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Uji validitas dan reliabilitas SDQ yang dilakukan pada populasi anak-anak 

di Indonesia menunjukkan hasil yang memuaskan. Uji reliabilitas dengan teknik 

Alpha Cronbach menghasilkan α=0,773. Uji validitas konstruk menggunakan 

Principal Axis Factoring (PAF) memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sebesar 

0,776 yang berarti semua item SDQ layak untuk dilakukan analisis faktor. Uji 

kualitas skrining menggunakan Receiver Operating Characteristic (ROC)  

menghasilkan cut-off ≥5, nilai sensitivitas 0,67 dengan spesifisitas 0,68, 

sedangkan menggunakan Likelihood Ratio (LR) menghasilkan LR(+)=2,09 dan     

LR(-)=0,49 (Oktaviana & Wimbarti, 2014). 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Ringkasan Sesi 

a. Subjek 1 

i. Identitas Subjek 

Nama    : SHM 

Usia    : 7 tahun 

Kelas    : 1 SD 

Figur kehilangan : Kakek 

ii. Riwayat  

SHM adalah anak laki-laki berusia 7 tahun. SHM kehilangan kakek yang 

sangat dekat dengannya 6 bulan lalu. SHM sangat dekat dengan kakeknya. 

Kakek SHM adalah pengganti peran ayah untuk SHM. Ayah SHM sudah bercerai 

dengan ibunya sejak SHM berumur 1 tahun. Semenjak itu sang kakek berperan 

menjadi ayah bagi SHM. SHM suka sekali main kereta-keretaan bersama 

kakeknya. SHM juga sering pergi naik kereta listrik (KRL) bersama dengan 

kakeknya. Hanya naik kereta saja dari stasiun satu ke stasiun yang lainnya. Hal 

ini adalah rutinitas yang sering dilakukan SHM bersama kakeknya di setiap hari 

sabtu. Enam bulan yang lalu kakek SHM meninggal karena sakit. SHM sangat 

sedih dan terpukul. SHM selalu menangis dan mencari kakeknya selama satu 

bulan pertama. SHM juga mulai marah saat menjelang akhir pekan. Ibu SHM 

merasa anaknya merasa kehilangan, mulai merindukan kakeknya dan belum 

bisa menerima kepergian kakeknya. Saat ini SHM tinggal bersama dengan ibu 

dan neneknya serta tantenya. Ibu dan keluarganya takut menanyakan perasaan 
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SHM, bilamana SHM rindu dengan kakeknya karena ibunya merasa takut SHM 

akan menjadi marah dan terus menangis. Semenjak kakeknya meninggal SHM 

mulai takut tidur sendiri. Ia selalu minta ditemani tidur oleh ibunya. Apabila ibunya 

belum tiba dari kantor, maka SHM akan menunggu sampai ibunya datang 

meskipun sampai larut malam. 

SHM adalah anak yang aktif dan memiliki banyak teman. Ia senang 

bermain sepak bola bersama teman-temannya. Namun semenjak kakeknya  

meninggal SHM menjadi lebih pendiam. SHM mulai jarang bermain bersama 

teman. Ia lebih asyik bermain sendiri dikelas. SHM juga menjadi lebih pemarah 

pada teman maupun kakak-kakaknya. SHM juga mulai sering menangis dan 

merajuk jika keinginannya tidak terpenuhi. Terakhir kondisi yang membuat orang 

tuanya kaget adalah SHM memukul teman sekelasnya hingga memar saat 

temannya tersebut mengejeknya. SHM juga mendorong teman sekelasnya yang 

ingin mengambil pensilnya. Sebelumnya SHM bukan anak yang menggunakan 

kekerasan jika sedang berkonflik dengan temannya. Kondisi ini juga membuat 

guru di kelas heran. Menurut gurunya SHM terlihat murung dan tidak 

bersemangat jika di kelas. SHM juga sering terlihat melamun dan tidak 

memperhatikan pelajaran. Saat ditegur SHM menjadi marah atau menangis. Nilai 

pelajaran SHM juga mulai menurun. 

SHM mengikuti dua belas sesi terapi bermain dengan frekuensi 1 kali 

seminggu. Pada sesi pertama, SHM terlihat bingung saat diminta untuk masuk 

kedalam ruangan. SHM juga terlihat takut saat harus berpisah dengan ibunya. 

Saat berada diruangan anak bingung saat dipersilahkan untuk main apa saja 

yang ada diruangan. Anak selalu bertanya kepada terapis ―Itu apa?‖, ―Ini apa?‖ 

―Mainnya seperti apa?’. Anak terlihat bingung dan cemas saat berada di ruangan 

terapi. Anak kemudian hanya duduk terdiam dan menunduk lama. Kemudian 

saat terapis mengingatkan kembali bahwa ia bisa bermain apa saja dan 

mengambil apa saja. Ia mulai mengambil mobil-mobilan. Anak hanya 

menggerak-gerakkan mobilnya maju mundur sampai waktu bermain habis. Anak 

terlihat cemas dan ingin menangis. 

Sesi ke 2 saat anak kembali datang ke ruang bermain, anak tidak mau 

masuk kedalam ruangan. Anak tidak mau melepas sandal dan hanya berdiri di 

depan pintu. Saat ibunya membujuk, anak marah dan mulai menangis. Ia 
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kemudian berteriak-teriak dan memukul ibunya. Setelah dirayu dan sedikit 

dipaksa oleh ibunya, SHM akhirnya masuk kedalam ruangan. Di dalam ruangan 

SHM berteriak dan marah-marah. Sepanjang sesi dia berteriak marah dan 

sampai menendang kursi berkali-kali. SHM berusaha ingin keluar, namun hanya 

menangis dan berteriak ―mama jahat‖. SHM juga memukul-mukul lantai. Selama 

40 menit SHM menangis dan berteriak. 

Di sesi 3 SHM masih terlihat enggan saat harus berpisah dengan ibunya  

Ia tidak menolak saat diminta untuk masuk ke dalam ruangan namun masih 

menangis saat harus berpisah dengan ibunya. Di dalam ruangan SHM langsung 

duduk di meja sandtray dan mulai memegang sand. SHM memegang dengan 

ragu-ragu sand yang ada didepannya. Terlihat kecemasan yang dirasakan oleh 

SHM. Namun lama kelamaan SHM memegang sand dengan kuat. Ia mulai 

meremas-remas pasir, dan sambil sesekali melihat ke arah terapis. Selama 40 

menit SHM hanya meremas-remas pasir. Terapis menemani dan menerima 

kondisi SHM apa adanya. Saat sesi akan berakhir dan terapis mengatakan 

kepada SHM waktu sudah hampir habis SHM langsung buru-buru ingin keluar 

dari ruangan.  

Pada Sesi ke 4, SHM masih menolak untuk masuk dan cemas saat 

berpisah dengan ibunya. Saat terapis mengatakan bahwa ia boleh melakukan 

apa saja, hanya main pasir juga boleh, SHM kemudian mau masuk ke dalam 

ruangan meskipun sambil menangis. Saat di ruangan, setelah terapis 

menjelaskan kembali tentang special time dan aturan dalam special time, SHM 

langsung menuju meja sandtray. Seperti mendapatkan kesenangan dengan 

bermain sand, sesi ini SHM kembali bermain sand. Sama seperti sesi 

sebelumnya SHM hanya memegang dan meremas saja pasirnya. SHM meremas 

pasir dengan ekspresi menekan-nekan pasir, lalu melemparkan pasir berulang-

ulang namun tetap dalam kotak. Pada sesi ini SHM terlihat mulai asyik bermain 

dan tidak memperhatikan terapis. Ia hanya asyik bermain tanpa melihat ke arah 

terapis seperti sesi sebelumnya. Namun meskipun demikian terapis tetap berada 

di dekat SHM, menemani dan menerima apapun yang SHM lakukan. Meskipun 

SHM asyik bermain pasir, namun ia cukup kooperatif saat terapis memberitahu 

bahwa sesi akan berakhir. Di sesi ini anak terlihat mulai menerima dan menikmati 
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proses dari terapi. Anak mulai memiliki keinginan untuk mencoba bermain pasir 

dan menikmatinya. 

Pada sesi ke 5, SHM datang dengan wajah yang muram. Di sesi ini SHM 

mau masuk keruangan tanpa dipaksa, meskipun wajahnya terlihat kurang 

bersemangat. Saat didalam ruangan SHM bertanya kepada terapis apakah ia 

boleh bermain pasir. Saat terapis mengatakan bahwa ia boleh bermain apa saja 

yang ada di dalam ruangan, ia kemudian langsung menuju kotak sand. SHM 

kemudian mulai asyik bermain. Seperti biasa SHM hanya meremas-remas pasir, 

mengaduk-aduk dengan ekspresi yang sangat menikmati. SHM juga tidak 

merasa terganggu saat terapis berada di sebelahnya. SHM menikmati proses 

bermain pasir. Ia terlihat bisa meluapkan emosi-emosi yang ia rasakan lewat 

bermain pasir. SHM juga mulai terlihat percaya dengan kehadiran terapis yang 

berada disebelahnya. Setelah 40 menit berlalu hanya dengan bermain pasir.  

Pada Sesi ke 6, SHM terlihat berbeda dari sesi-sesi sebelumnya. Ia 

terlihat tenang dan tidak menangis saat masuk kedalam ruangan. SHM juga 

masuk kedalam ruangan tanpa dipaksa oleh ibunya. Sama seperti sesi 

sebelumnya SHM masih bermain pasir dan hanya pasir. Kali ini ia langsung 

menuju kotak pasir tanpa harus meminta ijin seperti sesi sebelumnya. SHM 

menikmati bermain pasir. Saat tanggannya masuk kedalam pasir, meremas-

remas, memukul dan memainkan pasir, wajahnya tenang dan menikmati. Saat 

terapis mulai memberikan reflek ―Miss lihat SHM suka bermain pasir‖ lalu SHM 

menjawab ―iya habis enak‖. Terapis merespon kembali ―oh enak ya‖. SHM lalu 

menggangguk dan diam lalu melanjutkan meremas-remas pasir. Terapis tetap 

menemani dan menerima apapun yang dilakukan SHM. Terapis memberikan 

suasana permisif terhadap SHM yang bermain pasir, SHM terlihat lebih tenang 

saat bermain dengan pasir, sampai dengan sesi terapi berakhir. 

Sesi 7. Anak terlihat santai saat masuk ke dalam ruangan. SHM kembali 

bermain pasir, namun kali ini ia mengambil satu figur untuk diletakkan didalam 

kotak pasir. Figur yang ia ambil adalah nenek sihir. Ia meletakkan figur itu sambil 

memainkannya di dalam kotak pasir. Saat terapis memberikan reflek ―Miss lihat 

SHM ambil nenek sihir diletakkan di pasir‖ lalu SHM menjawab ―iya Miss‖. ―Ini 

nenek sihirnya bisa nyihir apa aja‖. Lalu ia kembali memainkan figur tersebut. 
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Pada sesi ini SHM pertama kalinya mengambil figur dan diletakkan di dalam 

kotak pasir. SHM pulang dengan tenang. 

Pada Sesi ke 8, anak masuk keruangan dengan santai. Kembali SHM 

bermain pasir namun tanpa figur. Anak terlihat mulai menjalin interaksi dengan 

terapis dengan mencoba memasukkan pasir kedalam bajunya. Terapis tidak 

melarang hanya mengulang kembali aturan dalam special time. Terapis 

menerima apapun yang dilakukan oleh anak namun tetap menegakkan aturan 

yang sudah dijelaskan di awal. Sampai dengan terapi selesai, SHM tetap 

bermain sand dengan tenang. 

Pada Sesi ke 9, anak terlihat lebih bersemangat masuk kedalam ruangan. 

Di sesi ini anak sudah mulai mengambil mainan seperti mobil-mobilan, kereta, 

helicopter dan memainkannya di dalam pasir. Anak menikmati waktu 

bermainnya. Saat sesi akan berakhir, anak masih ingin bermain, sehingga saat 

diminta untuk keluar ia terlihat enggan. 

Sesi ke 10, anak antusias saat masuk kedalam ruangan. SHM bermain 

mobil-mobilan di dalam lemari. Lalu ia juga kembali bermain pasir. SHM 

memasukkan gerbong kereta ke dalam kotak pasir. SHM tampak asyik bermain 

pasir dengan gerbong kereta didalamnya. Saat terapis menanyakan apakah ia 

mau mendengarkan cerita, SHM bertanya cerita apa. Terapis menjelaskan ada 

sebuah cerita tentang kelinci yang kehilangan sahabatnya. SHM mendengarkan 

cerita dengan penuh perhatian. SHM sempat terdiam lama saat terapis selesai 

membacakan cerita. Saat sesi akan berakhir dan terapis mulai menghitung 

mundur SHM kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan ruangan. 

Pada sesi ke 11, SHM terlihat sangat bersemangat masuk ke dalam 

ruangan. SHM berinisiatif untuk menghias special box. SHM menghias special 

box dengan gambar wajah tersenyum. Kemudian ia juga bermain pasir kembali 

namun hanya meremas-remas pasir. Saat meremas pasir, terapis menanyakan 

kepadanya apakah mau dibacakan cerita sambil santai atau berbaring. SHM 

menyetujui dan terapis mulai membacakan cerita kreatif visualisasi. Cerita yang 

dibacakan adalah tentang bagaimana anak bisa meletakkan kesedihan dan 

ketakutannya di sebuah pohon yang rindang  Lalu setelah itu ia bisa melihat 

danau yang indah dan ada pelangi di atasnya. Ada kebahagian yang akan 
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ditemui oleh anak setelah bisa meletakkan semua kesedihan, kemarahan, dan 

ketakutannya. Sesi ini berakhir dengan tenang dan SHM tampak tenang keluar 

dari ruangan terapi. 

Sesi kedua belas pada sesi ini SHM sudah mulai mengajak terapis untuk 

bermain bersama. SHM juga bermain pasir dengan membuat gundukan di pasir 

tersebut. SHM terlihat tenang saat membuat gundukan pasir. Setelah itu SHM 

mengambil special boxnya dan mulai menghias kotak itu kembali dan 

mempercantik kotak milikinya. Sesi ke dua belas ini merupakan sesi terakhir.  

iii. Hasil dan Feedback Orang tua dan Guru 

Ibu SHM melaporkan bahwa seturut dengan progress terapi, SHM mulai 

mau bermain lagi dengan teman-temannya. SHM juga jarang menangis dan 

marah-marah. Ia sudah mau diminta untuk tidur meskipun ibunya belum pulang 

bekerja. Ibunya melaporkan bahwa tiba-tiba SHM meminta ibunya untuk naik 

KRL bersama di hari sabtu. SHM terlihat senang saat naik KRL bersama ibunya. 

SHM juga sudah mulai banyak bicara dan bertanya kembali.  

Di sekolah menurut guru, SHM sudah mau kembali bermain bersama 

teman-temannya. SHM juga sudah bermain sepak bola kesukaannya. Ia juga 

sudah mulai terlihat fokus dan konsentrasi dalam belajar. SHM sudah jarang 

bahkan tidak pernah melukai atau memukul teman. Ada satu kejadian saat 

teman di kelas merebut kertas miliknya SHM tidak marah melainkan menasehati 

temannya tersebut.  

Proses yang terjadi dengan SHM selama sesi terapi dua belas kali adalah 

proses bagaimana SHM mampu mengekspresikan dan mengeluarkan emosi 

yang ia rasakan lewat bermain dan membantunya untuk bisa merilis emosi-emosi 

negatif sehingga membantu SHM untuk menerima dan berdamai dengan 

pengalaman kehilangan kakek yang dicintainya. Hal ini membuatnya menjadi 

lebih baik dalam mengelola emosi yang ia rasakan dan mengurangi 

kecemasannya sehingga mengurangi perilaku negatif dan agresifnya. 

Berdasarkan hasil SDQ dan evaluasi dari orang tua dan guru dapat dilihat 

bahwa Terapi Bermain non-Direktif mempengaruhi aspek-aspek perilaku yang 

mucul oleh karena pengalaman kehilangan Kakek SHM. Ia menjadi lebih mampu 

memahami emosi-emosi yang dirasakannya. Terapi ini menjadi media bagi SHM 



 

37 
 

untuk meluapkan kesedihan dan kemarahan tanpa dihakimi dan dibatasi. Anak 

dapat menumpahkan semua hal yang ia rasakan di tempat yang menurutnya 

aman dan di sana dirinya diterima. Perasaan aman dan diterima membuat SHM 

dapat mengekspresikan semua yang ia rasakan. Melalui bermain SHM juga 

mampu menerima kondisi dan situasi yang dialami yaitu kehilangan orang 

terdekat, yaitu kakeknya. Melalui bermain pasir SHM bisa berdamai dengan 

perasaan kehilangannya. Melalui bermain, SHM juga berani untuk menuangkan 

keinginan dan kerinduan kepada kakeknya., dengan meletakkan gerbong kereta 

di kotak pasir, di mana pada sesi-sesi sebelumnya ia hanya meremas-remas dan 

mengaduk-aduk. Kereta adalah symbol pengalaman menyenangkan SHM 

bersama dengan kakeknya ketika pergi naik KRL. Pada akhir sesi, bahkan SHM 

berhasil menerima kondisi kakeknya yang sudah meninggal dengan membuat 

gundukan di dalam pasir tersebut dan memberikan gambar senyum di special 

box miliknya. Selain itu SHM juga mampu terbuka untuk menjalin relasi 

interpersonal dengan mulai mengajak terapis untuk bermain bersama.  

Proses yang terjadi dengan SHM selama sesi terapi dua belas kali adalah 

proses bagaimana SHM mampu mengekspresikan dan mengeluarkan emosi 

yang ia rasakan lewat bermain dan membantunya untuk bisa merilis emosi-emosi 

negatif tersebut sehingga membantu ia untuk menerima dan berdamai dengan 

pengalaman kehilangan kakek yang dicintainya. Hal ini membuat SHM menjadi 

lebih baik dalam mengelola emosi yang ia rasakan, mampu mengurangi 

kecemasannya sehingga mengurangi perilaku negatif dan agresifnya. 

b. Subjek 2 

i. Identitas Subjek 

Nama    : AD 

Usia    : 5 tahun 

Kelas    : TK 

Figur kehilangan : Ayah 

ii. Riwayat  

AD adalah seorang anak laki-laki, berusia lima tahun. Ayah AD 

meninggal secara mendadak oleh karena sakit hampir satu setengah tahun 
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yang lalu, saat itu AD masih berusia kurang lebih tiga setengah tahun. AD 

adalah anak tunggal. Saat ini AD tinggal bersama ibu, paman dan seorang 

pengasuh. Sejak ayah AD meninggal, pribadi AD menjadi lebih pemurung. 

AD juga sering tidak patuh kepada ibunya. AD sering berteriak-teriak dan 

mencari perhatian. AD juga sering marah tanpa sebab dan terkadang AD 

juga mengucapkan kata-kata yang terkesan tidak sopan. Berdasarkan 

interview dengan ibu AD dikatakan bahwa kadangkala AD masih 

menanyakan keberadaan ayahnya.  

Menurut ibunya, AD sudah mengetahui konsep kematian sejak 

umurnya 3 tahun, yakni setelah peristiwa kematian ayahnya. AD memahami 

konsep bahwa kematian berarti tidak bisa bersama-sama lagi di dunia. AD 

pernah berkata kepada ibunya, ―Ibu kita mati yuk, biar kita bisa ketemu Ayah, 

aku kangen Ayah.‖ AD juga terkadang tiba-tiba menanyakan ayahnya dan 

menangis saat mendadak melihat foto ayahnya di dompet. AD juga berubah 

menjadi lebih susah diarahkan dan dinasehati semenjak ayahnya meninggal. 

Sebelumnya, AD adalah anak yang patuh. AD dan ayahnya memiliki relasi 

yang akrab dan hangat, mereka sering melakukan aktivitas bersama, semisal 

bermain, berenang bersama, menemani tidur dan mengantar ke dokter ketika 

AD sakit.  

AD mengikuti dua belas sesi terapi bermain non direktif. Pada saat 

pertama kali datang atau pada sesi yang pertama, AD terlihat tampak takut 

dan ragu untuk masuk ke dalam ruangan. AD juga sempat menangis dan 

ingin ditemani oleh ibunya di dalam ruangan untuk beberapa saat. Saat sesi 

berlangsung setelah terapis menjelaskan peraturan dalam special time, AD 

kemudian mulai berani untuk melakukan eksplorasi dan melihat-lihat mainan 

yang ada di dalam ruangan terapi. AD tampak mulai penasaran dan tampak 

ingin bermain, meskipun ia terlihat masih malu-malu. Di sesi ini AD 

menggambar tiga jenis ikan, yaitu hiu, paus dan lumba-lumba, yang 

merupakan ikan kesukaannya. AD juga mengambil figur hiu lalu 

disembunyikan di dalam pasir (sandtray). Lalu AD juga bermain dengan play 

dough dan rumah boneka. AD menyusun boneka anak laki-laki  ditidurkan 

ranjang yang letakknya di belakang ranjang boneka perempuan. Di dalam 

rumah boneka tersebut, hanya ada dua boneka. Pada sesi pertama ini 
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terapis berusaha menerima dan membangun kepercayaan dari anak. Terapis 

tidak berusaha untuk menginterpretasi dan menilai apa yang anak sedang 

lakukan. Saat sesi selesai AD sempat menolak keluar dari ruangan, sampai 

ibunya masuk untuk menjemputnya. AD juga mengambil mainan dan 

meminta untuk membawa pulang mainan tersebut, namun saat dijelaskan 

oleh terapis bahwa sesuai kesepakatan di awal bahwa semua mainan tidak 

boleh dipindahkan dari ruang terapi, pada akhirnya AD bisa mengerti.  

Pada sesi kedua, AD datang dengan tepat waktu dan terlihat cukup 

antusias. AD juga terlihat tidak lagi takut dan ragu untuk masuk ke dalam 

ruang terapi bermain. Di sesi ini AD lebih banyak mengambar dan melukis. 

Dia menggunakan cat dan glitter untuk membuat gambar. Tema yang 

digambar oleh AD tetap berhubungan dengan ikan. AD terlihat sangat 

menikmati waktu bermainnya. Berbeda sekali dengan sesi pertama. Pada 

sesi ini AD mulai terlihat percaya dengan terapis sehingga AD tampak 

menikmati aktivitasnya di dalam ruangan. AD bermain dokter-dokteran, lalu 

melihat jam pasir. Ia juga sudah berani memutuskan untuk memilih apa yang 

ingin dilakukan, meskipun sesekali AD mengalami kesulitan untuk melakukan 

atau mengambil sesuatu namun terapis berusaha untuk tidak memberikan 

bantuan sampai anak meminta tolong. Sesi kedua ini berakhir dengan sangat 

baik. Anak sudah paham jika terapis sudah mulai menghitung mundur, maka 

artinya waktu terapi sudah hampir habis. 

Hampir sama dengan sesi sebelumnya. Pada sesi ketiga ini anak 

datang tepat waktu dan terlihat cukup antusias untuk masuk ke dalam 

ruangan. Di sesi ini AD kembali bermain dokter-dokteran, boneka bayi dan 

juga rumah boneka. Namun permainannya hanya dilakukan sebentar-

sebentar dan lebih banyak diam. Akan tetapi saat bermain rumah boneka, AD 

mulai banyak melakukan komunikasi secara verbal sambil menceritakan apa 

yang ia mainkan dan terapis merefleks AD yang di ucapkan meskipun tidak 

banyak. Hal yang menarik dari sesi ini adalah anak mengambil figur hiu, 

lumba-lumba dan paus, tetapi AD mengubur dan menyembunyikan figur hiu 

ke dalam pasir, sedangkan paus dan lumba-lumba diletakkan bersama. Saat 

diberikan reflek bahwa terapis melihat hiu disembunyikan didalam pasir, anak 

menjawab ―Iya, hiu nya diumpetin‖. Di sepanjang sesi, anak juga menutup 
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jempolnya yang masih menggunakan cat kuku. Ia juga menghias special box 

dengan menempelkan sticker princess. Di sesi ini AD juga cukup kooperatif 

saat waktu bermainnya sudah habis. 

Pada sesi keempat, berbeda dengan sesi sebelumnya, pada di sesi 

ini AD menolak masuk kedalam ruangan. Anak juga tampak tidak antusias 

dan harus dibujuk terlebih dahulu untuk mau masuk kedalam ruangan. Saat 

sudah berada di dalam ruangan terapi, anak kembali bisa menikmati sesi 

bermainnya, terutama saat anak bermain boneka barbie dan mengeksplorasi 

boneka tersebut. Ia meletakkan boneka barbie ke dalam kontak pasir 

(sandtray). Saat bermain boneka tersebut, AD terlihat sangat rileks dan 

enjoy. Tangan yang sempat disembunyikan di belakang punggung pada awal 

sesi sudah mulai dilepaskan dan AD terlihat lebih santai. Penerimaan terapis 

terhadap apapun yang anak pilih untuk bermain membuat anak semakin 

percaya kepada terapis sehingga AD lebih rileks dalam bermain. Sesekali AD 

juga berbicara tentang hiu, paus dan lumba-lumba, meskipun alur ceritanya 

belum begitu jelas. Pada sesi ini, anak juga bermain rumah boneka dan little 

pony. Sesi ini berakhir dengan baik, meskipun anak sempat meminta waktu 

bermainnya ditambah.  

Pada sesi kelima, anak datang tepat waktu. Ekspresi wajah AD 

tampak cerah dan cukup antusias untuk bermain. Di sesi ini AD banyak 

bermain dengan sticker dan cat. Ia menggambar bentuk hati besar dengan 

cat warna merah, kemudian menempelkan sticker princess dan kupu-kupu di 

ruang kosong kertas. Saat membuat gambar tersebut itu, AD mengatakan, 

―Banyak bentuk hati, nanti Ibu pasti senang‖. Melalu pernyataan tersebut, 

tercermin ada keinginan anak untuk menyenangkan hati ibunya dengan 

membuat banyak bentuk hati. Di sesi ini AD lebih banyak berbicara dan 

komunikatif. AD terlihat rileks dan tenang. Sesi berakhir juga dengan baik. AD 

sudah paham ketika terapis mulai menghitung mundur yang menandakan 

sesi terapi akan berakhir.  

Pada sesi keenam, AD kembali bermain dengan pasir, menggambar 

di kertas, bermain rumah boneka, dan bermain slime. AD kembali meletakkan 

figur lumba-lumba, hiu, dan paus di dalam kotak pasir dan menambahkan 

ikan, ular, semut dan kupu-kupu. AD bermain sambil bercerita dan sesekali 
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bersenandung. Di sesi ini AD terlihat lebih komunikatif dan sangat enjoy 

dengan waktu bermainnya. AD banyak menunjukkan dan mengekspresikan 

emosinya melalui bermain, terutama saat AD bermain rumah boneka dengan 

menggunakan figur atau boneka mama, papa, dan anak. Berbeda dengan 

sesi sebelumnya di sesi ini anak meletakkan boneka anak tidur sendirian di 

ranjang pada rumah bagian atas, sedangkan boneka mama dan papa yang 

pada awalnya diambil, kemudian diletakkan kembali pada kotak boneka 

semula. AD juga menggambar beberapa gambar, dan salah satunya adalah 

gambar masjid dengan satu orang di atasnya. Ia juga membuat gambar 

orang yang sedang berkumpul. Sesi ini berakhir dengan baik dan saat sesi 

hampir selesai AD minta tangannya ditempel dengan sticker.  

Pada Sesi ketujuh, kondisi anak semakin baik saat akan melakukan 

special time. Di sesi kali ini AD banyak bermain dengan kotak pasir. AD 

meletakkan mercusuar, tanaman-tanaman dan kerang yang di dalamnya diisi 

dengan batu transparant, lalu meletakkan ikan namun hanya dua jenis ikan 

yaitu hiu dan paus. AD tidak lagi meletakkan lumba-lumba seperti yang 

dilakukan pada sesi sebelumnya. Saat diberikan reflek oleh terapis bahwa 

ikan yang ada didalam kotak hanya dua,  AD menjawab, ‖Iya, cuma dua, 

lumba-lumbanya gak ikut.‖ AD memasukkan kerang yang diisi dengan batu 

transparan di ujung kotak sandtray.  Di sesi ini anak lebih banyak ngobrol 

dengan dirinya sendiri dan bersenandung. AD juga dengan intens bermain 

slime dan kertas. Sesi berakhir dengan baik dan AD bisa mengerti ketika sesi 

akan diakhiri. 

Pada sesi kedelapan, AD semakin rileks dalam menikmati sesi special 

time-nya. AD masih bermain dengan kotak pasir dengan figur-figur yang 

sama dengan sesi-sesi sebelumnya. Namun AD kembali hanya meletakkan 

dua figur ikan dan menambahkan tiga figur orang yaitu dua laki-laki dan satu 

perempuan. AD mengatakan bahwa ketiga orang ini sedang berjalan-jalan di 

pantai. AD juga menambahkan figur bebek di dalam kotak pasir. Ekspresi AD 

begitu terlihat senang saat bermain di kotak pasir tersebut. Selain itu AD juga 

bermain slime dan mencampur-campur slime dengan tanah liat dan play 

dough. Sesi diakhiri dengan cukup baik meskipun AD sempat meminta untuk 

membawa kertas dan sticker. 
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Pada sesi kesembilan ini, AD bermain dengan kotak pasir tanpa 

menggunakan figur. Ia hanya merasakan dan memegang pasir. Lalu AD juga 

menggambar di white board dan mengambar di kertas origami berwarna 

orange yang dihias olehnya. AD juga mengaduk-aduk slime dengan 

semangat dan penuh perhatian. Di sesi ini AD juga senang bersenandung. 

Saat sesi berakhir AD kemudian ingin membawa pulang hasil pekerjaanya 

dan melanjutkan kembali di rumah, namun setelah diberikan penjelasan, 

maka AD bisa menerima dan sesi diakhiri dengan lancar.  

Dalam sesi ke sepuluh, AD melanjutkan bermain origami, kertas yang 

dibuat oleh AD pada sesi lalu. AD membenamkan tangannya ke dalam kotak 

pasir dan mengaduk-aduknya. Ia juga membuat slime dengan mengaduk-

aduk cat dan lem. Di sesi ini AD sering mengatakan tidak tau saat di berikan 

reflek oleh terapis. Energi anak saat bermain tidak seantusias sesi-sesi 

sebelumnya. Ia hanya terlihat fokus saat mengaduk-aduk slime dan 

mencampurnya dengan gliter dan lem.  AD menolak ketika ditawarkan untuk 

dibacakan cerita dan hanya ingin main slime. Terapis tidak memaksa AD 

untuk bersedia dibacakan cerita dan ketika sesi berakhir. AD menggunakan 

caranya sendiri untuk mengakhiri sesi, yaitu menggambar turus dan angka 

nol besar. Sesi berhasil diakhiri dengan baik. 

Pada sesi ke sebelas, AD banyak menggambar pada kertas kosong, 

rumah, pohon dan orang, lalu juga menggambar beberapa jenis binatang, 

yaitu kura-kura, kepiting dan ikan. AD juga mencampur lem dan cat beserta 

dengan manik-manik. AD juga kembali bermain pasir namun kali ini ia 

meletakkan boneka barbie ke dalam pasir bersama dua kupu-kupu, bersama 

kristal dan batu-batu. AD terlihat fokus saat bermain dengan cat dan lem. AD 

sangat semangat ketika mengaduk-aduk lem dan catnya. Di sesi ini terapis 

tidak memberikan creative visualisation karena AD menolak ketika 

ditawarkan untuk mendengarkan cerita sambil memejamkan mata. Saat sesi 

akan berakhir, AD mengambil sticker dan menyembunyikan sticker tersebut 

di belakang punggungnya dengan harapan bisa membawa pulang sticker 

tersebut, namun terapis meminta kembali sticker tersebut dan kembali 

mengingatkan bahwa pada sesi berikutnya AD boleh menempel sticker 

tersebut. AD meninggalkan ruangan terapi dan sesi berakhir dengan baik. 
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Pada sesi keduabelas, AD tampak sedikit tegang. Pada sesi kali ini 

AD menambahkan bentuk hati di kertas origami pada sesi sebelumnya. AD 

juga membuat kapal dan ikan menggunakan kertas origami. Terapis melihat 

terdapat perubahan sikap dari AD dari awal sesi pertama sampai sesi 

terakhir. Dengan berjalannya waktu, AD lebih tenang dan menunjukkan 

ekspresi yang senang. AD juga lebih dapat mengikuti aturan yang disepakati. 

AD juga sangat menikmati setiap waktu bermainnya. Sesi ini berakhir dengan 

baik dan AD diinformasikan bahwa sesi hari itu adalah sesi terakhir dari 

special time-nya.   

iii. Hasil dan Feedback orang tua dan guru 

Seiring dengan proses terapi, Ibu AD melaporkan ada perubahan 

perilaku yang signifikan dari anaknya. Semejak mengikuti sesi terapi bermain 

AD menjadi lebih sabar. Ia juga tidak lagi murung atau mudah sedih. AD lebih 

mandiri dari sebelumnya. Bahkan ia lebih sering secara spontan menyatakan 

ingin membantu ibunya. Saat marah AD juga lebih mampu untuk 

mengendalikan luapan emosinya. AD lebih terlihat tenang dan mau mengerti 

saat dinasehati. Di sekolah, AD mengalami banyak kemajuan. AD mulai lebih 

terbuka dengan guru dan anak-anak yang lain.  

Pada saat ayahnya meninggal usia AD masih 3 tahun. Pada usia 

tersebut AD belum mengerti betul bahwa ayahnya sudah tiada, sehingga 

ketika usianya semakin besar AD mulai menyadari ketidakberadaan ayahnya. 

Banyak emosi yang dirasakan oleh AD, yaitu ketakutan, kemarahan, dan 

kebingungan saat betul-betul menyadari bahwa ayahnya sudah meninggal 

dan ia tidak dapat berjumpa kembali dengan ayahnya. Kerinduan akan sosok 

dan figur ayah juga semakin membuat AD merasakan kesedihan. Kondisi ibu 

AD yang juga masih belum bisa menerima kondisi kehilangan suaminya juga 

menambah kondisi AD yang semakin sulit melewati kondisi ayahnya yang 

sudah tiada. 

Kesulitan AD dalam mengungkapkan dan mengekpesikan ketakutan, 

kecemasan dan kemarahannya mempengaruhi perilakunya sehari-hari. 

Melalui terapi bermain, AD mendapatkan kesempatan untuk bisa 

mengekspresikan emosi dan perasaannya serta meluapkan kerinduannya 
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kepada ayahnya. Lewat bermain pasir, melukis, membuat art, AD bisa 

menumpahkan apa saja yang ia pikirkan dan inginkan tanpa takut. Selama 

perjalanan dua belas sesi respon AD bermacam-macam, terdapat penolakan, 

ketakutan, kebingungan, sampai akhirnya AD bisa menikmati special time. Di 

akhir sesi anak terlihat lebih ceria dan menjukkan kemandirian saat berada di 

dalam ruang terapi. Menurut ibu AD, ia juga merasakan bahwa AD 

mengalami perubahan perilaku yang lebih baik, dan merasa bahwa terapi 

bermain membantu AD untuk bisa membantu AD mengekspresikan perasaan 

dan emosi yang dirasakan karena kehilangan ayahnya. 

c. Subjek 3 

i. Identitas Subjek 

Nama     : BY 

Usia     : 9 tahun 

Kelas     : SD kelas 4  

Figur kehilangan  : Ayah   

ii. Riwayat  

BY adalah anak perempuan berusia sembilan tahun. BY kehilangan 

ayahnya 1 tahun yang lalu. BY kehilangan ayahnya secara mendadak karena 

serangan jantung. Pada malam hari sebelum meninggal, BY dan ayahnya 

masih sempat mengabiskan waktu bersama untuk makan malam dan pergi 

ke mal. Namun di pagi harinya ayah BY sudah meninggal. BY adalah anak 

kedua dari dua bersaudara. Kejadian tersebut sangat membekas untuk BY 

dan juga kakaknya. Namun menurut ibunya terlihat BY lebih menunjukkan 

perilaku yang tidak biasa setelah ayahnya meninggal. BY yang sebelumnya 

adalah anak yang periang dan ceria, serta banyak bicara menjadi lebih 

murung setelah kematian ayahnya. BY juga lebih sering tinggal di rumah dan 

sulit jika akan diajak pergi ke tempat umum. Terkadang BY juga tiba-tiba 

marah hanya oleh masalah yang kecil. BY juga terlihat sulit berkonsentrasi, 

gelisah dan tidak bisa tenang. BY sering melakukan sesuatu secara 

impulsive, berkomunikasi secara reaktif dan kurang bisa mengendalikan 

emosi saat marah.  
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Ibu BY merasa bingung karena ketika ayahnya meninggal, BY terlihat 

tabah. Bahkan BY tidak menangis seperti kakaknya. Ia lebih banyak diam 

dan memandangi jenasah ayahnya. BY juga mengatakan kepada ibunya 

bahwa mengapa semua orang menangis padahal ayahnya itu pergi ke surga. 

Saat itu, ibunya merasa BY bisa menerima kematian ayahnya, namun lama 

kelamaan sang ibu melihat bahwa BY terkesan memendam perasaan dan 

belum bisa merelakan kepergian ayahnya. Ibu BY mengatakan bahwa BY 

tidak menunjukkan kesedihan waktu ayahnya meninggal tapi ia 

menyembunyikan dan menyimpan kesedihannya.  

Di sekolah perubahan yang terlihat menurut gurunya adalah BY 

menjadi lebih murung. BY juga mengalami penurunan konsentrasi, tidak 

seperti sebelumnya di mana BY sangat perhatian terhadap lingkungan dan 

pelajaran yang diberikan. Di sekolah ia juga terlihat lebih murung 

dibandingkan sebelum ayahnya meninggal. BY juga terlihat jarang main 

dengan teman di kelas. Ia lebih memilih sendiri, membaca buku atau sekedar 

duduk di dalam kelas. 

BY mengikuti dua belas sesi terapi atas rekomendasi gurunya. Di sesi 

pertama BY terlihat antusias ingin masuk kedalam ruangan. Hal tersebut 

muncul oleh karena ibu BY sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada BY 

bahwa ia akan punya waktu special time untuk bisa melakukan apa saja. BY 

terlihat kooperatif selama sesi. BY tidak banyak bicara dan lebih sibuk 

mengeksplorasi mainan yang ada di ruangan sebelum akhirnya memutuskan 

untuk bermain dengan kotak pasir. Sedikit berbeda dengan cerita ibunya, 

terapis belum melihat bahwa BY sulit untuk berkonsentrasi dan duduk 

dengan tenang. Pada sesi ini BY dapat duduk dengan tenang menikmati 

aktivitasnya meskipun ia terlihat mengabaikan keberadaan terapis di 

sampingnya. Di sesi ini BY bermain dengan kotak pasir dengan meletakkan 

figur bertema Mesir ke dalam kotak pasir tersebut. BY terlihat asyik bermain 

pasir basah dan memainkan figur-figur tersebut. BY juga bermain di rumah 

boneka dengan tiga boneka di mana dua boneka perempuan dan satu 

boneka laki-laki. BY memisahkan boneka laki-laki dan diletakkan di tempat 

tidur sedangkan dua boneka perempuan diletakkan bersama-sama. Saat 

terapis memberikan refleks bahwa boneka laki-laki berada terpisah, BY 
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mengatakan bahwa memang seperti itu tempatnya. BY tidak lama bermain 

dengan rumah boneka, ia lebih asyik dan lama bermain dengan pasir. Sesi 

berakhir dengan baik. BY menuruti perkataan terapis untuk menyelesaikan 

permainannya dan keluar dari ruangan terapi. 

Sesi kedua, BY datang dengan wajah yang datar tanpa ekspresi. 

Namun saat sudah berada di dalam ruangan, BY mulai menikmati proses 

bermain di dalam ruangan. Saat bermain pasir, terapis membiarkan anak 

untuk menikmati waktu bermainnya. Pada sesi ini, anak memainkan figur 

yang sama dengan sesi sebelumnya namun ini di pasir kering. BY juga 

mengubur satu figur di dalam pasir. Terapis berusaha untuk menemani dan 

menerima apapun yang dilakukan oleh anak. Terapis juga memberikan reflek 

pada perilaku BY yang menguburkan figur di pasir. BY menjawab ―Iya...‖ dan 

kemudian terdiam. Di sesi ini BY mulai berusaha menjalin kedekatan dengan 

terapis. Saat bermain puppet anjing, terapis memberikan reflek dengan 

puppet rubah, dan anak merespon sehingga anak dan terapis menjalin 

interaksi dengan puppet namun tanpa komunikasi verbal. Sesi ini berakhir 

juga dengan baik. BY langsung menyelesaikan permainannya saat terapis 

mulai menghitung mundur. 

Di sesi ketiga BY terlihat cukup antusias saat akan memasuki 

ruangan terapi. Di sesi ini BY tidak banyak bermain. BY lebih banyak 

bercerita tentang perasaanya di sekolah. Kekesalan BY terhadap teman-

teman dan juga kekesalan BY terhadap ibunya. BY mengatakan bahwa 

teman-teman jahat dan selalu mengganggu BY. Ia juga bercerita bahwa 

ibunya tidak bisa mengerti perasaannya. Terlihat luapan-luapan emosi dari 

dalam diri anak. Terapis mendengarkan dan menerima apapun yang anak 

katakan dan berusaha untuk mereflek. Ketika BY mulai membuka 

perasaannya kepada terapis, terlihat anak mulai memberikan 

kepercayaannya kepada terapis. Di sesi ini BY sempat mengambil waktu 

untuk diam dan berproses dengan melihat figur jam pasir dan princess, 

setelah di awal bercerita panjang lebar tentang perasaannya. Sesi ketiga ini 

berakhir dengan sangat baik. BY juga mulai mengembalikan mainan yang ia 

ambil saat terapis mengitung mundur.  
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Sesi keempat, BY datang dengan wajah yang lesu dan kurang 

bersemangat. Terapis berusaha memberikan refleks tentang ekspresi BY 

yang terlihat, namun BY hanya terdiam. Sepanjang sesi BY hanya bermain di 

kotak pasir basah. BY membuat gundukan-gundukan dan meletakkan figur 

ikan lumba-lumba di dalam kotak pasir tersebut. BY sangat menikmati proses 

bermainnya. Terapis merasa BY mulai melakukan proses yang dalam 

dengan bermain pasir basah. Namun terapis tetap berusaha untuk menerima 

apapun yang dilakukan oleh BY. Sampai akhirnya waktu sesi bermain habis 

dan terapis mulai menghitung mundur. Seperti sesi-sesi sebelumnya, BY 

mudah bekerja sama saat disampaikan bahwa waktu sudah hampir habis. 

Berbeda dengan sesi sebelumnya, di sesi kelima ini BY datang 

dengan lebih bersemangat dan antusias untuk bermain di dalam ruangan. 

Setelah masuk ke dalam ruangan BY menuju meja alat musik dan 

memainkan gamelan mini. BY terlihat mendengarkan dengan seksama suara 

dari musik tersebut. Setelah itu ia berpindah ke kotak pasir kering. Ia 

memegang-megang pasir kemudian membuat cap bentuk tangannya di pasir 

itu. Hampir 30 menit anak asyik bermain dengan pasir kering. Terapis 

mendampingi dan menemani tanpa memberikan pengarahan. Terapis 

berusaha untuk tetap melakukan penerimaan terhadap anak. Pada sesi ini, 

BY sedikit enggan untuk keluar dari ruangan. 

Pada sesi keenam, BY terlihat rileks masuk kedalam ruangan. Di sesi 

ini BY bermain pasir kering sama seperti sesi sebelumnya. Kali ini BY hanya 

meremas-remas pasir dan membentuk-bentuk pasir dengan tangannya. 

Terapis merasa di sesi ini anak sedang berproses dengan perasaannya. BY 

lebih banyak diam dan menikmati aktivitas bermainnya dengan pasir. Terapis 

memberi kesempatan kepada BY untuk menikmati proses bermain pasirnya 

sebagai media untuk mengekspresikan emosinya. Selama sesi BY lebih 

banyak diam dan menikmati waktu bermain pasirnya. BY menyusun boneka 

pinguin besar dibelakang dua boneka pinguin kecil. BY hanya menyusun saja 

dan saat diberikan refleks, anak mengatakan bahwa ―Iya, begitu 

susunannya‖. Sesi keenam ini berakhir dengan cukup kooperatif. Anak 

memahami bahwa special time-nya sudah hampir selesai ketika terapis 

menghitung mundur. 



 

48 
 

Pada sesi ketujuh, BY datang dengan ekspresi wajah yang tenang 

dan sambil tersenyum ke arah terapis. Hal yang menarik di sesi ini, BY 

sempat memainkan peti kayu. Saat memasukkan peti kecil kedalam peti 

besar, wajah anak terlihat berbeda dibandingkan ketika BY bermain pasir. 

Terapis hanya mereflek bahwa peti kecilnya dimasukkan kedalam peti besar, 

dan anak hanya menjawab, ―Iya...‖ lalu terdiam. Setelah itu BY melanjutkan 

dengan bermain pasir kering. BY meletakkan beberapa figur di kotak pasir 

kering (hiu, bunga, pohon kelapa, jembatan dan bunga-bunga). Ekspresi BY 

ketika bermain di pasir dibandingkan dengan saat memasukan peti kayu 

sangat berbeda. Ketika bermain pasir, BY begitu menikmati dan terlihat 

ekspresi yang bersemangat dan senang sampai tidak terasa waktu telah 

habis. Saat sesi berakhir anak segera bergegas saat terapis mulai 

menghitung. 

Di sesi kedelapan, BY datang dengan ekspresi yang lebih ceria 

dibandingkan dengan sesi sebelumnya. Di sepanjang sesi ini BY hanya 

bermain pasir dan meletakkan lima figur dengan tema Kerajaan Mesir, sama 

seperti sesi-sesi sebelumnya. Selama 40 menit BY hanya bermain pasir 

dengan lima figur. Satu figur yaitu pyramid, oleh BY kubur didalam pasir. Di 

sesi ini terapis merasa anak bermain lebih serius dibandingkan biasanya. 

Waktu 40 menit hanya dihabiskan untuk bermain pasir. BY terlihat banyak 

berproses secara internal dengan aktivitas bermain pasir dan figur dengan 

tema yang sama. BY begitu menikmati sehingga tidak terasa bahwa 

waktunya hampir habis. Saat terapis mengatakan bahwa waktunya hampir 

habis BY sedikit terlihat kaget dan mendadak langsung bergegas berdiri dari 

kursi saat terapis mulai mengatakan bahwa waktu tinggal 1 menit lagi. 

Pada sesi yang kesembilan, seperti biasa, BY terlihat rileks saat 

memasuki ruangan. Pada awal sesi, BY bermain dengan puppet burung 

hantu dan naga. Terapis menemani dengan mengambi puppet hewan juga. 

Kemudian BY dan terapis bersama-sama bermain bersama dan berinteraksi 

namun tanpa komunikasi verbal. Pada sesi ini, terapis menyesuaikan dan 

melakukan matching energy dengan anak. Kemudian setelah itu anak 

bermain pasir dan meletakkan tiga figur tema Mesir ke dalam pasir kering. 

Kepercayaan anak kepada terapis mulai tumbuh karena ada proses 
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penerimaan. BY semakin mampu mengekplorasi emosi dan perasaan yang 

dirasakan. Saat sesi berakhir, BY terlihat tenang saat keluar dari ruangan. 

Pada sesi kesepuluh, BY terlihat sangat bersemangat untuk bermain. 

Di dalam ruangan terapi, sebelum dimulai terapis menanyakan apakah anak 

mau mendengarkan cerita dari terapis. Tanggapan dari BY adalah ia 

bersedia mendengarkan cerita tersebut, sehingga terapis mulai membacakan 

cerita yang memang sudah disiapkan. BY terlihat mendengarkan dengan 

seksama ketika  cerita dibacakan. BY terlihat terdiam saat terapis selesai 

membacakan cerita. Setelah cerita selesai dibacakan, kemudian BY menuju 

meja art dan mulai membuat art. BY membuat gambar dengan cat dan gliter. 

BY menikmati aktivitas bermainnya dengan menggunakan cat dan gliter. Saat 

sesi berakhir, BY dapat bekerja sama untuk meninggalkan ruangan dengan 

baik  

Pada sesi kesebelas, ekspresi wajah BY terlihat bersemangat. Sama 

seperti sesi sebelumnya, BY juga menerima tawaran terapis untuk dibacakan 

cerita sambil melakukan relaksasi. Saat creative visualitasion dilakukan, BY 

dengan seksama mendengarkan cerita, yang terlihat dari gesture tubuh dan 

gerakan nafasnya yang santai. Setelah selesai mendengarkan cerita, BY 

terlihat lebih rileks dan tenang. BY kemudian membuat gantungan hiasan 

untuk pintu kamar. BY begitu bersemangat ketika membuat gantungan dari 

kertas. Terapis melihat ada ekspresi bahagia di wajah BY saat membuat 

gantungan tersebut. Anak menghias dengan kertas warna-warni dan 

diberikan gambar-gambar. Ketika terapis mengatakan bahwa waktunya 

sudah habis, anak masih ingin menyelesaikan gantungan yang dibuatnya. 

Pada sesi keduabelas yang merupakan sesi terakhir special time, BY 

datang dengan bersemangat dan senang saat masuk keruangan. Pada sesi 

ini BY mengambil kipas dan mengajak terapis bersama-sama untuk menari 

menggunakan kipas. BY juga mencoba kostum peri dengan menggunakan 

sayap dan tongkap peri. BY tampak begitu ceria dan ingin bermain bersama 

dengan terapis. Setelah bermain dengan kostum peri, BY menuju ke kotak 

pasir dan meletakkan tiga figur dengan tema yang masih sama seperti sesi 

sebelumnya yaitu tema Mesir. Namun kali ini BY tidak mengubur satu 

figurnya. Semua figur berada di atas. Meskipun tidak banyak bicara, namun 
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ekspresi BY terlihat lebih senang dan bersemangat. Ketika BY mengetahui 

bahwa sesi ini adalah sesi terakhir special time, BY tampak sedikit kecewa. 

iii. Hasil dan Feedback orang tua dan guru 

Setelah dua belas sesi terapi, Ibu BY mengatakan bahwa sekarang 

anaknya jauh berbeda dengan sebelumnya. BY kembali menjadi anak yang 

periang dan ceria. Ia juga sudah jarang melamun. Frekuensi BY marah juga 

menurun meskipun ada hal-hal yang mengganggunya. Hal yang membuat 

Ibu BY merasa takjub adalah ketika tiba-tiba BY mengajak kakaknya untuk 

nonton film di bioskop. Padahal semenjak ayahnya meninggal BY tidak mau 

diajak ke mall. BY juga sudah kembali mau berinteraksi dengan orang-orang 

yang ada di rumah. BY mulai sering menanyakan kabar saudara-saudaranya. 

BY juga sudah tidak tampak terlalu gelisah seperti sebelumnya. Ibu BY 

mengatakan setelah pulang dari terapi pertemuan ketujuh, keesokan harinya 

BY menangis tersedu-sedu di kamar. Saat ibunya mendekati dan berusaha 

menanyakan alasan BY menangis, BY justru menangis semakin kencang dan 

tiba-tiba BY mengatakan bahwa ia merindukan ayahnya. Ibu BY tidak bisa 

membendung air matanya karena tersentuh bercampur sedih mendengar 

ucapan BY. Namun sang ibu juga bersyukur karena BY bisa menangis dan 

mengungkapkan perasaan rindunya kepada ayahnya. Semenjak saat itu BY 

mulai lambat laun berubah dan berperilaku lebih baik.  

Di sekolah, guru BY juga melaporkan bahwa BY juga mulai 

mengalami perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. BY sudah jarang 

melamun dan tidak terlihat murung di sekolah. BY mulai mau berinteraksi dan 

bermain di luar kelas saat istirahat, meskipun terkadang BY masih terlihat 

marah jika ada teman yang membuatnya marah.  

Berdasarkan  hasil SDQ yang sudah diisi oleh orang tua dan guru 

serta proses dari setiap sesi terapi yang sudah dilakukan oleh BY. Terlihat 

bahwa Terapi Bermain non Direktif membantu BY melewati perasaan 

kehilangan yang muncul akibat kematian ayah yang sangat dicintainya dan 

sangat dekat dengannya. Melalui terapi bermain BY mulai mampu mengenali 

emosi yang selama ini dirasakan. Kesedihan mendalam yang dirasakan BY 

membuatnya tidak mampu memahami perasaan yang dialaminya. BY juga 
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gagal dalam mengekspresikan perasaan kesedihan dan cenderung 

memendam perasaannya tersebut. Melalui sesi special time BY diberikan 

kesempatan untuk dapat merilis perasaan sedihnya dengan cara yang 

sesuai. Ibu BY mengungkapkani bahwa BY mengalami perubahan perilaku 

yang sangat baik dan merasa bahwa terapi bermain membantu BY 

mengekspresikan perasaan dan emosi yang selama ini dirasakannya. 

 

2. Hasil Perhitungan Statistika Seluruh Subjek 

Berdasarkan hasil Uji Beda skor SDQ Difficulties dari ketiga subjek yang 

dihitung dengan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test diperoleh hasil yang 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Deskriptif Statistik SDQ Difficulties Orang Tua Seluruh Subjek 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

Pre Test 3 20,6667 3,21455 17,00 23,00 

Post Test 3 10,3333 2,08167 8,00 12,00 

 

Tabel 2. Wilcoxon Signed Ranks Test : SDQ Difficulties Orang Tua Pre-test 

vs Post Test Seluruh Subjek 

Test Statisticsa 

 Skor Pre-test SDQ – Skor Post test SDQ 

Z -1,604b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,109 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

Hypothesis Test Summary 

 
Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The median of differences between 
Skor Pre- test SDQ Orang Tua and 
Skor Post test SDQ Orang Tua 
equals 0. 

Related-
Samples 
Wilcoxon Signed 
Rank Test 

,109 Retain the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
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Apabila dibandingkan dari rata-rata skor SDQ Difficulties pre test orang 

tua sebesar 20,6667 (abnormal – kategori high risk)  dan rata-rata skor SDQ 

Difficulties post test sebesar 10,3333 (normal – kategori no risk), terjadi 

penurunan rata-rata skor sebesar 10.3334. 

Hasil perhitungan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test pada skor SDQ 

orang tua seluruh subjek menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara skor SDQ Difficulties pre-test dan post test, dengan nilai Z yang didapat 

adalah  -1,604 dengan p value (Asymp sig 2 tailed) sebesar 0,109. 

 

Tabel 3. Deskriptif Statistik SDQ Difficulties Guru Seluruh Subjek 

Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

Pre Test 3 19,3333 2,51661 17,00 22,00 

Post Test 3 11,6667 1,52753 10,00 13,00 

 

Tabel 4. Wilcoxon Signed Ranks Test : SDQ Difficulties Guru Pre-test vs 

Post Test Seluruh Subjek 

Test Statisticsa 

 Skor Pre-test SDQ – Skor Post test SDQ 

Z -1,604b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,109 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

Hypothesis Test Summary 

 
Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The median of differences between 
Skor Pre- test SDQ Orang Tua and 
Skor Post test SDQ Orang Tua 
equals 0. 

Related-
Samples 
Wilcoxon Signed 
Rank Test 

,109 Retain the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 

 

Apabila dibandingkan dari rata-rata skor SDQ Difficulties pre test orang 

tua sebesar 19,3333 (abnormal – kategori high risk)  dan rata-rata skor SDQ 
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Difficulties post test sebesar 11,6667 (normal – kategori no risk), terjadi 

penurunan rata-rata skor sebesar 7.6666. 

Hasil perhitungan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test pada skor SDQ 

Difficulties guru seluruh subjek menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara skor SDQ Difficulties pre-test dan post test, dengan nilai Z yang 

didapat adalah  -1,604 dengan p value (Asymp sig 2 tailed) sebesar 0,109. 

a. Hasil Perhitungan SDQ Subjek 1 

Tabel 5. Skor SDQ Subjek 1 

Skor SDQ 
Orang Tua Guru 

Pre Post Pre Post 

Pro-social 6 10 4 6 

Hyperactivity-Inattention 3 2 3 1 

Emotional Symptom 8 2 7 2 

Conduct Problem 6 1 7 3 

Peer Problem 5 3 5 4 

Total Skor Sub Skala Difficulties 22 8 22 10 

 

i. SDQ Orang Tua Subjek 1 

Skor total SDQ Pre-test Subjek Pertama yang diisi oleh orang tua 

menunjukkan skor total sebesar 22 (kategori abnormal – high risk) pada Sub 

Skala Difficulties, dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. 

Hyperactivity-Inattention memperoleh skor 3 (kategori normal-no risk), 

Emotional Symptom memperoleh skor 8 (kategori abnormal – high risk), 

Conduct Problem memperoleh skor 6 (kategori abnormal – high risk) dan 

Peer Problem memperoleh skor 5 (kategori abnormal – high risk). 

Sedangkan pada Aspek Pro-social memperoleh skor 6 (kategori normal-no 

risk). Berdasarkan skor SDQ Pre-test dari orang tua diketahui bahwa Subjek 

Pertama mengalami perubahan perilaku hampir di semua Aspek kecuali 

Aspek Hyperactivity-Inattention. Aspek yang tampak dominan dibandingkan 

dengan Aspek yang lain adalah Aspek Emotional Symptom. 

Skor total SDQ Post test Subjek Pertama yang diisi oleh orang tua 

menunjukkan skor total sebesar 8 pada Sub Skala Difficulties, dengan 
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penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. Hyperactivity-Inattention 

memperoleh skor 2 (kategori normal - no risk), Emotional Symptom 

memperoleh skor 2 (kategori normal - no risk), Conduct Problem 

memperoleh skor 1 (kategori normal - no risk) dan Peer Problem 

memperoleh skor 3 (kategori normal - no risk). Sedangkan pada Aspek Pro-

social Subjek Pertama memperoleh skor 10 (kategori normal - no risk). 

Tabel 6. Wilcoxon Signed Ranks Test  : SDQ Orang Tua Pre-Test vs Post 

Test Subjek Pertama 

 
Skor Pre test SDQ Subjek 1 (Orang Tua) - 
Skor Post test SDQ Subjek 1 (Orang Tua) 

Z -2,725b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 

 

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The median of differences 
between Skor Pre-test SDQ 
Subjek 1 (Orang Tua) and Skor 
Post test SDQ Subjek 1 (Orang 
Tua) equals 0. 

Related-
Samples 
Wilcoxon 
Signed Rank 
Test 

,006 
Reject the 
null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, maka 

nilai Z yang didapat sebesar -2,725 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) 

sebesar 0,006 (p≤ 0,05) hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor SDQ yang diisi oleh orang tua pada pre-test dan post 

test Subjek Pertama. 

ii. SDQ Guru Subjek 1 

Skor total SDQ Pre-test Subjek Pertama yang diisi oleh guru 

menunjukkan skor total sebesar 22 (kategori abnormal – high risk) pada Sub 

Skala Difficulties, dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. 

Hyperactivity-Inattention memperoleh skor 3 (kategori normal-no risk), 

Emotional Symptom memperoleh skor 7 (kategori abnormal – high risk), 

Conduct Problem memperoleh skor 7 (kategori abnormal – high risk) dan 

Peer Problem memperoleh skor 5 (kategori abnormal – high risk). 

Sedangkan pada Aspek Pro-social Subjek Pertama memperoleh skor 4 
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(kategori abnormal - high  risk). Berdasarkan skor SDQ Pre-test dari guru ini 

diketahui bahwa Subjek Pertama mengalami perubahan perilaku hampir 

pada semua Aspek kecuali Aspek Hyperactivity-Inattention. Aspek yang 

tampak dominan adalah Aspek Emotional Symptom dan Aspek Conduct 

Problem. Selain itu, pada penilaian oleh Guru, diketahui bahwa pada Aspek 

Pro-social Subjek di sekolah mengalami masalah.  Dalam hal ini tampak 

bahwa Subjek kurang terlibat dalam aktivitas sosial dengan komunitasnya di 

sekolah. 

Skor total SDQ Post test Subjek Pertama yang diisi oleh guru 

menunjukkan skor total sebesar 10 pada Sub Skala Difficulties, dengan 

penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. Hyperactivity-Inattention 

memperoleh skor 1 (kategori normal-no risk), Emotional Symptom 

memperoleh skor 2 (kategori normal - no risk), Conduct Problem 

memperoleh skor 3 (kategori borderline-low risk) dan Peer Problem 

memperoleh skor 4 (kategori borderline-low risk). Sedangkan pada Aspek 

Pro-social Subjek Pertama memperoleh skor 6 (kategori normal-no risk).  

Tabel 7. Wilcoxon Signed Ranks Test – SDQ Guru Pre-Test vs Post Test 

Subjek Pertama 

 Skor Pre-test SDQ Subjek 1 (Guru) - Skor 
Post test SDQ Subjek 1 (Guru) 

Z -3,071b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

 

Hypothesis Test Summary 

 
Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The median of differences between 
Skor Pre- test SDQ Subjek 1 (Guru) 
and Skor Post test SDQ Subjek 1 
(Guru) equals 0. 

Related-
Samples 
Wilcoxon 
Signed Rank 
Test 

,002 
Reject the 
null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
 

Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai 

Z yang didapat sebesar -3,071 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 
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0,002 (p≤ 0,05) hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

skor SDQ guru pada pre-test dan post test Subjek Pertama. 

b. Hasil Perhitungan SDQ Subjek 2 

Tabel 8. Skor SDQ Subjek Kedua 

Skor SDQ 
Orang Tua Guru 

Pre Post Pre Post 

Pro-social 6 9 8 8 

Hyperactivity-Inattention 5 4 7 6 

Emotional Symptom 6 5 4 1 

Conduct Problem 4 1 4 2 

Peer Problem 2 2 2 4 

Total Skor Sub Skala Difficulties 17 12 17 13 

 

i. SDQ Orang Tua Subjek 2 

Skor total SDQ Pre-test Subjek Kedua yang diisi oleh orang tua 

menunjukkan skor total sebesar 17 (kategori Abnormal – High risk) pada Sub 

Skala Difficulties, dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. 

Hyperactivity-Inattention memperoleh skor 5 (kategori normal-no risk), 

Emotional Symptom memperoleh skor 6 (kategori Abnormal – high risk), 

Conduct Problem memperoleh skor 4 (kategori Abnormal – high risk) dan 

Peer Problem memperoleh skor 2 (kategori normal – no risk). Sedangkan 

pada Aspek Pro-social Subjek Kedua memperoleh skor 6 (kategori normal-no 

risk). Berdasarkan skor SDQ Pre-test ini diketahui bahwa Subjek Kedua 

mengalami perubahan perilaku pada Aspek Emotional Symptom dan 

Conduct Problem. Sedangkan pada Aspek lainnya berada di kategori normal. 

Skor total SDQ Post test Subjek Kedua yang diisi oleh orang tua 

menunjukkan skor total sebesar 12 (normal – no risk) pada Sub Skala 

Difficulties, dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. 

Hyperactivity-Inattention memperoleh skor 4 (kategori normal-no risk), 

Emotional Symptom memperoleh skor 5 (kategori abnormal-high risk), 

Conduct Problem memperoleh skor 1 (kategori normal - now risk) dan Peer 
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Problem memperoleh skor 2 (kategori normal-low risk). Sedangkan pada 

Aspek Pro-social Subjek Kedua memperoleh skor 9 (kategori normal-no risk).  

Berdasarkan skor SDQ orang tua, tampak bahwa masih terdapat gejala 

Emotional Symptom pada Subjek kedua setelah treatment dilakukan, 

sedangkan penurunan skor terdapat pada Aspek Conduct Problem. 

Tabel 9. Wilcoxon Signed Ranks Test – SDQ Orang Tua Pre-Test vs Post 

Test Subjek Kedua 

 Skor Post test SDQ Subjek 2 (Orang Tua) - Skor 
Pre-test SDQ Subjek 2 (Orang Tua) 

Z -1,645b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,100 

 

Hypothesis Test Summary 

 
Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The median of differences 
between Skor Pre-test SDQ 
Subjek 2 (Orang Tua) and Skor 
Post test SDQ Subjek 2 (Orang 
Tua) equals 0. 

Related-
Samples 
Wilcoxon 
Signed Rank 
Test 

,100 Retain the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
 

Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, maka 

nilai Z yang didapat sebesar -1,645 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) 

sebesar 0,100 (p≥ 0,05) hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor SDQ orang tua pada pre-test dan post test Subjek 

Kedua. 

ii. SDQ Guru Subjek 2 

Skor total SDQ Pre-test Subjek Kedua yang diisi oleh guru 

menunjukkan skor total sebesar 17 (kategori abnormal – high risk) pada Sub 

Skala Difficulties, dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. 

Hyperactivity-Inattention memperoleh skor 7 (kategori abnormal-high risk), 

Emotional Symptom memperoleh skor 4 (kategori normal – no risk), Conduct 

Problem memperoleh skor 4 (kategori abnormal – high risk) dan Peer 

Problem memperoleh skor 2 (kategori normal – high risk). Sedangkan pada 

Aspek Pro-social Subjek Kedua memperoleh skor 8 (kategori normal - no  

risk). Berdasarkan skor SDQ Pre-test dari guru ini diketahui bahwa Subjek 
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Kedua mengalami perubahan perilaku pada aspek Hyperactivity-Inattention 

dan Conduct Problem. Sedangkan pada Aspek yang lain Subjek Kedua 

memperoleh skor yang berada dalam kategori no risk. 

Skor total SDQ Post test Subjek Kedua yang diisi oleh guru 

menunjukkan skor total sebesar 13 pada Sub Skala Difficulties (borderline-

low risk), dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. 

Hyperactivity-Inattention memperoleh skor 6  (kategori borderline-low risk), 

Emotional Symptom memperoleh skor 1 (kategori normal - no risk), Conduct 

Problem memperoleh skor 2 (kategori normal - no risk) dan Peer Problem 

memperoleh skor 4 (kategori borderline - low risk). Sedangkan pada Aspek 

Pro-social Subjek Kedua memperoleh skor 8 (kategori normal-no risk). 

Berdasarkan perbandingan hasil Pre dan Post test SDQ dari Guru 

terdapat penurunan kategori skor pada Conduct Problem dan Hyperactivity-

Inattention. 

Tabel 10. Wilcoxon Signed Ranks Test – SDQ Guru Pre-Test vs Post Test 

Subjek Kedua 

 
Skor Post test SDQ Subjek 2 (Guru) - Skor Pre- test 

SDQ Subjek 2 (Guru) 
Z -,915b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,360 

 
Hypothesis Test Summary 

 
Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The median of differences between 
Skor Pre- test SDQ Subjek 2 
(Guru) and Skor Post test SDQ 
Subjek 2 (Guru) equals 0. 

Related-
Samples 
Wilcoxon Signed 
Rank Test 

,360 Retain the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 

 
Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, maka 

nilai Z yang didapat sebesar -0,915 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) 

sebesar 0,360 (p≥ 0,05) hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor SDQ guru pada pre-test dan post test Subjek Kedua. 

Berdasarkan  hasil SDQ yang sudah diisi oleh orang tua dan guru 

serta proses dari setiap sesi terapi yang sudah dilakukan oleh AD. Terlihat 
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bahwa sesi special time membantu AD melewati perasaan kehilangan ayah 

yang sangat dicintai dan sangat dekat dengan AD, walaupun secara statistika 

tidak signifikan namun ada penurunan skor pada Aspek Conduct Problem 

(SDQ Orang Tua) dan Aspek Emotional Symptom (SDQ Guru).  

 

c. Hasil Perhitungan SDQ Subjek 3 

Tabel 11. Skor SDQ Subjek Ketiga 

 

i. SDQ Guru Subjek 3 

Skor total SDQ Pre-test Subjek Ketiga yang diisi oleh orang tua 

menunjukkan skor total sebesar 23 (kategori abnormal – high Risk) pada Sub 

Skala Difficulties, dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. 

Hyperactivity-Inattention memperoleh skor 9 (kategori abnormal - high risk), 

Emotional Symptom memperoleh skor 6 (kategori abnormal – high risk), 

Conduct Behavior memperoleh skor 4 (kategori abnormal – high risk) dan 

Peer Problem memperoleh skor 4 (kategori abnormal – high risk). Sedangkan 

pada Aspek Pro-Social Subjek Ketiga memperoleh skor 5 (kategori 

borderline-low risk). Berdasarkan skor SDQ Pre-test ini diketahui bahwa 

Subjek Ketiga mengalami perubahan perilaku pada seluruh Aspek Difficulties.  

Skor total SDQ Post test Subjek Ketiga yang diisi oleh orang tua 

menunjukkan skor total sebesar 11 pada Sub Skala Difficulties, dengan 

penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut. Hyperactivity-Inattention 

memperoleh skor 4 (kategori normal-no risk), Emotional Symptom 

memperoleh skor 0 (kategori normal - no risk), Conduct Behavior 

memperoleh skor 4 (kategori abnormal - high risk) dan Peer Problem 

Skor SDQ 
Orang tua Guru 

Pre Post Pre Post 
Pro-social 5 7 5 8 
Hyperactivity-Inattention 9 4 5 5 
Emotional Symptom 6 0 6 0 

Conduct Problem 4 4 4 4 

Peer Problem 4 3 4 3 
Total Skor Sub Skala Difficulties 23 11 19 12 


