
46 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5. 01. Hasil Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) 16.00 untuk melakukan uji hipotesis. Pengolahan data menggunakan 

analisis non-parametrik uji Mann Whitney U Test dengan menghitung selisih pre-

test dan post test pada kelompok kontrol dan eksperimen (uji gain score) untuk 

mengetahui signifikansi peningkatan psychological well-being pada karyawan. 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai 

U = 0,000 dan p = 0,05 serta selisih rata-rata pre test dan post test pada 

karyawan kelompok eksperimen (6,33) lebih besar dari karyawan kelompok 

kontrol (0,00). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima sebab 

ada perbedaan peningkatan psychological well-being pada karyawan setelah 

mendapatkan Program Seni Bersahabat. Karyawan yang mendapat Program 

Seni Bersahabat mengalami perubahan psychological well-being yang lebih 

tinggi daripada karyawan yang tidak mendapat Program Seni Bersahabat. 

Peneliti melakukan pemeriksaan lembar pengamatan diri partisipan yang 

diisi pada setiap pertemuan serta lembar pengamatan observer dan lembar 

pengamatan terapis yang diisi pada pertemuan kedua hingga kelima.  

Pertemuan pertama merupakan pengenalan Program Seni Bersahabat 

kepada subjek dan diketahui bahwa seluruh subjek pernah mengungkapkan 

emosi maupun menemukan healing dengan aktivitas seni seperti mendengarkan 

musik dan menyanyi, namun belum pernah mengungkapkan melalui media 

gambar. 
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Pada pertemuan kedua, peserta menyadari akan stresor yang mereka 

hadapi tiap hari baik mengenai pekerjaan, keluarga dan hal – hal lain. Hal ini 

sesuai dengan tahapan solution focused brief art therapy yang diutarakan oleh 

Malchiodi (2005) bahwa adanya neutralizing resistance untuk dapat menggali 

stresor pada peserta dan menyadarkan peserta untuk dapat melakukan 

penerimaan diri terhadap stresor yang ada. 

Tabel 5.01 Tabel Observasi Subjek Pertemuan Kedua Program Seni Bersahabat 

Subyek Hasil Observasi 

Subyek T  Subjek menunjukkan sikap dominan dengan gaya bicaranya. 

 Subjek T adalah orang yang pertama memegang media 

gambar kemudian membagikan ke seluruh peserta. 

 Subjek memberikan pemaknaan yang sangat mendalam 

daripada dua subjek lain 

Subyek C  Subjek mengalami kelelahan fisiologis terlihat dari raut 

wajahnya dan melamun 

 Saat proses menggambar dimulai, subjek C adalah orang 

pertama yang menggambar tanpa berpikir panjang. 

 Subjek memberikan pemaknaan yang lebih dangkal dari dua 

subjek lain 

Subyek R  Subjek R memperhatikan seluruh cerita dari subjek lain 

 Subjek berpikir mendalam ketika menuliskan refleksi dari hasil 

gambar.  

 Saat akhir sesi subjek mengatakan bahwa sebenarnya ada 

pergolakan dalam dirinya terkait hal yang sedang ia jalankan 

saat ini 

 

Pada pertemuan ketiga peserta menggali pengalaman afirmatif yang 

harapannya bisa merangsang solusi akan permasalahannya. Dalam pertemuan 

ini seluruh subjek mengutarakan hal yang biasa mereka lakukan ketika ada 

dalam permasalahan seperti ingin kembali ke keluarga dan menenangkan diri 

sebelum mengambil keputusan. Pertemuan ini sesuai dengan tahapan exception 
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question dalam Malchiodi (2005), bahwa fokus dalam suatu keadaan akan 

membantu dalam merangsang solusi. 

Tabel 5.02 Tabel Observasi Subjek Pertemuan Ketiga Program Seni Bersahabat 

Subyek Hasil Observasi 

Subyek T  Subjek berpikir lama saat hendak memulai menggambar dan 

sangat percaya diri ketika hendak menggambar 

 Subjek menceritkan sangat detail terkait gambar dan 

memberikan pemaknaan mendalam pada gambar 

Subyek C  Subjek masih  mengalami kelelahan fisiologis dilihat dari subjek 

yang lemas dan mengantuk (kelelahan fisiologis disebabkan 

karena latarbelakang pekerjaan subjek) 

 Subjek terlihat bingung dengan instruksi  

 Makna gambar subjek masih sama dengan pertemuan yang 

sebelumnya. 

Subyek R  Subjek R tidak mudah teralih perhatiannya saat menggambar 

 Subjek memberikan warna yang sangat banyak dalam gambar 

dan memberikan pemaknaan mendalam dalam gambarnya 

 

Pertemuan keempat adalah eksplorasi dan pengembangan healing dalam 

diri masing – masing. Seluruh peserta dapat mengungkapkan hal – hal yang 

menjadi healing secara verbal dan gambar sehingga hasil gambar yang di 

hasilkan peserta sangat menggambarkan keadaan diri peserta. Hal ini sesuai 

dengan tahapan the miracle question bahwa peserta mampu mengembangkan 

dan mengeksplorasi diri mengenai potensi positif (Malchiodi, 2005).  
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Tabel 5.03 Tabel Observasi Subjek Pertemuan Keempat Program Seni Bersahabat 

Subyek Hasil Observasi 

Subyek T  Subjek T berpikir mendalam sebelum menggambar. 

 Sangat fokus ketika menggambar 

 Sama seperti pertemuan sebelumnya, subjek T membuat 

pemaknaan mendalam terkait gambar yang dihasilkan. 

 Subjek T menginginkan sesi yang lebih lama (berbicara 

spontan mengenai waktu) 

Subyek C  Kurangnya kesiapan diri dari subjek C karena kelelahan 

fisiologis. 

 Jauh lebih memahami instruksi dan fokus. 

 Gambar yang dihasilkan kongruen dengan penjelasan yang 

diberikan. 

Subyek R  Menggambar dengan serius diselingi dengan obrolan humoris. 

 Raut muka dan ekspresi subjek menunjukkan lebih 

bersemangat dan lebih ceria dalam pertemuan ini. 

 

Dalam pertemuan kelima seluruh peserta tidak melakuan aktivitas gambar 

melainkan melihat kembali seluruh gambar yang telah dibuat. Hal ini memberikan 

insight pada peserta yakni bahwa peserta mampu melihat masalah dari sudut 

pandang lain dan peserta lebih mampu mengenal diri sendiri. Pertemuan ini 

sesuai dengan tahapan facilitating stage yakni peserta mampu melihat 

perubahan dalam gambar yang sudah dibuat dan mendapat value untuk semakin 

bisa mengembangkan potensi sebagai problem solving (Malchiodi, 2005). 
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Tabel 5.04 Tabel Observasi Subjek Pertemuan Kelima Program Seni Bersahabat 

Subyek Hasil Observasi 

Subyek T  Melakukan review pada gambar – gambar sebelumnya dan 

sadar akan sendirinya mengenai arti dan makna dari gambar 

yang telah di hasilkan. 

Subyek C  Sikap subjek C masih menunjukkan kelelahan fisiologis 

 Lebih banyak berbicara dari pertemuan- pertemuan 

sebelumnya  

 Menangkap penjelasan instruksi dari peserta lain. 

Subyek R  Menyadari akan perbedaan dari gambar yang telah di hasilkan 

terkait dengan mood marah dan mood baik. 

 Menyadari akan coping stress yang biasa ia lakukan yakni 

menyiram bunga, hal tersebut identik dengan bunga mawar 

yang selalu digambar oleh subjek 

 

Pertemuan keenam digunakan untuk relaksasi peserta dengan mewarnai 

pola mandala serta melakukan pengisian post-test. 

 

5. 02. Pembahasan 

Hasil analisis data membuktikan bahwa intervensi psikologis berupa 

Program Seni Bersahabat dapat efektif meningkatkan psychological well-being 

pada karyawan. Anjuran dari penelitian Lee, dkk (2015) bahwa baiknya terdapat 

intervensi untuk meningkatkan psychological well-being pada karyawan. Salah 

satu faktor yang diungkapkan oleh Ryff (2014) bahwa individu yang menerima 

intervensi klinis mampu mengoptimalkan kondisi psychological well-being pada 

individu. 

Seluruh partisipan merasa lebih bisa mengekspresikan perasaannya 

secara non verbal dalam menggambar ketika mengikuti Program Seni Bersahabat. 

Melalui tahapan Program Seni Bersahabat partisipan semakin bisa mengenali diri 
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terkait dengan permasalahan yang menjadi beban saat ini dan insight yang 

didapat untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan. Insight yang 

didapatkan oleh individu menandakan bahwa individu memiliki peluang untuk 

mengembangkan diri dengan mengambil keputusan atas permasalahan yang 

dihadapi.  

Seluruh partisipan mengalami pengembangan diri yang baik setelah 

menerima Program Seni Bersahabat. Mereka mampu melihat masalah dari sudut 

pandang lain serta menemukan insight terhadap diri sendiri untuk melakukan 

penyelesaian masalah. Individu yang mampu melihat masalah dari sudut pandang 

lain menandakan bahwa individu tersebut mengoptimalkan fungsi kognitif dengan 

baik. Program Seni Bersahabat mampu menunjang individu untuk melakukan 

proses reedukatif pada diri sendiri sebab individu mampu mengembangkan fungsi 

kognitif. Menurut Slamet dan Markam (2005) proses reedukatif merupakan proses 

untuk membangkitkan pikiran dan perasaan klien agar dapat berfungsi lebih 

efektif. 

Hasil refleksi yang ditulis oleh partisipan menunjukkan bahwa individu yang 

terlibat memberikan makna yang semakin mendalam pada setiap pertemuan 

terhadap gambar yang dibuat terkait dengan pengalaman – pengalaman masa lalu 

dan hal – hal yang diharapkan di masa mendatang.  

Data angka kasar juga menunjukkan peningkatan pada seluruh aspek 

psychological well-being.  
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Grafik 5.01 Peningkatkan aspek psychological well-being 

Individu yang menjalani Program Seni Bersahabat diajak untuk mampu 

menemukan insight dan peluang atas permasalahan yang dihadapi dan 

mengambil keputusan atas diri sendiri. Hal tersebut selaras dengan Ryff (2014) 

yang mengungkapkan bahwa individu dengan tingkat autonomy tinggi akan 

mampu melakukan self determination atau menentukan nasib sendiri serta 

mengambil keputusan sendiri. 

Adanya Program Seni Bersahabat mampu menunjang komunikasi yang 

lebih baik pada individu. Adanya komunikasi yang baik akan menimbulkan 

hubungan lebih yang baik pada orang lain. Jensen dan Blonde (2018) 

mengungkapkan bahwa proses komunikasi non-verbal dalam proses art therapy 

akan membuat koneksi antara tubuh dan pikiran untuk bisa berelaksasi dan 

mengembangkan mekanisme koping stres serta meningkatkan komunikasi sosial 

untuk bisa lebih terbuka. Saat individu bisa lebih terbuka dengan diri sendiri dan 

orang lain, menandakan bahwa individu tersebut mampu bersikap positif akan 

dirinya dan terjadi proses self acceptance (Ryff, 2014).  Keterbukaan diri juga 

merupakan salah satu cara untuk melakukan evaluasi pada diri sendiri untuk dapat 

merasakan peningkatan yang terjadi pada diri sendiri menjadi pribadi yang 

memiliki personal growth yang baik (Anggara, 2016). 
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Masih terkait dengan komunikasi sosial, individu dengan kemampuan 

komunikasi yang baik dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain dan 

lingkungan sekitar (Anggara, 2016). Peningkatan pada positive relation with others 

dan environmental mastery menunjukkan bahwa individu yang terlibat mampu 

menjalin hubungan yang baik pada lingkungan. Hubungan positif antarindividu dan 

penguasaan lingkungan yang baik akan menciptakan dukungan sosial yang baik 

pula sehingga membuat individu yang terlibat merasa semakin engage pada 

lingkungan kerja (Karpaviciute & Macijauskiene, 2016).  

Ryff (2014) mengungkapkan bahwa individu yang mampu memaknai 

kehidupan masa lalu dan masa kini serta mempunyai tujuan di masa depan 

menandakan bahwa individu tersebut mempunyai tujuan hidup yang baik. Terkait 

dengan pengembangan diri, Ryff (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa individu dengan personal growth yang baik ditunjukkan dengan sikap 

mampu terbuka terhadap pengalaman, merealisasikan potensi dan efektif dalam 

melakukan segala sesuatu. 

Penelitian ini tidak luput dari kelemahan. Adanya variabel ekstrane seperti 

latar belakang subjek, kelelahan fisiologis pada subjek serta pekerjaan dadakan 

subjek tentu tidak dapat dikontrol oleh peneliti.  Selain itu, waktu selama satu jam 

untuk satu kali sesi dirasa kurang, terlebih Program Seni Bersahabat dijalankan 

secara kelompok. Perlu adanya tambahan waktu di setiap sesi. Kelemahan lain 

yang dialami peneliti adalah pertemuan yang meleset dari jadwal. Hal ini 

disebabkan karena kesibukan perusahaan dan peneliti harus bisa menyesuaikan 

dengan jadwal perusahaan. Harapannya untuk penelitian mendatang, Program 

Seni Bersahabat bisa dilakukan diberbagai latar belakang subjek seperti tenaga 

pengajar, aparatur negara, serta karyawan ditempat lain. 
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