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Abstract
The purpose of this study was to see the effect of art therapy to reduce the anxiety in child
who had chronic illness, in this case was a child who got leukemia. One of the emotional condition
that happened in child who got leukemia is anxiety. Art therapy is one of the choices to reduce that
anxiety, because the child would be able to express their feelings and then it turned into the self
healing (Malchiodi, 2001). The participant or the subject of this study was a 6 years old child who
got leukemia. The data collected by the interview, observation, and some psychological tests for
child. The analysis of data done by comparing the result of anxiety stage measurement before the
teraphy (pre therapy) and the result of anxiety stage measurement after the therapy (post therapy).
The result shows that there is no significant difference in anxiety based on therapy, but there is a
change in imagery stage.
Keywords : art therapy, anxiety, child with leukemia
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penerapan art therapy dalam
mengurangi kecemasan pada anak penderita penyakit kronis, dalam hal ini adalah anak penderita
leukemia.Hal ini terkait dengan salah satu kondisi emosional yang sering terjadi pada anak
penderita leukemia adalah kecemasan. Art therapy menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi
kecemasan tersebut, karena anak dapat mengekspresikan perasaan mereka yang selanjutnya dapat
menjadi self healing bagi mereka (Malchiodi, 2001). Partisipan atau subjek penelitian adalah
seorang anak penderita leukemia yang berusia 6 tahun. Data penelitian dikumpulkan dengan
interview dan observasi, serta serangkaian tes psikologi untuk anak. Analisa data dilakukan
dengan membandingkan hasil pengukuran tingkat kecemasan sebelum diberikan terapi (pra terapi)
dengan hasil pengukuran tingkat kecemasan sesudah diberikan terapi (pasca terapi). Hasil analisa
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecemasan sepenuhnya dari penerapan art therapy,
namun terlihat perubahan pada tingkat imagery.
Kata kunci : art therapy, kecemasan, anak penderita leukemia.
1. PENDAHULUAN
Menghadapi penyakit kronis bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi setiap orang.
Begitupun halnya dengan anak-anak yang mengalami penyakit kronis. Rasa sedih, kecemasan, dan
putus asa mungkin saja terjadi pada mereka. Terlebih ketika mereka harus menjalani perawatan
medis yang terkadang mungkin menakutkan bagi mereka. Penyakit kronis sendiri dapat
didefinisikan sebagai penyakit yang menetap lama pada pasien, dan dapat menyebabkan kematian
(WHO, 2004). Selain itu, menurut Wong (2004), penyakit kronis merupakan suatu kondisi yang
mempengaruhi fungsi sehari-hari selama lebih dari 3 bulan dalam setahun, atau (pada saat
didiagnosa) cenderung melakukan hospitalisasi.
Salah satu penyakit kronis yang dapat diderita anak adalah leukemia. Menurut Kushi dan
Jack (1983) leukemia adalah bentuk kanker yang mempengaruhi darah. Leukemia
dikarakteristikkan dengan tidak terkontrolnya sel darah putih dan diklasifikasikan ke dalam tipe
akut dan kronis. Regato, Spjut dan Cox (1985) mengatakan bahwa leukemia adalah golongan
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penyakit yang terutama mempengaruhi kelenjar getah bening dan sistem reticuloendothelial dan
tulang sumsum, dan menghasilkan produksi yang berlebihan unsur leukocytic yang abnormal pada
bagian aslinya, dengan atau tanpa meningkatnya sel-sel ini dalam sirkulasi darah dan infiltrasi
berbagai macam viscera. Istilah leukemia pertama kali dijelaskan oleh Virchow sebagai “darah
putih” pada tahun 1874, adalah penyakit neoplastik yang ditandai dengan diferensiasi dan
proliferasi sel induk hematopoetik. Leukemia limfositik akut atau biasa disebut ALL (Acute
Lymphophacic Leukemia) adalah bentuk leukemia yang paling lazim dijumpai pada anak, insiden
tertinggi terdapat pada usia 3-7 tahun, dan menurun pada usia 10 tahun (Hoffbrand, 2005). Jika
anak positif menderita ALL anak harus dilakukan terapi pemeliharaan yang cukup panjang (2-3
tahun), mungkin pula diperlukan satu jangka waktu yang pendek atau suatu periode dengan
kemoterapi yang intensif, sehingga anak harus mengalami hospitalisasi berulang (Jones, 2003).
Dampak dari penyakit leukemia salah satunya adalah perubahan penampilan secara fisik,
dimana hal tersebut dapat membawa dampak psikologis tersendiri. Banyak penderita penyakit
kronis seperti leukemia yang mengalami masalah emosional dalam kehidupannya. Penderita sering
merasa berbeda, dibatasi atau terisolasi dan ada juga berbagai reaksi lain nya seperti kecemasan
dan panik, menarik diri, trauma, serta adanya keluhan somatis (Sarah McDougal, 1997). Salah satu
kondisi emosional yang sering terjadi pada anak penderita leukemia adalah kecemasan. Waechter
(1971) mengadakan penelitian mengenai kecemasan kepada sejumlah anak yang terbagi dalam tiga
kelompok. Kelompok pertama adalah anak yang mengalami penyakit kronis, kelompok kedua
adalah anak yang dirawat di rumah sakit namun tidak menderita penyakit kronis, dan kelompok
ketiga adalah anak yang tidak mengalami penyakit kronis maupun dirawat di rumah sakit. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecemasan anak yang mengalami penyakit kronis
lebih tinggi daripada anak di dua kelompok lain.
Anxiety (kecemasan) adalah emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilahistilah kekhawatiran, dan rasa takut yang kita alami pada tingkat yang berbeda-beda (Alkinson,
1999). Long (1996) menyatakan bahwa kecemasan merupakan respon psikologi terhadap stres
yang mengandung komponen fisiologi. Kecemasan terjadi jika seseorang merasa terancam baik
secara fisik maupun psikologi. Kecemasan berbeda dengan ketakutan, ketakutan melibatkan
pendekatan intelektual untuk mempersepsikan stimulus yang mengancam sedangkan kecemasan
melibatkan respon emosi. Ketakutan disebabkan oleh adanya paparan fisik dan psikologis yang
mengancam dan ketakutan akan mengakibatkan terjadinya kecemasan. Kecemasan merupakan
pengalaman emosi dan bersifat subjektif pada individu. Kecemasan dapat diekspresikan secara
langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku atau secara tidak langsung melalui respon
kognitif dan afektif (Stuart & Laraia, 2005).
Beberapa perawatan medis juga akan membuat anak-anak merasa takut atau merasa
kesakitan sehingga menimbulkan trauma pada dirinya (Boyse, 2008). Stuble (2008), mengatakan
bahwa pengalaman hospitalisasi sebelumnya akan berpengaruh pada kecemasan anak, dimana bila
anak memiliki ingatan tentang rasa nyeri terkait prosedur medis, maka ingatan itu akan muncul
kembali pada saat anak menjalani kembali prosedur tersebut. Selain itu kecemasan akan diperberat
oleh persepsi tentang jarum, nyeri, operasi dan kematian, ketakutan mutilasi dan ancaman cedera
tubuh (Coyne, 2006).
Art therapy kemudian menjadi salah satu pilihan terapi yang dapat diberikan kepada anak
yang mengalami penyakit kronis. Melalui gambar, mereka diharapkan dapat mengekspresikan
perasaan mereka agar selanjutnya dapat menjadi proses self healing (Malchiodi, 2001). Art,
menurut Elinor Urman (dalam Judith A.Rubin, 2009) adalah proses penemuan diri sendiri dengan
dunia luar, sehingga dapat terbina hubungan diantara keduanya atau dengan kata lain art therapy
adalah proses penstabilisasian antara keadaan internal dan eksternal atau yang disebutnya dengan
inner dan outer world. Dengan demikian proses art therapy diharapkan dapat menjadi media
penyelarasan kedua dunia tersebut. Sementara itu, terapi adalah sebuah prosedur yang dirancang
untuk memunculkan perubahan dalam perilaku dan kepribadian atau dalam kehidupan sehingga art
therapy adalah penggabungan dari kedua istilah tersebut dimana art digunakan sebagai terapi.
American Art Therapy Association (AATA, 2009) mengatakan bahwa art therapy adalah sebuah
proses terapi untuk meningkatkan dan mencapai kondisi fisik, mental, dan emosional yang baik.
Hal ini didasarkan pada adanya proses kreatif yang tercakup dalam pengekspresian diri untuk
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membantu memecahkan konflik dan masalah, mengembangkan interpersonal skill, mengarahkan
perilaku, mengurangi stres, meningkatkan self esteem dan mencapai insight.
Dalam kaitannya dengan anak penderita leukemia, Cinzia Favara (1997) mengatakan
bahwa anak cenderung tidak dapat mengorganisasikan pengalaman sakitnya sehingga tidak dapat
melepaskan perasaan nya ke dunia luar. Mereka biasanya cenderung lebih pasif, khususnya dalam
hal verbal. Dengan demikian diharapkan dengan art therapy, mereka dapat lebih mengekspresikan
perasaan melalui media gambar yang dapat membantu mengatasi kecemasan mereka. Dalam
aplikasinya, penerapan art therapy juga dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bervariasi,
seperti sandplay, sculpture, mask, media foto dan video, bahkan film dan cyber art therapy (Rubin,
2009).
2. METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.
Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000), kekuatan dari pendekatan kualitatif adalah
dapat memahami gejala sebagaimana subjek mengalaminya sehingga dapat diperoleh gambaran
yang sesuai dengan diri subjek dan bukan semata-mata penarikan kesimpulan sebab-akibat yang
dipaksakan. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dipandang lebih sesuai digunakan untuk
mengetahui bagaimana efektifitas art therapy dalam mengurangi kecemasan pada anak penderita
leukemia.
Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.
Menurut Stickland (2001), studi kasus terdiri atas penjelasan-penjelasan yang mendalam, intensif,
analisis mengenai individu, grup atau suatu kejadian. Informasi dalam studi kasus diperoleh dari
observasi yang sangat teliti, wawancara, tes psikologi dan dokumen-dokumen. Penelitian studi
kasus digunakan ketika mengawali penelitian terhadap suatu hal yang baru dimana hanya ada
sedikit informasi yang tersedia.
Teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan internal
validity dengan pendekatan metode triangulasi. Hal ini berarti bahwa peneliti menggunakan lebih
dari satu sumber data (Poerwandari, 1998).
Subjek pada penelitian ini adalah seorang anak berinisial “DR”, yang berusia 6 tahun dan
telah terdiagnosa mengalami ALL (Acute Lymphophacic Leukemia), DR menjadi begitu cemas
ketika ia akan menjalani perawatan atau treatment chemotherapy, dikarenakan sebelumnya ia
memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai hal tersebut.
3. HASIL
3.1

Hasil Pengukuran Tingkat Kecemasan Sebelum Terapi (Pra Terapi)

Sebelum terapi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran tingkat kecemasan
dengan menggunakan Children Behaviour Checklist (CBCL) pada skala anxious depressed,
sebagai bagian dari alat pengumpulan data.
Tabel berikut menunjukkan hasil scoring atau tingkat kecemasan pada subjek sebelum dilakukan
intervensi.
Tabel 1. Skoring CBCL Skala Anxious Depressed

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pernyataan
Mengeluh kesepian
Sering menangis
Takut terhadap pikiran atau berbuat salah
Merasa dirinya harus sempurna
Merasa atau mengeluh tidak ada yang menyayangi dan mencintai dirinya
Merasa orang lain akan mengganggunya
Merasa tidak berharga atau inferior
Cemas, tegang

Skoring
0
2
0
0
0
0
0
2
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Terlalu takut atau cemas
Terlalu merasa bersalah
Peka terhadap penilaian orang lain dan mudah malu
Mudah curiga
Tidak bahagia, sedih atau depresi
Khawatir
Total Skor

2
0
1
2
1
2
12

Berdasarkan total skor yang diperoleh, maka dalam skala grafik CBCL skor tersebut berada
pada clinical range, yang menunjukkan bahwa DR memiliki masalah dalam hal anxious/depressed
yang cukup berarti.
3.2

Hasil Pelaksanaan Art Therapy
Tabel 2. Rangkuman Hasil Pelaksanaan Terapi
Sesi
I

II

III

Kegiatan
Finger puppet
(unfreezing)

Tujuan
Mengakrabkan
hubungan peneliti
dan subjek

Proses
Peneliti
mengajak
subjek
untuk
bersama-sama
memainkan
figur
finger puppet, namun
subjek
tidak
merespon dan hanya
diam saja

Interpretasi
Belum
terbinanya
keakraban
hubungan
antara
peneliti
dan
subjek

Dot to dot Mengakrabkan
Peneliti meminta
exercise
hubungan peneliti subjek
untuk
(unfreezing)
dan subjek
menghubungkan
titik-titik menjadi
sebuah
gambar
yang utuh. Subjek
tampak
bersemangat untuk
menghubungkan
titik-titik tersebut
dan
memberikan
respon
selama
proses pengerjaan.
Pictorial
Sebagai warming Subjek
diminta
stimuli
up bagi anak untuk
memilih
(unfreezing)
untuk
beberapa gambar
mengekspresikan
yang
kemudian
diri
dihubungkan
dengan
icon
perasaan (senang,
sedih, cemas, dan
marah).
Subjek
kemudian diminta
bercerita
atau
memberi
alasan
akan gambar yang
dipilih.
Awalnya
subjek cenderung
pasif dan tidak
memilih gambar.

Subjek
mampu
menyelesaikan tugas
dan
berinteraksi
dengan baik terhadap
peneliti. Ia sering
bertanya
mengenai
gambar
dan
mau
bercerita
mengenai
gambar
tersebut,
sehingga
keakraban
hubungan
mulai
terbina.
Subjek
mampu
menyelesaikan tugas
yang diberikan, yakni
memilih
gambar
sesuai dengan icon
perasaannya,
meski
terkadang sulit atau
menolak
untuk
memberi alasan. Oleh
karena itu dapat di
interpretasikan bahwa
subjek
mulai
membuka diri untuk
berekspresi.
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Sesi

Kegiatan

Tujuan

IV

Body image Memberi
media
(doing)
art sebagai media
bagi anak untuk
berekspresi
mengenai
kondisinya,
dan
mengetahui
apa
yang ia fikirkan
dan
rasakan
mengenai
hal
tersebut.

V

Guided
Imagery
(doing)

Membantu anak
I untuk melepaskan
kecemasan
nya
dengan
membawanya
langsung ke dalam
situasi
yang
menimbulkan
kecemasan
tersebut.

Proses

Namun
ketika
peneliti
memulai
untuk memilihkan
gambar,
subjek
kemudian
mau
berpartisipasi untuk
memilih
gambar
sesuai dengan icon
feelings. Ia juga
mau
merespon
dengan
memberitahu
alasan mengapa ia
memilih
gambar
tersebut.
Peneliti meminta
subjek
untuk
menggambar
tubuhnya
yang
terdiri dari kepala,
badan, dan kaki.
Kemudian subjek
diminta
untuk
menambahkan
detail
gambar.
Subjek
pun
menambahkan
detail bekas luka
pada tangan dan
kakinya.
Ketika
peneliti
menanyakan
apa
yang difikirkan dan
dirasakan
subjek
akan
gambar
tersebut,
subjek
mengatakan bahwa
ia merasa sakit dan
tidak mau diinfus
lagi.
Peneliti meminta
anak
untuk
membayangkan
situasi
ketika
subjek sedang di
chemo,
dan
memintanya untuk
menggambarkan
nya. Dikarenakan
subjek
kesulitan
untuk
memulai
gambar,
maka
peneliti membantu
subjek
dengan

Interpretasi

Subjek
mengekspresikan
kondisinya
dengan
mengatakan bahwa ia
merasa sakit dan tidak
mau diinfus lagi. Hal
ini
memperlihatkan
bahwa subjek telah
“mengeluarkan”
emotional tension atau
kecemasan nya secara
tidak langsung.

Subjek tidak terlalu
banyak merespon atau
berkomunikasi melalui
gambar, meski ia
sempat
mengatakan
“disuntik” dan “sakit”.
Namun hal ini dapat
juga terkait dengan
perkembangan
kognitif DR yang
belum
dapat
mendeskripsikan halhal secara abstrak
seutuhnya.
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Sesi

Kegiatan

Tujuan

VI

Guided
Imagery
(doing)

Mengajak
anak
II untuk
membayangkan
hal
yang
menyenangkan
baginya
untuk
menetralisir
kecemasannya
(sebagai follow up
tahap
guided
imagery
sebelumnya)

VII

Variasi
(doing)

Art Sesi ini bertujuan
untuk melepaskan
kecemasan subjek
terhadap suntikan
(yang
terkait
dengan
chemotherapy)
agar
subjek
memperoleh
pengalaman yang
berbeda
untuk
melepaskan
kecemasannya.

VIII Variasi
(doing)

Art Menghilangkan
kecemasan subjek
yang
berkaitan
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Proses

menggambarkan
tempat tidur dan
infus, setelah itu
peneliti
meminta
subjek
menggambar
dirinya
dalam
gambar.
Ketika
peneliti
meminta
subjek
untuk
bercerita mengenai
gambar
tersebut,
subjek tidak terlalu
merespon. Ia hanya
mengatakan
disuntik dan sakit.
Peneliti meminta
anak
untuk
membayangkan hal
yang
menyenangkan
baginya.
Dikarenakan subjek
suka
bermain
layang-layang,
maka
peneliti
mengajaknya
menggambar dan
membuat
kreasi
seni laying-layang.
Subjek
tampak
menikmati proses
pembuatan layanglayang tersebut.
Peneliti meminta
anak
untuk
menyemprotkan
tinta cair dengan
menggunakan
jarum
suntik.
Subjek
tampak
tegang
ketika
pertama
kali
memegang jarum
dan tangan nya
terlihat
kaku.
Namun perlahanlahan
ia
bisa
menyemprotkan
tinta di atas kertas
dan tisu.
Peneliti mengajak
subjek
untuk
berkreasi dengan

Interpretasi

Dikarenakan
proses
pelepasan kecemasan
pada sesi sebelumnya
(guided imagery I)
tidak tercapai, maka
pada
sesi
guided
imagery II ini lebih
terlihat
sebagai
recreational
setting
bagi subjek.

Subjek
mampu
menyelesaikan tugas
yang diberikan. Bila
awalnya ia masih
terlihat tegang dan
kaku, namun perlahanlahan mulai terlihat
santai dan menikmati
proses terapi. Hal ini
menunjukkan
mulai
adanya tension release
pada subjek

Dikarenakan
subjek
tampak
menikmati
proses terapi dan
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Sesi

Kegiatan

Tujuan

Proses

Interpretasi

dengan
proses
chemo
(melalui
infus)
dengan
memberikan
pengalaman yang
berbeda
akan
objek
tersebut,
sehingga
diharapkan
kecemasan subjek
akan berkurang.

botol infus buatan.
Peneliti kemudian
mengajak
subjek
untuk
memberi
gambar pada botol
infus dan berkreasi
membuat malaikat
serta
membuat
selang
infus
menjadi
pita
layangan. Subjek
terlihat
santai,
menikmati proses
pengerjaan, bahkan
sempat bercerita di
sela
proses
pengerjaan.
Subjek
diminta
untuk
menjiplak
kakinya
dan
menambahkan
detail bekas luka
chemo.
Setelah
selesai,
peneliti
mengajak
subjek
untuk
membuat
sesuatu dari bagian
bekas luka tersebut,
namun subjek tidak
terlalu
merespon
dan
hanya
menggambar wajah
saja
Peneliti mereview
kembali
keseluruhan proses
terapi
untuk
mendapatkan
feedback
lebih
lanjut dan mencoba
untuk
berdialog
dengan
subjek
menanyakan
apakah
subjek
masih mengalami
kecemasan. Subjek
tidak terlalu banyak
merespon sehingga
komunikasi lebih
banyak
berjalan
satu arah.
Peneliti memberi
tahu subjek bahwa
terapi
telah

mampu menyelesaikan
tugas yang diberikan,
maka dapat terlihat
adanya
proses
pengalaman
(experiencing)
baru
subjek terhadap objek
kecemasan nya.

IX

Variasi
(doing)

Art Membantu anak
untuk melepaskan
kecemasan terkait
dengan
pengalaman
proses
chemotherapy
agar mendapatkan
insight
atau
pandangan
berbeda.

X

Dialoguing

XI

Ending and Memberi
integrating
kesimpulan
dan
pengintegrasian

Mendiskusikan
seluruh
proses
terapi dan hal-hal
yang ada di dalam
nya
untuk
memastikan
subjek
memperoleh
sebuah kemajuan
dalam
permasalahannya.

Meskipun subjek tidak
menyelesaikan tugas
yang
diberikan
sepenuhnya, namun ia
mau untuk mencoba
menambahkan
gambar. Oleh karena
itu terlihat ada proses
pembukaan
insight
atau new experiencing
pada subjek

Proses dialog ini dapat
dikatakan
kurang
efektif
dikarenakan
tidak
adanya
komunikasi
intensif
dari subj sehingga
tidak terlihat adanya
kemajuan
atau
perubahan kecemasan
subjek.

Tidak terlihat adanya
proses ending and
integrating
yang
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Sesi

Kegiatan

Tujuan

keseluruhan
proses terapi

3.3
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Proses

Interpretasi

berakhir
dan komprehensif.
menanyakan
bagaimana
perasaan
subjek,
namun subjek tidak
meresponnya.
Peneliti kemudian
menceritakan
rangkuman
keseluruhan terapi
dan menyampaikan
harapan
atau
motivasi
agar
subjek tidak cemas
lagi.

Hasil Pengukuran Tingkat Kecemasan Setelah Terapi (pasca terapi)

Setelah terapi dilakukan, pengukuran tingkat kecemasan kembali dilakukan untuk
membandingkan tingkat kecemasan DR sebelum dan sesudah terapi. Pengukuran tingkat
kecemasan setelah terapi masih menggunakan skala anxious depressed pada CBCL.
Tabel berikut menunjukkan hasil scoring atau tingkat kecemasan pada subjek setelah dilakukan
intervensi.
Tabel 3. Skoring CBCL Skala Anxious/ Depressed

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pernyataan
Mengeluh kesepian
Sering menangis
Takut terhadap pikiran atau berbuat salah
Merasa dirinya harus sempurna
Merasa atau mengeluh tidak ada yang menyayangi dan mencintai dirinya
Merasa orang lain akan mengganggunya
Merasa tidak berharga atau inferior
Cemas, tegang
Terlalu takut atau cemas
Terlalu merasa bersalah
Peka terhadap penilaian orang lain dan mudah malu
Mudah curiga
Tidak bahagia, sedih atau depresi
Khawatir
Total

Skoring
0
2
0
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
2
12

Berdasarkan total skor yang diperoleh, maka dalam skala grafik CBCL skor tersebut
berada di clinical range, yang menunjukkan bahwa DR masih memiliki masalah kecemasan yang
cukup berarti.
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3.4 Perbandingan Data dan Hasil Pengukuran Tingkat Kecemasan Sebelum dan Sesudah
Terapi
Tabel 4. Perbandingan Data Sebelum dan Sesudah Terapi

Sebelum Terapi

Sesudah Terapi

Observasi
- DR terlihat lemah, pasif,
dan menutup diri. Ia lebih
banyak diam dan jarang
merespon.
- DR gelisah ketika perawat
masuk kedalam ruangan
(ia memegang erat-erat
baju ibunya). Ekspresinya
juga
menunjukkan
kecemasan
(kening
berkerut, mulut melipat ke
bawah, mata berkaca-kaca
seperti ingin menangis).
Ketika
perawat
mengeluarkan
jarum
suntik, ia menangis dan
berkata “gak mau”
Ketika
perawat
memegang botol infus,
DR meringis dan merintih

- DR terlihat bersemangat,
dan membuka diri. Ia
banyak bertanya dan
merespon. Kondisi fisik
nya pun mulai membaik,
ia sudah dapat berjalan
sehingga tidak terlihat
lemah lagi.
- Ketika perawat datang,
DR tidak terlihat gelisah,
namun ia masih menangis
ketika
disuntik
dan
dipasangkan infus.

Wawancara
-Orangtua
DR
mengatakan
bahwa
DR cemas ketika ia
akan
di
chemo
(melalui infus). Hal ini
terkait
dengan
pengalamannya
dahulu, dimana pada
saat ia akan dichemo,
dikarenakan
sulit
menemukan
titik
lokasi chemo, maka
infus
dimasukkan
melalui
kaki
dan
menimbulkan bekas
luka yang cukup besar.
Sejak itu DR cemas
ketika akan di chemo
lagi, termasuk hal-hal
yang
berhubungan
dengan jarum suntik
dan infus.
- Ibu DR mengatakan
bahwa DR masih
cemas
ketika
di
chemo.
Ia
masih
menangis
ketika
disuntik atau dipasang
kan infus. Namun
menurut ibu DR, DR
pernah
meminta
dibawakan
jarum
suntik dari rumah sakit
agar ia bisa bermain
tinta warna seperti
pada saat sesi terapi

CBCL
Hasil
pengukuran
CBCL menunjukkan
bahwa
masalah
kecemasan DR berada
dalam clinical range.

Hasil
pengukuran
CBCL menunjukkan
bahwa kecemasan DR
berada pada clinical
range.

Berdasarkan hasil perbandingan data terlihat tidak ada perbedaan perilaku cemas sebelum
dan sesudah terapi. Berdasarkan skala CBCL, kecemasan DR masih berada dalam clinical range
tetapi secara kualitatif melalui observasi dan wawancara, terlihat adanya pengurangan kecemasan
DR pada tingkat imagery. DR memiliki asosiasi imagery pengalamannya dengan jarum suntik pada
saat terapi yang dapat mengurangi tension kecemasannya. DR juga terlihat tidak begitu gelisah
ketika perawat datang, meski ia masih menangis ketika disuntik atau dipasangkan infus.
Diskusi
Berdasarkan perbandingan data sebelum dan sesudah terapi, terlihat bahwa ada perbedaan
atau pengurangan pada kecemasan DR, meski tidak seutuhnya namun berhasil pada tingkat
imagery. Hal ini berarti bahwa meskipun kecemasan subjek belum berkurang dalam menghadapi
chemotherapy secara langsung (in vivo), namun ia dapat mengasosiasikan pengalaman dalam art
therapy sebagai tension release kecemasannya.
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses terapi sehingga tidak menghasilkan pengurangan
kecemasan
subjek secara utuh. Menurut Rubin (2005), ada beberapa
hal
yang
mempengaruhi keefektifan proses terapi, diantaranya adalah proses terapeutik awal dalam art
therapy yang dimulai dari permulaan sesi terapi atau yang ia sebut sebagai getting started. Dalam
fase ini anak diharapkan dapat memulai sesi terapi dengan merespon tugas yang diberikan. Pada
penelitian ini, DR sulit untuk merespon beberapa tugas yang diberikan. Seperti misalnya ketika
peneliti meminta DR untuk memilih gambar atau icon pada sesi pictorial stimuli, DR tidak
berespon apa-apa dan hanya melihat gambar saja. Akhirnya, peneliti yang memulai untuk
memilihkan gambar awal untuk DR, baru setelah itu DR meneruskannya. Begitupun pada saat
peneliti meminta DR untuk menggambar dirinya pada saat dichemo, DR hanya diam dan tidak
menggambar apa-apa. Peneliti pun membantu DR dengan menggambarkan gambar tempat tidur
dan botol infus, setelah itu DR melanjutkan dengan menggambar dirinya di tempat tidur yang
sedang dichemo. Meskipun menurut Rubin (2009), terapis dapat berfungsi sebagai “third hand”,
untuk membantu anak berekspresi dengan menciptakan stimulus, namun akan dirasa lebih efektif
bila anak dapat berinisiatif langsung dalam proses terapi.
Faktor berikutnya adalah “communicating”. Menurut Rubin (2005), peran komunikasi anak
sangatlah penting dalam proses terapeutik art therapy, dimana anak dapat mengungkapkan atau
mengekspresikan pikiran atau perasaannya secara verbal atau langsung kepada terapis. Dalam
penelitian ini, DR cenderung pasif dalam berekspresi. Ketika peneliti bertanya apa yang difikirkan
dan dirasakannya, DR kebanyakan hanya akan diam saja, meski sempat memberi respon dengan
mengatakan bahwa ia merasa sakit dan tidak mau di infus lagi. Terkait dengan komunikasi lebih
lanjut Rubin (2005) memberikan sebuah istilah “risking”, yang mana ia mengatakan bahwa proses
untuk mengetahui apa yang difikirkan dan dirasakan anak adalah sebuah proses yang lama meski
terlihat sebaliknya. Hal ini dikarenakan tidak mudah bagi anak untuk menghadapi sebuah kondisi
yang tidak menyenangkan atau menyakitkan yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu anak
sering berusaha menghindar atau resisten, bahkan juga melakukan defense. Meskipun demikian
menurut Rubin (2005), ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi resistensi anak,
yakni dengan mengajak untuk berekspresi secara tulisan, membuat puisi, cerita, dsb. Namun
demikian, dikarenakan DR belum bisa menulis, maka hal tersebut sulit diterapkan pada DR. Hal ini
juga dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif DR yang berada pada tahap pra operasional (27 tahun), dimana pada usia ini anak sering menjadi “egosentris”. Anak memandang sesuatu
berdasarkan sudut pandangnya sendiri dan belum memiliki cara berfikir yang sistematis (Piaget,
dalam Papalia, 1998).
Hal selanjutnya yang dapat dibahas adalah mengenai apa yang disebut Rubin (2005),
sebagai “the working process”. Hal ini menunjukkan bagaimana atau hal-hal apa yang terjadi
selama proses art therapy yang dilakukan. Dalam penelitian ini, ketika proses terapi berlangsung ,
ada beberapa hal yang menjadi evaluasi. Hal pertama adalah adanya interfensi dari ibu DR yang
mendampingi dan mengarahkan DR dalam terapi. Meski peneliti telah beberapa kali meminta ibu
DR untuk membiarkan DR sendiri untuk melakukan proses terapi, namun ibu DR tetap saja sering
menginterfensi dengan menghapus bentuk gambar yang salah dan menyambung titik (dalam dot to
dot exercise), dan memberitahu DR bagaimana bentuk dalam gambar (dalam sesi IX). Hal
berikutnya adalah pada saat terapi berlangsung, DR sering mengalihkan perhatiannya pada hal lain,
seperti makanan atau mainan yang ada. Selain itu, selama proses terapi DR juga tidak bertahan
lama dalam pengerjaan tugas.
Bila melihat kembali pada konsep yang dikemukakan Rubin (2005), dimana terkadang dibutuhkan
proses yang lama untuk dapat “menyelami” anak seutuhnya dalam konteks art therapy, maka ada
kemungkinan bahwa proses terapi yang dilakukan sebanyak 11 sesi dalam penelitian ini belum
mencukupi untuk dapat menerapkan art therapy secara komprehensif pada subjek.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan terapi dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1. Penerapan art therapy pada anak penderita leukemia yang mengalami kecemasan tidak
menunjukkan perubahan yang signifikan. Dalam arti belum ada pengurangan kecemasan pada
subjek dalam penelitian ini melalui art therapy. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil
pengukuran kecemasan sebelum dan sesudah terapi yang menunjukkan hasil yang sama.
Namun melalui observasi dan wawancara, terlihat adanya pengurangan kecemasan DR pada
tingkat imagery. DR memiliki asosiasi imagery pengalamannya dengan jarum suntik pada saat
terapi yang dapat mengurangi tension kecemasannya. DR juga terlihat tidak begitu gelisah
ketika perawat datang, meski ia masih menangis ketika disuntik atau dipasangkan infus.
2. Pada anak berusia 6 tahun, attachment dengan orangtua sangat tinggi sehingga dalam proses
art therapy yang diberikan banyak dipengaruhi oleh pengarahan dari orangtua.
3. Dibutuhkan proses untuk dapat “menyelami” anak seutuhnya dalam konteks art theraphy. Oleh
karena itu diperlukan penambahan sesi dan waktu terapi yang lebih panjang dan intensif.
4.2

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang dikemukakan, maka
disarankan:
1. Pada pelaksanaan proses terapi, pengarahan dari orang-orang sekitar subjek (orangtua,
keluarga,
dsb) pada saat terapi perlu dihindarkan agar subjek benar-benar murni
mengekspresikan dirinya.
2. Penelitian sebaiknya memperpanjang sesi terapi terutama pada sesi atau tema-tema yang
bertujuan untuk mengeksplorasi kecemasan agar diperoleh hasil yang lebih intensif.
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