ya Bu saat mencoba mengenali permasalahan Ibu tadi? 

S : Iya, ya rasanya itu ya seperti itu 

T : (terapis terdiam beberapa saat) Ibu, kalau gambar yang di tengah ini apakah juga 

mewakili permasalahan yang Ibu hadapi? 

S : Itu yang cuma bisa saya lakukan, berdoa kepada Bunda Maria. Dia itu yang menemani 

saya, rasanya habis berdoa itu ya lumayan tenang. Cuman gimana gitu rasanya, kayaknya 

saya yang susah. Jadi kalo di lihat itu sebenernya gampang, yang udah ya sudah, tapi ya 

itu kok susah rasanya ya. 

T : Kalau mengenai gambar dengan Bunda Maria ini atau permasalahan Ibu ini, apa 

keseluruhan rasa yang Ibu rasakan? 

S : Rasanya kayak teduh banget gitu, ada Bunda Maria 

T : Lalu, untuk gambar sebelahnya ini, yang ada tulisannya teman dan sahabat. Ini tentang 



 
 

 

apa atau mewakili permasalahan apa ini Bu? 

S : Ya ini itu teman-teman dan sahabat saya. Saya itu mbantu temen, sahabat saya. Sejak 

suaminya di penjara itu kan dia harus hidup sendiri. Lha anaknya kan ada dua, sudah 

sekolah juga butuh makan, butuh uang saku. Ibunya ini tidak kerja, cuma Ibu rumah 

tangga, sedangkan bapaknya di dalem penjara itu ya butuh uang. Butuh uang lho mbak 

walaupun di penjara, tetep di mintai duit itu sama penjaga-penjaganya. Kalau tidak kasi ya 

bisa gak makan, atau makan tapi cuma ma ikan asin aja. Ya saya itu juga Ibu punya anak 

juga, jadi saya tau rasanya seperti apa. Itu selama bapaknya di penjara saya kasi beras, 

bantu uang saku anak-anaknya. Eh lha kok malah saya ini di bilang sama orang 

lingkungan “gandeng jem” sama Bu Y***. Apa itu mbak maksud’te? 

T : Hee, apa itu ya bu maksudnya, saya juga tidak tahu. Apakah ibu tidak memberi tahu orang 

lingkungan itu apa yang telah ibu lakukan? 

S : Yo ndak bilang tho mbak. Itu kan aib, suaminya tidak mampu memberi nafkah. Masa ya 

saya bilang-bilang. Yang penting saya iklhas. Itu kalo orang pikirane udah jelek ya mesti 

pikirane gitu to mbak? Opo-opo pikirane ke situ, opo nek karena cuma sendiri ga ada 

suaminya tu trus gitu? Sama-sama sendiri 

T : Jadi ini tembok di dekat tulisan teman dan sahabat itu bagaimana bu? 

S : Ya ini, teman dan sahabat aku juga ndak bisa masuk kedalam, ya karena itu kadang temen 

malam kelakuannya kayak gitu 

T : Hmm, jadi begitu ya. Baik bu, coba ibu lihat gambar yang telah ibu buat ini. Sekarang 

coba ibu tanyakan kedalam diri ibu sendiri pertanyaan seperti “bagaimana aku sekarang?” 

S : (subjek terdiam) 

T : Apakah ada jawaban yang muncul dari dalam bu? 

S : Hmm, opo yo... (subjek terdiam lagi) aku sekarang ya kayak gini ini... pingine sih ya baik-

baik saja, tapi kok angel je... 

T : Apakah ibu merasa tidak mampu atau tidak berdaya? 

S : Hmm, haruse sih ya mampu mbak. Jadi seperti lagi berjuang gitu lho... tapi susah 

T : Ibu, apakah yang membuatnya begitu susah bu? 

S : (subjek terdiam, sambil matanya memandang ke atas) hmm, sepertinya aku ndak terima 

mbak, rasanya tu kenapa aku, kenapa harus aku... mungkin memang sudah rencana Tuhan 

kali ya mbak buat aku 

T : Menurut Ibu yang membuatnya susah adalah karena Ibu sangat sulit untuk menerima 

keadaan ini pada diri Ibu ya 

S : Ya begitu mbak 

T : Tapi ibu juga yakin jika ini semua sudah rencana Tuhan, begitu? 

S : Ya sepertinya begitu mbak 

T : Kalau begitu coba ibu lihat lagi gambar yang ibu buat ini, lalu coba tanyakan kedalam diri 

ibu lagi pertanyaan ini “apa yang membutuhkan perhatianku sekarang?” 

S : (subjek terdiam sejenak) kalau yang sekarang harus diperhatikan itu ya anakku, soale dia 

itu kan tidak seperti anak yang lainnya, punya bapak. Kan berbeda to gayane ngurus anak 

bapak sama ibu. Bapak sama ibuke mbak kan ya beda to?  

T : Ya iya sih bu, tapi mereka semua tetap satu suara kok kalau soal anak. Ya mungkin 

memang caranya atau gayanya itu berbeda antara bapak dan ibu. Jadi menurut ibu yang 



 
 

 

membutuhkan perhatian ibu sekarang adalah anak ibu ya 

S : Iya mbak, lha piye orang tinggal ya sama anak satu ini 

T : Bagi ibu anak adalah prioritas yang harus ibu perhatikan sekarang, karena anak ibu 

berbeda dari anak yang lain yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya 

S : Ya, menurut saya itu mbak 

T : Kalau menurut ibu anak adalah prioritas, jadi apa ibu akan lebih memperhatikan kondisi 

dan pendidikan anak? 

S : Ya to mbak, pastinya. Gimana caranya walaupun dia berbeda, tapi dia paling gak hampir 

sama dengan anak yang lain. 

T : Kalau begitu, bagaimana dengan permasalahan ibu yang di gambar ini (menunjuk gambar 

api). Apa yang dia butuhkan? 

S : (Subjek terdiam sebentar) menurut aku dia butuh untuk menerima semuanya. Walaupun 

sulit, tapi pelan-pelan pasti bisa. 

T : Lalu untuk permasalahan yang ada gambar tembok dan tulisan teman dan sahabat ini, 

menurut ibu apa yang dibutuhkan? 

S : Menurut ku butuh tetap tenang, sabar. Wes ben ke wae... dianggep aja mereka itu tidak 

tahu dan tidak mau tahu apa yang terjadi. 

T : Bu, kalau boleh saya simpulkan. Ibu memiliki tiga permasalahan yang sedang ibu hadapi, 

yaitu tentang perasaan akan peristiwa traumatik yang terjadi pada diri ibu, lalu kesulitan 

ibu untuk menghadapi perasaan traumatik itu, serta teman-teman dan sahabat ibu yang 

membuat ibu kecewa. Tetapi menurut ibu yang lebih membutuhkan perhatian dari ibu 

adalah membesarkan anak ibu. Begitu bu? 

S : Ya seperti itu, mbak 

T : Bagaimana dengan perasaan Ibu sebelum sesi hingga sekarang ini bu? 

S : Lumayan agak enteng sih mbak 

T : Baik Bu, kalau begitu apakah sesi terapi hari ini bisa kita akhiri dan minggu depan bisa 

kita lanjutkan sesi terapinya lagi Bu? 

S : Ya, tapi minggu depan agak pagi ya mbak. Soalnya biar sorenya bisa ke gereja 

T : Ya bu 

 

PERTEMUAN IV : Mandala: how I feel about the trauma 

T : Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? 

K : Dari minggu kemarin itu rasane kayak eneg jadi kepingin muntah-muntah 

T : Ibu sedang sakit ya? 

S : Yo ndak si, cuma ya itu kayak mau muntah rasanya. Apalagi pas lagi keingetan 

T : Teringat apa Bu, apakah dengan peristiwa yang tidak menyenangkan dulu itu? 

S : Ya iya 

T : Lha jadi bagaimana, apakah terapinya mau diundur dulu? 

S : Ndak usah mbak, gak papa dimulai aja 

T  Baik Bu, kalau Ibu memutuskan untuk memulai terapinya. Saya jelaskan dulu garis 

besarnya untuk terapi kita hari ini ya Bu. Ibu masih tetap mengikuti setiap instruksi dari 



 
 

 

saya dengan tenang. Yang akan kita lakukan hari ini adalah membuat sebuah mandala. Ibu 

tahu mandala? 

S : Apa itu mbak? 

T : Mandala itu adalah sebuah lingkaran Bu, lingkaran ini bertujuan untuk menyediakan 

tempat yang aman untuk menahan pengalaman traumatik Ibu. Kalau begitu apakah sesi 

terapi kita bisa dimulai Bu? 

S : Bisa 

T : Sudah siap? 

S : Siap 

T : Apakah Ibu sudah merasa aman dan nyaman sekarang? 

S : Sedikit 

T : Baik, Ibu bisa mengatur napas Ibu perlahan-lahan sampai Ibu merasa nyaman. Masukan 

napas, lalu keluarkan perlahan sampai Ibu benar-benar merasa nyaman. Atau Ibu juga bisa 

sambil melihat gambar yang Ibu buat pertama kali dan merasakan keseluruhan rasa 

nyaman dari gambar tersebut. 

S : Sudah mbak 

T : Baik kalau sudah Bu. Ambil beberapa nafas yang dalam masuk ke dalam tubuh, rasakan 

nafas yang keluar masuk melalui tubuh Ibu. Rasakan kursi yang menyangga tempat di 

mana Ibu duduk, lantai di mana kaki Ibu berada. Ikuti nafas yang turun ke dalam tubuh… 

lalu dengan lembut dan ramah sadari perasaan tentang trauma. Sadari dan rasakan Bu, 

perhatikan perasaan Ibu. Lihat jika ada warna, bentuk, gambar yang cocok dengan 

perasaan terdalam  Ibu... 

Sadari akan sebuah lingkaran atau sebuah mandala yang dapat menahan pengalaman 

tersebut secara aman... Rasakan jika ada apa saja di luar lingkaran yang dapat menambah 

rasa aman dan menahan pengalaman traumatik itu... rasakan apa saja yang ada di luar 

lingkaran yang bisa menambah aman dan menahan pengalaman traumatik itu... 

Dimulai dengan lingkaran, menambahkan warna, bentuk, atau tekstur untuk memperkuat 

kekuatan dari lingkaran itu... 

Ketika lingkaran dirasa sudah padat dan kuat, taruh perasaan Ibu tentang trauma di dalam 

lingkaran itu. Tambahkan apa saja gambaran perasaan yang ada di luar lingkaran untuk 

mendukung dan memulihkan trauma tersebut... 

S : Dah ni mbak, saya minum dulu ya 

T : Ya bu, saya lihat dulu ya bu 

S : Ya 

T : Bu, bisa dijelaskan tentang apa yang ibu buat ini? 

S : Ya ini lingkaran, aku didalemnya. Ini yang diluar ini romo. 

T : Apakah menurut ibu lingkaran ini sudah kuat menahan pengalaman traumatik ibu? 

S : Hmm, ya sudah kan ni dibantu sama romo dari luar. 

T : Bu, di dalam lingkaran ini ibu sedang melakukan apa? 

S : Ya nangis, ya gak kuat terus juga berdoa 

T : Ini ada garis-garis di sekitar kepala ibu ini apa? 

S : Ya itu yang bikin sakit 



 
 

 

T : Di dalam lingkaran ini ibu membaginya menjadi tiga warna yang berbeda, bisa ibu 

jelaskan? 

S : Ini perasaan yang ada di dalam lingkaran 

T : Apakah ada tiga macam perasaan di dalamnya? 

S : Iya 

T : Perasaan apa saja bu? 

S : Yang ini sedih (warna hitam), yang ini marah (warna merah), yang ini sakit (warna merah 

dengan bercak hitam) 

T : Apakah ini semua sudah mewakili perasaan tentang pengalaman traumatik ibu? 

S : Sudah 

T : Bu, coba ibu lihat pada gambar orang di dalam lingkaran ini. Coba tanyakan, bagaimana 

keadaannya sekarang? 

S :  Keadaannya campur-campur mbak. Lebih kearah tidak berdaya 

T : Menurut ibu wanita yang ada di dalam sini ini merasa dirinya tidak berdaya ya? 

S : Iya 

T : Kalau begitu bu, menurut ibu apa yang harus lebih diperhatikan oleh wanita ini agar dia 

kuat? 

S : Ya dia harus tahu, kalau semuanya itu pasti bisa dilaluinya... dan juga Tuhan dan Bunda 

Maria pasti membantunya dan menguatkannya. 

T : Apa yang dibutuhkan atau apa yang harus dilakukan oleh wanita ini agar dia dapat kuat? 

S : Yang pertama adalah dia harus dapat menerima semuanya yang sudah terjadi dan tetap 

harus percaya jika semuanya itu pasti bisa dilewati dengan baik 

T : Menurut ibu dengan menerima semua yang telah terjadi termasuk peristiwa yang tidak 

menyenangkan itu serta terus percaya jika dia pasti bisa melewati semuanya itu akan 

membuat wanita itu jadi kuat ya? 

S : Ya mbak. Memang rasanya sulit. Tapi harus percaya, karena pasti Tuhan akan membantu 

T : Ibu merasa ini sangat sulit ya? 

S : Ya mbak, memang sulit rasanya 

T : Tapi ibu percaya, pasti bisa melewatinya? 

S : Ya, saya harus percaya 

T : Bagaimana dengan perasaan Ibu sekarang? 

S : Agak lebih bersemangat gitu mbak 

T : Kalau dibandingkan sebelum sesi terapi bagaimana perasaan ibu? 

S : Lebih baik sekarang mbak 

T : Kalau begitu apakah sesi terapi hari ini bisa kita akhiri dan dilanjutkan minggu depan? 

S : Ya, pagi lagi ya mbak. Kayak ini tadi  

T : Baik bu, terima kasih 

 

PERTEMUAN V : Spiritual Lifeline 

T : Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? 



 
 

 

K : Ya biasa aja mbak kabare 

T : Biasanya itu bagaimana Bu? 

S : Ya biasa mbak, mumet capek ngurus kerjaan. Kan semua kerjaan aku yang urus. Bosnya 

aja gak bisa apa-apa, kemarin sudah ada yang mbantu baru, itu buliknya si anak wedok, 

ya masih saudara juga tapi ya itu lama mudengnya. 

T : Wah, berarti Ibu sedang sibuk-sibuknya ya ini 

S : Ya, tapi wong kerjaan itu sudah dari dulu ya tak kerjakan sendiri, jadi ya sudah biasa 

T : Kalau begitu untuk terapi hari ini bagaimana Bu? 

S : Lha gimana, kok malah nanya aku, kan situ yang nerapi, lha terapinya hari ini gimana? 

T : Oh, maksud saya itu apa terapinya mau diundur dulu karena mungkin Ibu sedang lelah 

S : Lah, ga usah diundur wong ya sudah biasa kok 

T : Baik kalau begitu Bu, saya jelaskan dulu terapi kita nanti seperti apa. Kita nanti akan 

membuat garis kehidupan dari pengalaman spiritual Ibu, tujuannya adalah untuk 

mengeksplorasi pengaruh spiritual dan pengalaman dari masa lalu, sekarang dan 

keinginan di masa depan. Nanti Ibu tinggal mengikuti instruksi dari saya saja. Begitu Bu, 

atau ada yang mau ditanyakan dulu, atau langsung bisa kita mulai terapinya? 

S : Mulai saja mbak 

T : Sudah siap Bu? 

S : Siap 

T : Baik kalau begitu, ikuti instruksi saya ya Bu.  

Ambil napas yang dalam turun masuk ke dalam tubuh Ibu. Rasakan lantai yang 

bersentuhan dengan kaki ibu dan kursi yang sedang Ibu duduki. Ibu boleh membuka atau 

menutup mata Ibu, mana yang membuat Ibu lebih nyaman. 

Ketika ibu bernapas, saya mengajak ibu untuk mengeksplorasi spiritualitas sepanjang 

kehidupan ibu. Ketika ibu merasakan topangan lantai, bumi, langit atau surga, dan napas 

yang masuk dan keluar tubuh... Saya mengajak ibu untuk kembali pada waktu atau saat 

ketika ibu masih seorang anak kecil. 

Luangkan waktu dan refleksikan pengalaman spiritual apapun yang mungkin pernah ibu 

alami saat kecil. Pengalaman tersebut mungkin berhubungan dengan agama atau tidak 

berhubungan... Kadang terasa perasaan akan spiritualitas di alam… atau berayun di 

ayunan… melihat langit malam yang penuh bintang… matahari tenggelam… atau 

setangkai bunga… ketika ada saat yang berhubungan dengan sesuatu yang besar dalam 

hidup… saat yang berhubungan dengan alam semesta… 

Jika ibu tidak dapat mengingat perasaan spiritual ketika waktu anak-anak, itu tidak apa-

apa. Hanya akui saja… dan ciptakan sebuah ruangan penerimaan… alihkan perhatian ibu 

ke dalam tubuh dan tanyakan, “apa keseluruhan rasa dari pengalaman spiritual tersebut 

(itu jika ibu memiliki satu atau lebih pengalaman spiritual)?... 

Lihat jika ada sebuah gambaran yang menangkap perasaan terdalam dari hal itu… 

Periksa kembali kebenaran rasa tersebut… 

Sekarang biarkan perasaan itu pergi sekarang… dan bergerak maju ke masa remaja ibu… 

ingat kembali saat menjadi remaja dan lihat jika di sana ada momen spiritualitas apapun… 

berhubungan dengan alam semesta… dengan alam… dengan Tuhan… (sela/pause). 

Percaya saja pada apa yang keluar/muncul. Lihat jika di sana ada gambaran yang 



 
 

 

menangkap perasaan terdalam dari hal itu… Periksa kebenaran perasaan tersebut… 

Sekarang biarkan hal itu pergi saat ini… dan bergerak ke depan ke masa dewasa ibu… 

ingat kembali pengalaman ibu ketika dewasa dan lihat jika di sana ada momen 

spiritualitas apapun… 

Rasakan keseluruhan perasaan spiritualitas di masa dewasa ibu… lihat jika ada gambaran 

yang cocok atau bertindak sebagai simbol untuk perasaan terdalam/inner felt sense… 

Sekarang, biarkan imajinasi ibu pergi ke masa depan… bayangkan ibu memiliki 

spiritualitas dalam kehidupan ibu seperti yang ibu inginkan… dengan diri ibu sendiri… 

dengan orang lain… di alam… atau di mana saja sesuai dengan ibu… 

Akan seperti apa rasanya di dalam tubuh ibu jika mempunyai spiritualitas seperti yang ibu 

inginkan?... 

Lihat jika ada gambaran, warna, atau bentuk yang cocok dengan perasaan terdalam/inner 

felt sense… Periksa kembali kebenaran perasaannya. 

Ketika ibu sudah siap, bawa kesadaran ibu di sini di dalam ruangan ini, renggangkan, dan 

buka mata ibu perlahan-lahan. 

Gambarlah sebuah garis kehidupan yang mengekspresikan perasaan/felt sense spiritualitas 

sepanjang kehidupan ibu. Garis dapat dimulai dari atas atau bawah dari halaman ini, 

bergerak naik atau turun untuk mengekspresikan perasaan/felt sense dari pengalaman 

tersebut. Tambahi garis kehidupan dengan gambar, simbol, warna-warna, dan bentuk 

yang mengekspresikan pengalaman perasaan/felt experience dari momen spiritualitas 

yang berbeda dari masa kecil, remaja, dewasa, dan yang ibu inginkan di masa depan. 

S : Dah mbak 

T : Sudah bu, tidak ingin menambahkan apa pun lagi?  

S : Dah gini aja. paling tak tebelin ma rodo dirapike wae. (subjek menebalkan garis) 

T : Bisa diterangkan bu, dari gambar yang ibu buat ini, mana yang mewakili masa kanak-

kanak, remaja, dewasa dan masa depan atau harapan ibu ke depan? 

S : Ini anak-anak garisnya datar, karena memang belum mengalami pengalaman spiritual. 

Terus ini naik dikit ke masa remaja, saya melihat kesabaran ibu saya, kan waktu ini mulai 

ada masalah ayah saya yang ada maen sama wanita. Rumah itu jadi ga ayem rasanya. Tapi 

waktu itu memang saya tidak berani apa-apa. Tapi karena ibu saya, saya jadi semangat 

membantu ibu terus sekolah belajar dapat nilai yang bagus. 

T : Ini di waktu kanak-kanak tidak ada pengalaman ya bu 

S : Iya karena waktu itu kan malah yang kejadian pertama itu (kekerasan seksual) saya waktu 

itu ya takut, malah ga brani bilang apa-apa 

T : Lalu saat remaja ibu mengalami pengalaman spiritual dari semangatnya ibunya ibu, 

walaupun suami atau ayahnya ibu melakukan perselingkuhan serta di saat kondisi rumah 

tangga yang kacau, ibunya ibu tetap sabar 

S : Oh ya iya mbak. Ibu saya itu luar biasa. Setelah kejadian itu, ibu saya bawa anak-anak 

pulang ke sini (Yogyakarta) 

T : Ke rumah orang tuanya ya bu, atau kakek nenek ibu 

S : Iya mbak. Malah karena di sini juga yang tinggal tidak cuman kakek nenek, ada pakde, 

budhe juga. Waktu itu kita tinggal di situ, di pojok situ (menunjuk tempat sebuah pojokan 

di halaman rumah belakang) dulu situ itu dapur mbak. Wes semuanya jadi satu di situ. 

Setelah pakde pindah terus menikah baru kita pindahan di kamar itu (menunjuk sebuah 



 
 

 

kamar di belakang rumah) ya semuanya (anak-anak) ya disitu. 

T : Itu saat masa remaja ya bu. Lalu bagaimana dengan pengalaman spiritual ibu masa 

dewasa? Ini garisnya juga terlihat lebih naik 

S : Ya dewasa itu kan setelah menikah. Saya punya anak terus saya pulang ke sini 

(Yogyakarta) waktu itu awalnya saya diem aja. Ga ngapa-ngapain, antara malu takut dan 

lain-lain. Tapi sewaktu liat anak saya yang waktu itu masih kecil itu ya rasanya ada 

semacam kekuatan gitu. Saya dulu cuman main ke tempat kakek di kentungan sama anak 

saya, saya ajak main ke sana. 

T : Oh, ibu juga ada kakek di kentungan juga? 

S : Ya maksudnya ngunjungi romo, nyekar romo-romo. Kan kakeknya romo Mangun. Nah 

belakangnya itu kan bagus, adem banyak pohonnya, nah saya cuman nungguin anak saya 

main-main di situ. Waktu itu ada yang nemeni, romo juga. Tapi belum ngajak ngomong 

saya, tapi dari anak saya dulu. Terus dari situ jadi saya berani, mulai kuat. Lalu saya mulai 

ke gereja lagi. Aktif ikut di Legio, bantu anak-anak PA juga. 

T : Waktu masa dewasa, anak ibu yang membuat ibu mengalami pengalaman spiritual atau 

membuat spiritualitas ibu kembali bangkit ya bu 

S : Iya, waktu itu sudah pinter anak ibu, memang sudah dari kecil berani. Lari-lari ndeketin 

romo dulu, ngajak salaman, ngajak bermain. Senengnya waktu itu dia mainan sama 

anjingnya romo. Nah dari situ kan romonya jadi penasaran, ini anaknya siapa. Terus 

akhirnya mulai buka pembicaraan sama saya. 

T : Bagaimana dengan masa depan spiritualitas atau harapan ibu? Ini tampak gambarnya 

naiknya sangat tinggi dan juga ada warna merahnya 

S : Nah ya itu, kalo untuk harapannya saya kepingin lebih bisa berserah. Bisa menerima apa 

yang sudah terjadi. Tapi memang kadang ya sulit. Ya kayak waktu itu, namanya 

perempuan sendiri gak ada suaminya terus mesti para laki-laki mikirnya tu mesti ke arah 

sana. Mesti kepingin to, wong cuma sendiri. Terus mesti bisa di apa-apain. Wes gak 

doyan aku, apa terus kalo gak kayak gitu terus mati opo. Kok mesti gitu. Ya mbak, kenapa 

tu mbak? 

T : Hmm, ya mungkin seperti itu bu, tapi menurut saya mungkin tidak semuanya seperti itu 

ya bu. Jadi karena status ibu sekarang, hal itu membuat atau menghalangi spiritualitas ibu 

untuk terus berkembang ya 

S : Lha ya mbak. Lha piye, wong ya seperti itu tu ya di gereja, temen sendiri. Orangnya ya 

sudah tua, kan harusnya orang tua itu kan jadi panutan. Lak gitu to mbak? 

T : Iya bu 

S : Masak bilang “njenengan kan pun dangu piyambakan, kulo nggih sami, ibuke kan pun 

dangu sakit mboten saged nglayani, padahal nggih tesih saged kulo. Nek njenengan kan 

nggih tesih purun to? Kulo nggih sami, sih kuat”. Coba mbak, maksudnya apa itu? Kan yo 

karena pikirane to ke sana terus. Kalo isterinya sakit kan ya dirawat, gak malah cari 

keluar. Kan dulu janjine kan susah bahagia bareng. Mau saya bilangi “pikirane njenengan 

pun mboten waras” tapi kan ya itu orang tua, kan ya tidak sopan. Tapi kok ya 

omongannya seperti itu. 

T : Wah serba salah ya bu jadinya. Hal ini sangat mengganggu bertumbuhnya spiritualitas ibu 

ya 

S : Lha ya mbak, lha piye? 



 
 

 

T : Bu, saya mengajak ibu untuk mencoba membayangkan jika semua kesulitan dan 

permasalah ibu ini dapat terselesaikan. Akan seperti apa jika semuanya dapat 

terselesaikan? 

S : Rasane tenang, nyaman damai gitu. Lebih enak 

T : Apakah ada suatu cara agar rasa tenang, nyaman, damai dan enak bisa dirasakan? 

S : Hmm, ya pasti ada ya mbak 

T : Apa bu caranya? 

S : Apa ya... sulit je mbak 

T : Baik, kalau begitu. Bila gambar yang ibu buat ini adalah sebuah jalan yang sedang ibu 

lalui, dan ibu ingin sampai ke atas atau puncaknya. Menurut ibu, langkah kecil apa yang 

tepat agar ibu bisa sampai ke sana? 

S : Harus lebih sabar, ya intinya itu harus menerima. Memang keadaannya gini, dan harus 

maklum mungkin memang mereka itu yang tidak tahu, jadi pikirannya seperti itu. 

T : Jadi bila suatu saat ada kejadian seperti itu, ibu akan bersikap diam dan memakluminya? 

S : Ya iya, mungkin di jawab atau ditolak dengan halus. Tapi kalau sudah kelewatan ya harus 

diberi pelajaran to mbak. Kalau gak gitu nanti diremehin terus, kasian orang-orang seperti 

saya ini memang, apalagi yang masih bareng suaminya terus dapet perlakuan yang gak 

menyenangkan. Masih mending saya, saya bisa lepas. 

T : Ya bu, kalau boleh saya simpulkan perjalanan spiritualitas ibu sangat menarik ya bu. Dari 

masa kanak-kanak sampai dengan harapan ibu kedepan ibu terus  mengusahakan untuk 

berkembangnya spiritualitas dari diri ibu, walaupun terkadang malahan sesuatu yang tidak 

menyenangkan malah membuat ibu untuk bangkit menumbuhkan spiritualitas di dalam 

diri ibu. Ibu juga yakin dan percaya jika suatu saat nanti ibu merasa lebih nyaman ibu 

berada pada titik spiritualitas yang ibu inginkan dan ibu juga dapat mengatasi 

permasalahan yang ibu hadapi. Begitu bu? 

S : Ya mbak, seperti itulah 

T : Bagaimana perasaan sebelum terapi dan sekarang ini bu? 

S : Lebih baik sekarang daripada yang tadi mbak 

T : Kalau begitu, bisa minggu depan kita mulai lagi sesi terapinya bu? 

S : Ya mbak 

 

PERTEMUAN VI : Where I am now/where I’d like to be spiritually 

T : Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? 

S : Baik mbak, cuma ni nanti siang mau ke gereja dulu mau bantu rangkai bunga. Kalau ndak 

ada aku ni pada asal mbak rangkainya, hasilnya gak cantik. 

T : Wah, ibu pintar merangkai bunga ya, saya bisa minta diajari ibu nih 

S : Ya makanya nanti ikut saja 

T : Ya baik bu 

S : Minggu ini memang lagi sibuk ngrangkai bunga, kemarin juga dapet rangkai bunga buat 

nikahan. Karena yang nikah orang ndak punya, jadi yang biasa rangkai waktu nikahan 

nggak mau. Yang mau nikah kepingin ada bunganya, cuman duitnya memang ngepas. 

Sudah bilang bunga apa aja ndak apa-apa yang murah-murah boleh yang penting ada 



 
 

 

bunganya. Tapi yang biasa rangkai nggak mau, sudah pasang tarip. Lha orang di gereja ya 

kok pasang tarip, ya to mbak. Legio tau ada yang butuh bantuan, ya bergerak. Pada iuran, 

dibuat bagus, lah kok malah disengiti sama yang biasa rangkai, dikiranya merebut. Sana 

ndak mau kelihatan kalau tidak mau bantu, kan mungkin mikirnya kalau orang jualan kan 

kalau di diemin terus duitnya lak ditambah gitu to mbak... lha ini orang ndak punya, ya 

kasian to klo di diemi, wong nikah cuma sekali tok, kan ya buat kenangan. 

T : Wah, sampai di musuhi begitu bu? 

S : Lha iya mbak, langsung mlengos waktu ketemu. Ya sudah, biarin aja to ya mbak. 

T : Ya bu, yang penting ibu sudah membantu ya 

S : Lha iya to mbak 

T : Kalau begitu bisa kita mulai ya ini terapi kita bu? 

S : Ya, ya wes dimulai 

T : Saya jelaskan dulu ya bu terapi kita nanti ini. Nah tujuan sesi hari ini adalah untuk 

mengidentifikasi tujuan/cita-cita untuk pengembangan spiritual dan langkah tindakan 

untuk mencapai ke sana. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan bu? 

S : Ndak ada 

T : Baik, kita mulai ya bu 

S : Ya 

T : Ambil beberapa napas yang dalam turun masuk ke dalam tubuh ibu. Rasakan lantai yang 

menopang kaki dan kursi yang sedang ibu duduki sekarang. Ibu boleh membuka atau 

menutupnya, mana yang dirasa lebih nyaman. (subjek menutup mata)  

Kita akan meluangkan waktu untuk merenungkan di mana ibu ingin menjadi. Ikuti napas 

yang masuk ke dalam dan mulai untuk menyadari akan spiritualitas diri ibu dan 

bagaimana spiritualitas itu diekspresikan dalam kehidupan ibu sekarang… bagaimana 

memeliharanya atau merawat spiritualitas ibu… apakah itu melalui berdoa, pergi ke 

gereja, menghabiskan waktu di alam, melakukan kesenian, berlatih meditasi duduk atau 

meditasi bergerak... Atau, mungkin spiritualitas ibu terasa kurang terpelihara. 

Bagaimanapun itu, perhatikan saja… dan terima bagaimanapun itu. 

Rasakan di dalam tubuh ibu bagaimana spiritualitas ibu terasa sekarang... Lihat jika di 

sana ada gambaran atau warna yang cocok dengan perasaan yang terdalam di diri ibu... 

Periksa kebenaran perasaannya, apakah sudah sesuai... 

Ambil napas yang dalam lagi... menghirup kehidupan yang baru… sekarang bayangkan 

ibu yang menjalani kehidupan ini dengan merawat spiritualitas ibu dengan cara yang ibu 

inginkan. Nyatakan pada diri sendiri… Lihat diri sendiri melakukan hal tersebut 

sekarang…  

Alihkan perhatian ibu ke dalam tubuh dan tanyakan, “Apa keseluruhan rasa dari itu 

semua, dari menjalani kehidupanku merawat spiritualitas dengan cara yang aku 

inginkan?” 

Lihat jika ada sebuah gambaran, warna, bentuk yang cocok atau bertindak sebagai simbol 



 
 

 

dari perasaan yang terdalam... Lanjutkan memeriksa hingga ibu mendapat gambaran yang 

tepat… 

lalu tanyakan ke dalam, "Jadi apa antara kedua gambar perasaan terdalam akan 

spiritualitas ibu yang sekarang dengan gambar akan spiritualitas dengan cara yang ibu 

inginkan terjadi?”... berikan waktu untuk terbentuknya jawaban... 

Tanyakan ke dalam, "Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambar perasaan yang 

pertama ke yang kedua?" (sela/pause) 

Ibu mungkin ingin menanyakan pertanyaan yang lain, seperti: “Apakah langkah kecil 

yang baik ke arah yang tepat?”… Dengarkan saja jawabannya. 

Ketika ibu siap, bawa perhatian ibu kembali ke sini… renggangkan dan persilahkan mata 

untuk terbuka. Gunakanlah peralatan seni ini untuk menciptakan dua gambaran dengan 

yang dibutuhkan agar gambar yang satu dapat menjadi gambar satunya, termasuk 

langkahnya. 

S : Sudah mbak 

T : Saya lihat ya bu, yang ibu gambar ini ada empat warna yang berbeda. Yang gambaran 

pertama, kedua dan untuk mencapai kesana yang mana bu? Atau bisa ibu jelaskan 

gambaran ini? 

S : Ini yang sebelah kiri (warna merah) itu gambaran yang pertama 

T : Ini yang ibu rasakan sekarang, tertulis di sini ada rasa marah, khawatir dan sedih. Apa 

yang membuatnya begitu terasa marah, khawatir dan sedih bu? 

S : Ya itu kan karena kejadian itu, aku khawatir gimana untuk ke depan terutama anak kan 

tidak ada bapaknya 

T : Dan apakah yang warna biru ini gambaran yang ibu inginkan? 

S : Bukan, yang kuning ini. Yang biru ini caranya 

T : Seperti apa rasanya bu gambaran yang ibu inginkan itu, yang warna kuning? 

S : Ya semua yang ada di merah ini hilang 

T : Yang ibu inginkan, perasaan marah sedih, khawatir itu berubah menjadi perasaan yang 

baik, tenang, bahagia ya bu 

S : Iya 

T : Lalu untuk mencapai gambaran yang kuning ini bagaimana bu? 

S : Ya ini yang tengah, berdoa biar nyaman dan tenang 

T : Apakah ada yang dibutuhkan lagi atau apakah ada langkah kecil menuju ke arah 

gambaran yang kuning ini bu? 

S : Hmm... (subjek terdiam sejenak) ya mungkin dengan lebih banyak waktu dengan anak, 

harus berani menyelesaikan masalah ini, tetap berharap yang terbaik, langkah kecilnya 



 
 

 

mungkin dengan memaafkan ya sedikit demi sedikit. Saya tulis aja ya (subjek 

menambahkan tulisan pada gambar dengan latar warna kuning) 

T : Lalu warna hijau yang diatas ketiga warna ini apa bu? 

S : Ya itu yang menyatukan, ceritanya kan dari merah ke tempat kuning 

T : Jadi kalau saya simpulkan, saat ini ibu merasa marah, sedih dan khawatir tetapi ibu tidak 

menginginkan semua ini ke depannya, karena ibu ingin hidup yang tenang, bahagia. 

Semua itu bisa ibu capai dengan melakukan beberapa langkah-langkah, yang langkah 

kecilnya adalah ibu memaafkan walaupun tidak langsung tapi sedikit demi sedikit. 

S : Ya seperti itu mbak 

T : Ibu yakin bisa mewujudkannya kan? 

S : Ya yakin to mbak 

T : Kalau begitu bagaimana perasaan sebelum sesi dan sekarang ini bu? 

S : Lebih baik mbak 

T : Baik bu, kalau begitu sesi kita hari ini bisa kita akhiri. Minggu depan bisa sesi terapi lagi 

kan bu? 

S : Ya bisa mbak, apalagi katanya mau di taman atau mana gitu 

T : Iya bu, untuk minggu depan kita akan jalan-jalan di luar ruangan atau taman. Tapi 

dimananya nanti saya kabari untuk kepastiannya ya bu 

S : Ya 

 

PERTEMUAN VII : Walking meditation 

T : Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? 

K : Baik mbak 

T : Untuk sesi kita yang terakhir ini memang berbeda bu, bagaimana apakah 

merasa lebih nyaman di luar ruangan seperti ini (di taman)? 

S : Ya enak, adem, seger 

T : Lha bagaimana, ibu sudah siap untuk memulai apa belum? 

S : Ya sudah 

T : Kalau begitu saya jelaskan dulu ya bu. Sesi kali ini memang berbeda dari yang 

sebelumnya, karena di luar ruangan. Nah seperti yang kemarin saya katakan, 

kita akan melakukan meditasi, tapi tidak seperti meditasi yang biasanya seperti 

duduk diam. Nanti kita akan meditasi sambil berjalan. 

S : Heh, lucu 

T : Iya bu, kalau meditasi sambil duduk diam nanti ibu mengantuk. Nah ini sambil 

jalan juga biar ibu sehat. Nah tujuannya meditasi sambil berjalan adalah agar 

ibu dapat mencapai kesadaran pikiran dan tubuh ibu, sambil bergerak atau 

berjalan maju seperti jalannya kehidupan ini kan bergerak maju tidak mundur. 

Nanti saat meditasi akan saya pandu dengan instruksi-instruksi. Instruksinya 



 
 

 

nanti seperti ini bu, saat ibu melangkah dengan kaki kanan ibu ambil napas, lalu 

melangkah kaki kiri buang napas. Jadi disesuaikan antara ritme napas dengan 

langkah kakinya ya bu. Setelah selesai meditasi nanti ibu akan 

mengekspresikan perasaan terdalam ibu melalui karya seni. Sampai disini ada 

yang mau ditanyakan bu? 

S : Tidak ada 

T : Kalau begitu kita mulai ya bu. Ibu mulai berjalan saja mengikuti jalan ini, 

perlahan-lahan saja sambil menikmati pernapasannya ya bu. 

S : Sek... sek... tak lepas saja sandale, boleh to? Lebih enak gak pake sandal 

T : Oh ya silahkan bu. Ikuti instruksi saya ya bu. 

Ketika menghirup udara masuk dan keluar, bawa kesadaran ibu pada 

pernapasan dan pada setiap kaki ketika terangkat ke atas atau melangkah, 

bergerak melintasi ruang, dan membuat kontak dengan tanah. Dengan perlahan-

lahan. Kaki kiri, masukkan napas, kaki kanan keluarkan napas. (setelah 

beberapa kali pengulangan) masuk, sadar napas yang masuk. Keluar, sadar 

napas keluar. (beberapa kali pengulangan) 

Napas masuk, aku menyadari kemarahan di dalam diriku... Napas keluar, aku 

menyadari kemarahan meninggalkan ku... (beberapa kali pengulangan) 

Napas masuk, aku menyadari kekawatiran di dalam diriku... Napas keluar, aku 

menyadari kekawatiran meninggalkan ku... (beberapa kali pengulangan) 

Napas masuk, aku menyadari kemarahan di dalam diriku... Napas keluar, aku 

menyadari kemarahan meninggalkan ku... (beberapa kali pengulangan) 

Napas masuk, aku menyadari kesedihan di dalam diriku... Napas keluar, aku 

menyadari kesedihan meninggalkan ku... (beberapa kali pengulangan) 

Napas masuk, aku menyadari kesendirian di dalam diriku... Napas keluar, aku 

menyadari kesendirian meninggalkan ku... (beberapa kali pengulangan)  

Napas masuk, aku merasa damai... Napas keluar, aku merasa tenang... damai... 

tenang... (beberapa kali pengulangan) 

Baik sudah sampai di sini bu, kita bisa kembali ke tempat duduk. Ibu mau 

minum dulu boleh lho bu. 

Sekarang ibu duduk dengan santai dan nyaman ya bu, nanti akan saya beri 

instruksi, ibu tinggal mengikuti instruksi saya saja. 

S : Ya 

T : Ambil beberapa napas yang dalam turun ke dalam tubuh. Rasakan permukaan 

tanah dan kursi yang sedang ibu duduki. Ibu boleh membuka mata atau 

menutupnya, mana yang membuat ibu lebih nyaman. Ikuti perhatian ibu masuk 

ke dalam tubuh, bersikap ramahlah pada apa saja yang ada di sana. 



 
 

 

Tanyakan ke dalam, “apa keseluruhan rasa dari pengalaman meditasi ini?” 

Luangkan waktu ibu dan persilahkan perasaan terdalam itu untuk terbentuk... 

Lihat jika ada sebuah gambaran atau kata, frase, gerak-gerik, atau suara yang 

cocok atau berwujud seperti simbol untuk perasaan terdalam itu. Periksa 

kebenaran atau kesesuaian perasaan itu. Jika itu belum tepat, persilahkan 

gambaran yang baru atau kata, frase, gerak-gerik, atau suara untuk keluar... 

Ketika ibu sudah siap, bawa perhatian ibu kembali di sini… renggangkan mata 

ibu dengan perlahan ibu dapat membuka mata dan gunakanlah peralatan seni ini 

untuk menciptakan gambaran perasaan terdalam dari pengalaman meditasi. 

S : Ni aku boleh sendirian ndak ni, soale enak suasanane ni 

T : Oh ya boleh bu, nanti kalau sudah bilang ya bu 

S : Ya (subyek membuat karya seninya sendirian tanpa di dampingi) 

S : dah ni mbak 

T : Baik, saya lihat ya bu. Bisa dijelaskan bu apa yang ibu buat ini? 

S : Ya ini, yang tadi tak rasake, rasanya tu adem enak. Kayak deket sama Bunda 

Maria, nah karena aku gak bisa gambar Bunda Maria... lha itu patung yang di 

pojok itu aku gambar, makanya aku malu nek di lihati. 

T : Oalah, tidak apa-apa bu. Jadi, menurut ibu tadi yang ibu rasakan itu terasa adem 

dan enak ya. Apa yang membuatnya begitu adem dan enak bu? 

S : Ya itu karena rasanya kayak dekat dengan Bunda Maria. Kaya kalau kita lagi 

berdoa, nyaman karena Bunda Maria itu kan juga ibu kita. Kasi kekuatan untuk 

kita 

T : Jadi ibu merasa lebih kuat sekarang? 

S : Iya, rasanya enak, kuat... 

T : Ibu yakin akan mampu menghadapi semua permasalahan ibu ke depan? 

S : Kalau yakin sih ya yakin, tapi gak bisa dengan cepat langsung beres. Ya pelan-

pelan 

T : Bagaimana perasaan ibu sebelum sesi sampai dengan saat ini bu? 

S : Tadi waktu berangkat sudah senang, karena sebelumnya kan sudah diberitahu 

mau jalan-jalan di taman, sekarang ya lebih enak lagi rasanya. 

T : Baik bu, ini adalah pertemuan atau sesi kita yang terakhir. Saya minta maaf jika 

ada perlakuan yang kurang menyenangkan dari saya bu 

S : Halah, ndak ada. Wong saya yang sudah dibantu ya terima kasih 

T : Oh ya bu, kalau ibu memiliki permasalahan atau perasaan yang tidak enak, ibu 



 
 

 

bisa melakukan beberapa terapi yang kita lakukan ini, seperti membuat tempat 

nyaman, lalu membuat representasi masalah seperti pada pertemuan ketiga, lalu 

ibu juga bisa melakukan meditasi berjalan ini di halaman rumah ibu. 

S : Ya saya coba nanti mbak 

T : Baik bu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. 

S : Ya sama-sama mbak. Saya juga berterima kasih 

 

Keterangan: 

T :  Terapis 

S :  Subjek 

 

 


	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)

