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ABSTRAK

Kasus kekerasan fisik dan emosional yang terjadi pada anak umumnya
dilakukan oleh pihak keluarga dalam hal ini adalah orangtua. Mereka
memberikan kekerasan sebagai upaya untuk mendisiplinkan perilaku
anak. Terjadinya pemberian tindakan kekerasan dari orangtua
dipengaruhi oleh pandangan orangtua terhadap anak latar belakang
orangtua yang pernah mengalami kekerasan dari orangtuanya, dan

kurangnya pengetahuan orangtua tentang metode pendisiplinan perilaku
anak. Pemberian intervensi Alternatives for Families: A Cognitive-

Behavioral Therapy (AF-CBT) pada orangtua dan anak diharapkan dapat
menurunkan frekuensi pemberian kekerasan yang disertai dengan

berkurangnya dampak negatif pada anak (Kolko & Swenson, 2002). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan AF-CBT pada S dan ibunya
dapat mengurangi perilaku agresi S sebagai reaksi kemarahan dari suatu

situasi, namun ia masih memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah anak
yang sulit diatur. Sedangkan ibu dapat mengurangi frekuensi pemberian
hukuman fisik pada S dan menggantikannya dengan metode
pendisiplinan lain tanpa penggunaan kekerasan. Ibu juga dapat
mengubah pandangannya pada S. Namun antara ibu dan S masih
menunjukkan interaksi yang negatif. Dengan demikian penerapan AF-
CBT pada kasus S masih belum optimal.

Kata Kunci : A Cognitif Behaviour Therapy,
 Anak korban kekerasan fisik

dan emosional

PENDAHULUAN

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dari tahun ke tahun

menunjukkan peningkatan. Data dari Komnas Anak mencatat bahwa pada tahun

2007 jumlah pelanggaran hak anak sebanyak 40.398.625 kasus. Jumlah itu

melonjak drastis hingga 300 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang



mencapai 13.447.921 kasus (Sutrisno, 2009). Data dari Kementerian Pemberdayaari

Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pelaku kekerasan

terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orangtua dan atau anggota keluarga

lain seperti kakak kandung, kakek atau nenek (Kementerian Pemberdayaan

Perempuan, n.d.).

Meningkatnya angka kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orangtua

tidak disertai dengan terungkapnya kasus-kasus tersebut. Hal ini karena kasus

tersebut dipandang sebagai masalah internal keluarga. Apabila kasus kekerasan

terungkap maka akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga terkait. Selain itu

orangtua menganggap bahwa perilaku menampar, memukul, dan mencubit

(hukuman fisik) anak bukanlah tergolong kekerasan fisik melainkan cara untuk

mendisplinkan anak-anak mereka.

Pemberian hukuman fisik memang merupakan salah satu pola pendisiplinan

orangtua terhadap anak (Schroeder & Gordon, 2002). Namun pemberian hukuman

fisik pada kriteria tertentu dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan pada anak

dan tentunya memberikan dampak negatif pada anak (Gershoff, 2002a). Pada

kenyataannya orangtua belum menyadari bahwa pemberian hukuman fisik dapat

mengarah pada tindakan kekerasan dan berakibat negatif pada anak. Orangtua

menganggap bahwa hukuman fisik wajar dilakukan pada anak apalagi jika orangtua

memiiiki latar belakang pernah mendapatkan hukuman fisik dari orangtua mereka

sebelumnya maka hukuman fisik kemudian menjadi suatu kebiasaan dalam suatu

keluarga dan wajar dilakukan (Carr, 2000).

Dampak-dampak yang ditunjukkan pada anak akibat dari kekerasan fisik

maupun bentuk kekerasan lain yang mereka alami adalah adanya cedera atau luka

fisik dari tingkatan ringan hingga berat. Munculnya penurunan motivasi berprestasi di

sekolah, adanya self blaming pada anak dengan menganggap bahwa dirinya

memang bersalah sehingga pantas mendapatkan kekerasan dari orangtua.
 Selain

itu muncul perubahan perilaku misalnya menjadi pasif atau agresi. Anak juga akan

menarik diri dari lingkungannya (Newberger, 1982; Mash & Wolfe, 2005; Kerig &

Wenar
, 2006).

Kekerasan pada anak terjadi dalam konteks hubungan yang terjadi antara

orangtua dan anak dimana seharusnya orangtua dapat memberikan dukungan,

melindungi, dan memberikan pengasuhan pada anak. Anak-anak yang berasal dari



keluarga abusive tumbuh di dalam lingkungan yang gagal memberikan kesempatan

yang konsisten dan tepat untuk perkembangan mereka (Mash & Wolfe, 2005).

Seperti kasus yang dialami oleh S dan keluarga, ia mendapatkan hukuman

fisik yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik disertai dengan emotional

neglect dan kekerasan emosional, dari orangtua serta neneknya. Hukuman fisik

yang diberikan tersebut menurut orangtua merupakan metode untuk mendisiplinkan

S dan dianggap sebagai metode yang paling efektif. Terlihat pula bahwa dalam

keiuarga tersebut kekerasan merupakan rial yang wajar dilakukan. Ayah yang

memiliki latar belakang pernah mendapatkan kekerasan dari orangtua sebelumnya

kemudian memiliki pandangan bahwa mendidik anak laki-laki haruslah dengan

kekerasan. Ibu yang walaupun tidak memiliki latar belakang pernah mendapatkan

hukuman fisik
, dengan tingkat stres tinggi akibat tuntutan ekonomi membuatnya

sering memberikan hukuman fisik pada S. Bahkan dalam satu minggu, hampir setiap

hari ibu memuku! maupun mencubit S. Ha! lain yang mendorong ibu untuk

melakukan hukuman fisik pada S adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai

metode pendisiplinan perilaku anak tanpa penggunaan kekerasan.

Dampak yang ditunjukkan pada S akibat dari kekerasan yang ia terima

adalah adanya luka fisik ringan seperti warna biru di kulit bekas cubitan. Selain itu S

juga pernah mengeluh sakit di matanya karena bagian tersebut bekas ditendang

oleh ibu. Dampak lain adalah S menunjukkan perilaku agresi ketika ia marah atau

enggan menuruti permintaan orangtua maupun nenek. S juga menunjukkan rasa

takut dan tidak nyaman saat berada dekat dengan ayahnya. la mengganggap bahwa

dirinya memang sulit diatur seperti yang selama ini diejekkan oleh nenek dan

orangtuanya.

Alternatives for Families: A Cognitive-Behavioral Therapy (AF-CBT) adalah

intervensi bagi keluarga yang mengalami masalah kekerasan maupun hukuman fisik

yang kronik. AF-CBT berdasar pada prinsip Cognitive-Bevahior Therapy (CBT) dan

family therapy. Bahwa peristiwa kekerasan dari orangtua terhadap anak dilihat

sebagai interaksi antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Orangtua yang memberikan

kekerasan pada anak memiliki keyakinan yang salah terhadap anaknya. Selain itu

masalah-masalah yang muncul dalam keluarga adalah hasil interaksi yang terjadi

antar anggota keluarga (Kolko & Swenson, 2002).
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AF-CBT yang akan diterapkan pada S dan orangtuanya diharapkan dapat

membuat orangtua mengurangi frekuensi pemberian hukuman fisik pada S yang

disertai dengan berkurangnya perilaku negatif S pada orangtua. Selanjutnya

diharapkan terjadi peningkatkan interaksi yang positif antara orangtua dan S. Untuk

mencapai tujuan tersebut, AF-CBT pada kasus S akan dilaksanakan dalam 3 fase.

Fase 1 adalah fase untuk memulai program dengan masing-masing pihak

menceritakan kembali tentang pengalaman hukuman fisik yang terjadi. Sedangkan

fase 2 diisi dengan pelaksanaan CBT maupun pelatihan ketrampilan lainnya baik

untuk S maupun orangtua. Fase 3 adalah fase bagi orangtua dan anak yang

bersama-sama akan melakukan proses klarfikasi tentang peristiwa hukuman fisik

dan kemudian melakukan pelatihan komunikasi guna dapat mencapai pola

komunikasi yang efektif antara orangtua dan anak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka masalah penelitian yang

diajukan adalah bagaimana efektifitas penerapan alternatives for families: a

cognitive-behavioral therapy (AF-CBT) pada kasus S yang menerima kekerasan dari

orangtuanya?

KAJIAN TEORI

Definisi kekerasan pada anak yang dinyatakan oleh World Health

Organization (WHO) yaitu segala bentuk perlakuan yang salah secara fisik dan/atau

emosional, kekerasan seksual, tidak memberikan perhatian dan pengasuhan pada

anak, eksploitasi anak dengan dan/atau tanpa tujuan komersil yang memiliki dampak

aktual maupun potensial pada kesehatan, daya tahan, perkembangan, atau

penghargaan terhadap anak dalam kaitannya dengan tanggung jawab,

kepercayaan, dan kekuasaan (Kerig & Wenar, 2006). Finkelhor dan Dziuba-

Leatherman (dalam Mash & Wolfe, 2005) menambahkan bahwa kekerasan pada

anak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk perlakuan yang sedang

diterima oleh kebanyakan anak seperti hukuman fisik, penyerangan dari saudara

kandung atau teman sebaya maupun perlakuan yang jarang diterima oleh

kebanyakan anak seperti kekerasan fisik (physical abuse).

Mengenai hukuman fisik sendiri beberapa peneliti child abuse melihat bahwa

hukuman fisik memiliki resiko atau potensi yang mengarah ke child abuse. Selain itu

akibat dari hukuman fisik juga memiliki kemiripan dengan kekerasan pada anak yaitu



meningkatnya perilaku agresi anak. Bahkan hukuman fisik dapat dianggap sebagai

salah satu etiologi dari perilaku kriminal dan antisosial pada anak maupun remaja

(Gershoff, 2002a).

Batasan yang memperjelas antara kekerasan dan hukuman fisik pada anak

dapat dilihat dari frekuensi pemberian hukuman fisik dalam satu minggu, usia anak,

dan tujuan dilakukannya hukuman fisik tersebut pada anak. Bila dalam satu minggu

terjadi lebih dari satu kali episode pemukulan disertai dengan kekuatan penuh dari

pelaku, diberikan pada anak berusia lebih dari 6 tahun atau dibawah 2 tahun, dan

dilakukan sebagai satu-satunya upaya untuk mendisiplinkan anak maka hukuman

fisik yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai kekerasan (Baumrind, Larzerele,

Cowan, 2002; Gershoff, 2002b).

Kekerasan pada anak melibatkan karakteristik anak, karakteristik orangtua

atau konteks sosial keluarga. Dalam hal ini kekerasan pada anak dilihat sebagi hasil

dari proses yang kcmpleks dimana anak dengan karakteristik tertentu, misalnya

difficult temperament rentan, terhadap kekerasan dari orangtua. Hal ini karena

karakteristik tersebut membuat orangtua merasa kurang mampu menghadapi

perilaku anak. Orangtua kemudian mulai bersikap keras kepada anak yang

tercermin dalam interaksi antara orangtua dan anak. Selain itu latar belakang

orangtua dan faktor kontekstual keluarga juga turut berperan dalam terjadinya

kekerasan
, misalnya orangtua yang pernah mengalami kekerasan dari orangtuanya

dan tingginya tingkat stres orangtua (Carr, 2000).

Ketika orangtua melakukan kekerasan pada anak di dalamnya terjadi

interaksi antara faktor kognitif dan faktor perilaku. Peristiwa kekerasan pada anak

umumnya dipicu oleh perilaku anak yang oleh orangtua dianggap sebagai perilaku

negatif. Kekerasan kemudian digunakan sebagai strategi untuk mendisplinkan

perilaku anak. Selanjutnya setiap kali anak menunjukkan perilaku yang dianggap

tidak menyenangkan orangtua maka secara otomatis orangtua akan segera

menghukum anaknya. Dari sisi anak, pandangan orangtua dan hukuman fisik yang

ia terima mempengaruhi pandangan, emosi serta sikap anak pada orangtua (Carr,

2000; Epstein & Schlesinger, 2003).
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Bagan 1. Model Sistemik Kekerasan pada Anak

Alternatives for families: A Cognitive-Behavioral Therapy (AF-CBT) adalah

terapi yang dikembangkan oleh David J. Kolko dengan berdasar pada model

comprehensive individual and family cognitive-behavioral therapy (CIF-CBT) yang

mengintegrasikan prinsip dari CBT dan family therapy (Kolko & Swenson, 2002).

Target populasi dari AF-CBT adalah orangtua yang melakukan kekerasan pada

anak karena kurangnya pengetahuan tentang metode pendisiplinan anak. Orangtua

kemudian perlu mendapatkan pengarahan agar dapat berinteraksi lebih positif

dengan anak. Sedangkan anak yang mendapatkan intervensi anak usia sekolah

(usia 5-15 tahun) yang mendapatkan kekerasan fisik ataupun hukuman fisik

berlebihan sehingga ia menunjukkan perilaku yang bermasalah seperti perilaku

agresif dan kurangnya kemampuan dalam bersosialisasi (University of Pittsburgh,

n
.
d

.; Child Welfare Information Gateway, 2007).
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AF-CBT adalah intervensi jangka pendek dengan kurun waktu 12-16 minggu

dengan kegiatan yang dilakukan setiap 1-2 kali dalam 1 minggu. Setting

pelaksanaannya dapat dilakukan dalam setting klinik, rumah klien, maupun setting

lain dimana orangtua sering berinteraksi dengan anak. Pelaksanaan AF-CBT terbagi

ke dalam tiga fase dan masing-masing fase terdapat kegiatan untuk orangtua

maupun anak. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut (University of Pittsburgh,

n
.
d

.; Kolko & Swenson, 2002):

Fase Kegiatan

1 (joining with the family) - Persetujuan terapi bersama dengan orangtua

dan anak

- Psikoedukasi orangtua tentang peristiwa

kekerasan

- Child disclosure tentang pengalaman kekerasan

2 (Skills building) - Cognitive processing

- Affect intervention

- Pelatihan coping bagi anak

- Behavior management technique (orangtua)

3 (Applications) - Pelatihan problem solving

- Pelatihan kemampuan komunikasi

Tabel 1. Fase Pelaksanaan AF-CBT

Setelah fase 3 klien diminta untuk mengaplikasikan ketrampilan yang telah

diperoleh secara mandiri. Bagian ini dapat dipakai terapis untuk mengevaluasi terapi

yang telah dilakukan. Selanjutnya klien dan terapis melakukan terminasi dengan

mendiskusikan bahwa ada kemungkinan masalah yang sama dapat muncul kembali

dalam keluarga. Oleh karena itu terapis meminta untuk klien agar melakukan

antisipasi. Terapis juga memberikan penguatan pada klien karena telah

mengaplikasikan ketrampilan yang telah diperoleh. Penguatan ini akan membantu

masing-masing anggota keluarga untuk mengembangan kompetensi diri (Kolko &

Swenson, 2002).
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METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain

penelitian studi kasus

Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah S, anak laki-laki berusia 8 tahun yang

mendapatkan kekerasan fisik dan emosional dari keluarga. Subyek lain adalah ibu

berusia 33 tahun yang melakukan kekerasan fisik dan emosional pada S.

Dari hasil asesmen pada kondisi S dan ibu maka dibuat outline rancangan

terapi yang meliputi kekuatan dan kebutuhan klien, target masalah, dan tujuan

terapi. Berikut adalah outline dari rancangan terapi:

Anak Ibu Keluarga

Kekuatan Taraf inteligensi Orangtua bekerja Kuatnya rslasi da lam

tergolong rata-rata Menginginkan S extended family

Mau mengerjakan menjadi lebih baik Saling membantu antar

tugas-tugas rumah Tidak anggota keluarga

Mau membantu menggunakan

menjaga adik obat-obatan atau

alkohol

Target Marah dan perilaku Orangtua selalu Adanya komunikasi

Masalah agresi sebagai menganggap S negatif antara orangtua

reaksi atas sebagai anak dan S

kekerasan yang ia yang sulit untuk

terima diatur

Konsep diri yang Sering

negatif akibat dari memberikan

internalisasi hukuman fisik

kekerasan verbal pada S

yang ia terima Kurangnya

pengetahuan

tentang metode

pendisiplinan

selain hukuman
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fisik

Tujuan Mengurangi perilaku Mengubah Mengubah pola

Treatment agresi anak pandangan komunikasi negatif

Memberikan orangtua antara S dengan

pemahaman pada terhadap S orangtua menjadi pola

anak mengenai Mengurangi komunikasi yang lebih

peristiwa kekerasan frekuensi positif

sehingga anak tidak pemberian

menginternalisasi hukuman fisik

kekerasan yang ia pada S

alami sebagai Menambah

bagian dari dirinya pengetahuan

orangtua tentang

metode

pendisiplinan

tanpa hukuman

fisik

Indikator Menurunnya Munculnya Munculnya pola

Keberhasilan frekuensi perilaku pandangan yang komunikasi yang positif

negatif anak positif tentang S antara S dengan

Adanya kesadaran Munculnya orangtua. Dalam hal ini

dari S bahwa ia pengetahuan S dapat menyampaikan

bukanlah anak yang mengenai metode keinginan dan

tidak bisa diatur pendisiplinan pendapatnya secara

atau "madin"

 seperti anak selain efektif serta orangtua

yang dikatakan oleh dengan hukuman dapat mendengarkan

orangtua fisik dengan aktif.
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Strategi Affect Intervention Intervensi Communication Skills

(regulasi kemarahan Kognitif, klarifikasi Training

dengan pendekatan Psikoedukasi

CBT) tentang prinsip-

Psikoedukasi prinsip modifikasi

mengenai peristiwa perilaku

kekerasan,

klarifikasi

Tabel 1. Outline Rancangan Terapi

HASIL PENELITIAN

FASE 1

Pada fase 1 yang merupakan fase initial treatment dari AF-CBT diperoleh

hasil bahwa ibu dapat mengetahui dan mengidentifikasi dampak dari hukuman fisik

yang ia berikan pada S. Ibu juga mengakui bahwa setiap hari ia dapat memberikan

hukuman fisik pada S. Rasa menyesal ibu dalam memberikan hukuman fisik mulai

terlihat saat ibu menceritakan kesedihannya ketika memukul S dengan mata yang

berkaca-kaca. Hanya saja ibu belum mengungkapkan niatnya untuk mengurangi dan

menghentikan hukuman fisik tersebut pada S.

Dari sisi S, ia secara terbuka menceritakan pengalamannya mendapatkan

hukuman fisik kepada peneiiti. la pun mengungkapkan hai-nai yang sekiranya

membuat orangtua marah dan kemudian memukulnya. Terkait dengan frekuensi

pemberian hukuman fisik, S mengatakan bahwa ayahnya lebih sering memberikan

hukuman fisik dibanding dengan ibunya. Walaupun peneiiti telah membimbing S

untuk melihat bahwa ibu lebih sering berada di rumah bersama dengan S sehingga

ada kemungkinan ibu juga sering memberikan hukuman fisik namun S tetap

mengatakan bahwa ayah paling sering memberikan hukuman fisik. Hal ini

kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas kedekatan S dengan ayahnya. Selama

proses asesmen sampai dengan pelaksanaan terapi terlihat bahwa hubungan S

lebih dekat dengan ibu dibanding dengan ayahnya.

Dari fase ini pula terlihat bahwa S belum pernah mengungkapkan perasaan

maupun pendapatnya terkait dengan hukuman fisik yang ia terima. Awalnya S hanya

menyebutkan bahwa ia merasa sakit ketika dipukul oleh ibunya. Setelah peneiiti

bertanya selain sakit, apa lagi yang ia rasakan ketika ibu sedang memukulnya, S



baru menjawab bahwa ia merasa sedih dan marah. Oleh karena S belum pernah

mengungkapkan perasaannya tersebut, peneliti membimbing S tentang apa yang

seharusnya S katakan pada orangtuanya apabila mereka akan memukulnya. S lalu

bertekad bahwa jika suatu saat orangtuanya hendak memukulnya maka ia akan

berkata "jangan mukul karena sakit".

FASE 2

Fase ini diawali dengan menggali pandangan anak mengenai pengaiaman

kekerasan secara umum maupun hukuman fisik yang ia terima. Terlihat bahwa S

memiliki pandangan bahwa ia tidak menyetujui kekerasan karena akan menimbulkan

akibat negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun terkait dengan pemberian

hukuman fisik dari orangtua, terlihat bahwa ada konflik dalam diri S. Di satu sisi S

menganggap bahwa ia memang pantas dipukul karena membuat orangtua marah.

Di sisi lain S juga berpandangan bahwa supaya ia menjadi anak yang baik tidak

harus dipukul. Dalam hal ini terlihat bahwa ia memiliki keinginan untuk tidak selalu

dipukul oleh orangtua namun ia juga mengetahui bahwa ia sering membuat marah

orangtua yang berakibat pada orangtua memberi hukuman fisik padanya.

Dengan demikian dari pandangan S mengenai hukuman fisik yang ia terima,

S masih menganggap bahwa karena ia membuat marah orangtua maka ia pantas

menerima hukuman fisik. Selain itu adanya anggapan S bahwa ayah tidak pernah

merasa sedih ketika memukulnya semakin memperkuat bahwa hubungan S dengan

ayahnya tidak sedekat dengan ibunya. Ditambah pula S berpendapat bahwa ibu

merasa sedih ketika memukulnya karena hal tersebut dikatakan ibu pada S setelah

ibu memukul.

Anggapan S bahwa ayahnya tidak merasa sedih karena tidak mengatakan

hal tersebut pada S dapat disebabkan bahwa S belum dapat mengenali tanda-tanda

emosi selain dari pengungkapan secara langsung. Peneliti kemudian membimbing S

untuk mengenali isyarat atau tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang

mengalami emosi tertentu. Tanda tersebut dapat berasal dari ekspresi wajah, postur

atau gerakan tubuh, maupun perilaku yang terlihat. S kemudian dapat

mengidentifikasikan tanda-tanda emosi yang terjadi pada dirinya. Namun saat

diminta untuk mengamati tanda-tanda emosi orang lain S kembali harus dibimbing

oleh peneliti.



Setelah S mengetahui dan mampu mengidentifikasi tanda-tanda emosi, ia

juga dapat mengidentifikasi situasi-situasi apa saja yang membuatnya merasa

marah. Dari situasi yang ada, S kemudian memunculkan perilaku tertentu yang

ternyata membawa konsekuensi negatif pada S, yaitu ia "diomelin" dan dipukul oleh

orangtua. Dengan adanya pengetahuan S mengenai konsekuensi negatif yang ia

terima, S kemudian belajar untuk mengubah cara berpikirnya maupun perilaku

reaksi kemarahan dari situasi tertentu. S juga melihat bahwa perubahan tersebut

ternyata dapat membawanya tidak iagi menerima hukuman fisik dari orangtua.

Pada pertemuan dengan iby mengenai kesalahan berpikir ibu terhadap S,

ibu mampu mengidentifikasi kesalahan berpikirnya yaitu memberi label negatif pada

S
. Ibu sering mengucapkan kata "bego", "songong", "anak kurang ajar" pada S.

Terlihat juga bahwa ibu mulai mengetahui tautan antara cara berpikir dengan

perasaan dan perilaku. Ibu dapat memberikan contoh dari situasi sehari-hari bahwa

saat ia anak bungsunya (adik S) menangis, ibu beranggapan bahwa S mencari gara-

gara dengan adiknya. Ibu lalu menyebutkan bahwa pada saat itu perasaannya pada

S menjadi jengkel dan marah, kemudian ia memukul S. Dengan adanya

pengetahuan ibu mengenai tautan berpikir-perasaan-perilaku, peneliti kemudian

mengajak ibu untuk belajar mengubah cara berpikirnya tentang S.

Peneliti memberikan pekerjaan rumah pada ibu untuk mengubah cara

berpikirnya tentang S dari situasi sehari-hari. Hasil dari pekeriaan rumah

menunjukkan bahwa ibu mulai mencoba untuk tidak menyalahkan atau menganggap

negatif pada perilaku S. Hasil berpikir itu membuat perasaan ibu pada S menjadi

lebih sabar dan tidak memberikan hukuman fisik padanya. Progress yang ibu

tunjukkan ini kemudian didukung juga dengan tambahan pengetahuan ibu mengenai

metode pendisiplinan anak tanpa kekerasan. Pada fase ini barulah ibu

mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin terus menerus memukul S namun

ibu merasa tidak tahu dengan cara bagaimana harus mendidik S supaya ia menjadi

anak yang bisa diatur. Setelah ibu mendapatkan pengetahuan mengenai teknik-

teknik modifikasi perilaku anak tanpa kekerasan, ibu lalu bertekad untuk

mempraktekkan salah satu teknik yaitu token ekonomi untuk meningkatkan perilaku

belajar S. Hasilnya dengan teknik tersebut perilaku belajar anak cukup meningkat

dan ibu tidak menggunakan hukuman fisik untuk memaksa S agar mau belajar.
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FASE 3

Pada fase ini nampak bahwa pengetahuan yang sudah ibu terima tentang

dampak dari hukuman fisik maupun kesalahan berpikir belum sepenuhnya ibu

hayati. Hal ini terlihat ketika ibu bertemu langsung S untuk membicarakan

pengalaman hukuman fisik, ibu berbicara dengan S menggunakan nada suara

tinggi. Bahkan sesekali ibu mengatakan bahwa S "bandel", terlihat pula gerakan

tangan ibu seperti hendak mencubit paha S. Hal ini ibu lakukan karena ibu merasa S

tidak kunjung melakukan hal yang dimintakan oleh peneiiti, ibu merasa bahwa S

tidak serius dalam menjawab pertanyaan dari peneiiti. Dalam hal ini ibu kembali

memiliki kesalahan berpikir pada S karena sesungguhnya S mau untuk menjawab

pertanyaan dari peneiiti namun memang menjawabnya dalam jeda waktu yang

cukup lama. Kesalahan berpikir yang ibu lakukan jelas membuat ibu menjadi jengkel

pada S, kemudian membuat nada suara ibu menjadi tinggi pada S bahkan hampir

mencubit paha S. Ibu juga menceritakan kesedihan saat memberikan hukuman fisik

maupun niat ibu untuk tidak memberikan hukuman fisik pada S dengan nada suara

yang tinggi. Tidak terlihat adanya penyesalan saat ibu mengatakan hal tersebut

pada S. Oleh karena sikap ibu tersebut, S tidak mengungkapkan apapun mengenai

pengalaman hukuman fisik yang ia terima. Saat ibunya berkata pada dengan nada

suara tinggi atau hampir mencubitnya, S hanya tersenyum pada ibunya. Baru

setelah peneiiti membantu S untuk mengungkapkan apa yang dirasakan saat

menerima, ia mengatakan sakit pada ibu dan tidak ingin dipukul lagi.

Sikap ibu tersebut masih ibu tunjukkan ketika peneiiti menyampaikan

penjelasan tentang pola komunikasi antara orangtua-anak. Hal ini membuat

pelaksanaan terapi pada fase ini menjadi tidak efektif. Ibu cenderung memaksa S

untuk menjawab pertanyaan dari peneiiti sementara S hanya tersenyum pada ibunya

yang membuat nada suara ibu semakin tinggi pada S. Selain itu sikap ibu pada fase

ini justru membuat S menjadi tidak termotivasi untuk mempelajari ketrampilan baru,

dan mengerjakan tugas dari peneiiti. Saat peneiiti meminta S untuk memberikan

contoh bagaimana mengajukan permintaan dengan cara yang baik, ibu langsung

mengatakan bahwa S memang tidak pernah meminta secara baik-baik. Terlihat

bahwa S yang tadinya akan menjawab pertanyaan dari peneiiti setelah mendengar

komentar ibunya, ia hanya diam. Kehadiran E (adik S) secara tiba-tiba dengan

membawa makanan membuat peneiiti meminta S untuk mempraktekkan secara



langsung. S terlihat langsung merebut makanan adiknya, peneliti kemudian

mendorong S untuk meminta makanan secara baik. S kemudian mengatakan pada

adiknya 
"E bagi makanannya dong". Adiknya yang menolak untuk membagi

makanan pada S membuat S merebut kembali makanan tersebut dari tangan

adiknya. Ha! ini memberikan penguatan bahwa fase ini memang berjalan tidak efektif

baik untuk ibu maupun S.

Sebelum Terapi Sesudah lerapi

Frekuensi Ibu memberikan

hukuman fisik (menurut ibu)

Sering (setiap hari) Tidak pernah

Frekuensi pemberian hukuman

fisik dari ibu (menurut anak)

Cukup sering Tidak pernah

Pandangan Ibu tentang Perilaku S Cukup sulit diatur Sudah berkurang,

terlihat bahwa S lebih

dapat diatur

Pandangan S tentang dirinya S mengatakan

bahwa dirinya cukup

nakal namun tidak

terlalu"bandel"

S menganggap bahwa

dirinya bandel dan

cukup sulit diatur

Tabel 3. Perbandingan Hasil Sebelum dan Sesudah Terapi

DISKUSI

Dari hasil pelaksanaan terapi, untuk tujuan pertama terlihat bahwa pada saat

terapi S dapat mengubah perilaku agresi sebagai reaksi kemarahannya pada orang

lain dengan perilaku lain yang tidak membawa konsekuensi negatif bagi dirinya

maupun orang lain. Tercapainya tujuan ini karena dalam pelaksanaan program,

peneliti mengajak S untuk dapat mengenali emosi dan mengidentifikasi emosi

(sebelum terapi, kemampuan ini belum dimiliki oleh S). Selanjutnya peneliti juga

mengajak S untuk mengenali situasi keseharian yang dapat memunculkan emosi

marah. Setelah S mengetahui situasi-situasi tersebut, peneliti membimbing S untuk

mengidentifikasi akibat dari masing-masing reaksi. Saat proses identifikasi tersebut

S menyadari bahwa ada beberapa reaksi kemarahannya yang merugikan dirinya

maupun orang lain. Munculnya kesadaran tersebut disertai pula penggantian reaksi
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kemarahan berupa penggantian cara berpikir maupun perilaku yang sekiranya tidak

membawa akibat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.

Untuk tujuan AF-CBT yang kedua bagi S, ternyata ia masih menghayati

bahwa dirinya memang sulit diatur sehingga membuat orangtuanya marah dan ia

pantas diberi hukuman fisik. Tidak tuntasnya tujuan yang kedua ini karena dalam

pelaksanaan terapi penggalian dari keyakinan anak mengenai bahwa ia adalah anak

yang sulit diatur belum sampai pada keyakinan yang paling mendasar dari anak.

Pada pelaksanaan terapi, peneliti telah berusaha untuk menggali tentang keyakinan

S bahwa ia adalah anak yang sulit diatur. S kemudian mengatakan bahwa ia

mengetahui dirinya adalah anak yang sulit diatur karena orangtuanya sering

mengatakan hal tersebut padanya. Penggalian ini kemudian belum tuntas sampai

kepada keyakinan yang paling mendasar misalnya bahwa S yakin perkataan

orangtua pada anak pasti selalu benar.

Terkait dengan tujuan terapi AF-CBT bagi ibu yaitu (1) mengubah

pandangan orangtua terhadap S, dan (2) menambah pengetahuan orangtua tentang

metode pengasuhan anak tanpa kekerasan; dapat disimpulkan bahwa kedua tujuan

tersebut tercapai. Hal ini terlihat dari sebelum terapi ibu menganggap bahwa S

adalah anak yang sulit diatur dan sesudah terapi ibu melihat bahwa S tingkat
"bandel" S mulai berkurang yang ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan S pada ibu

serta berkurangnya perilaku agresi S dengan kata-kata kasar maupun memukul-

mukul benda. Ibu juga merasa dapat lebih sabar dalam menghadapi S. Selain itu,

ibu yang sebelum terapi hampir setiap hari memberikan hukuman fisik pada S,

sesudah terapi ibu tidak pernah memberikan hukuman fisik pada S. Ibu melihat

bahwa dirinya lebih sabar dalam menghadapi perilaku S hal ini karena ibu mencoba

mengubah cara pandangnya terhadap S dengan tidak memberikan label negatif

pada S. Ibu juga mencoba teknik lain dalam mendisiplinkan anaknya misalnya

dengan memodifikasi cara memberikan perintah bagi S, yang dulunya ibu

memberikan sambil berteriak setelah terapi ibu mencoba dengan nada halus.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan AF-CBT pada ibu antara lain

adalah motivasi ibu dalam mengikuti terapi. Walaupun keinginan ibu untuk

mengurangi atau menghentikan tindakan memukul S baru terungkap pada fase 2

namun hal ini cukup dapat membuat ibu termotivasi untuk mempelajari metode

pengasuhan tanpa kekerasan. Selain itu ibu juga terbuka dalam menceritakan



tindakan pemukulannya pada S maupun perasaan-perasaan ibu pada S. Menurut

Kolko dan Swenson (2002) motivasi serta keterbukaan orangtua dalam

mengungkapkan kekerasan yang mereka lakukan turut berperan dalam keberhasilan

terapi. Hal ini karena masalah kekerasan adalah masalah yang sensitif bagi

orangtua sehingga ketika orangtua mulai terbuka maka proses terapi selanjutnya

dapat berjalan dengan lancar. Hal lain adalah peneliti selama program

menggunakan istilah hukuman fisik bukan kekerasan pada anak, penggunaan istilah

ini memang dianjurkan dalam AF-CBT supaya orangtua tidak merasa dihakimi atau

mendapat stigma negatif dari terapis. Dengan demikian membuat orangtua akan

lebih terbuka dalam mengungkapkan kekerasan yang mereka lakukan (Kolko &

Swenson, 2002).

Pelaksanaan AF-CBT bagi keluarga (ibu-anak) dengan tujuan mengubah

pola komunikasi negatif antara S dengan ibu dapat dikatakan belum optimal. Terlihat

bahwa fase 3 yang merupakar, pelaksanaan ketrarr.pilan komunikasi berjalan tidak

efektif bagi pihak ibu maupun S. Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah

kurangnya alokasi waktu yang direncanakan oleh peneliti untuk setiap kegiatan,

terutama kegiatan pada fase 3 yang melibatkan interaksi ibu dan S. Fase 3 yang

diawali dengan sesi klarifikasi untuk meredakan dampak emosional diantara

orangtua sebagai pemberi kekerasan dan anak sebagai korban (Kolko & Swenson,

2002) justru memperlihatkan sikap ibu yang kembali memberikan label negatif
"

bandel" pada S. Ibu yang semula mampu mengubah cara dalam memberikan

instruksi pada S, saat klarifikasi berlangsung justru berteriak pada S saat ibu

meminta S untuk menjawab pertanyaan peneliti. Sikap ibu ini kemudian

memengaruhi motivasi anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh

peneliti. Melihat pola interaksi yang terjadi antara ibu dan S pada fase 3, peneliti

seharusnya tidak melanjutkan kegiatan pelatihan komunikasi. Namun ketidakpekaan

peneliti dalam melihat interaksi yang terjadi tersebut membuat peneliti tetap

melanjutkan pelatihan komunikasi. Hasil yang didapatkan adalah pelatihan

komunikasi sama sekali berjalan tidak efektif yang diakibatkan oleh dampak

emosional yang terjadi dalam interaksi ibu dan anak. Sebagai terapi yang juga

berdasarkan pada prinsip terapi keluarga, AF-CBT memang menganjurkan

terapisnya untuk dapat melihat pola interaksi maupun hubungan antar anggota
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keluarga. Hal ini nantinya akan bermanfaat untuk sesi terapi yang melibatkan

kegiatan dari antaranggota keluarga (Kolko & Swenson, 2002).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan terapi dan diskusi dari hasil pelaksanaan,

dapat disimpulkan bahwa penerapan AF-CBT pada kasus S yang telah dilakukan

belum optimal pada kasus S. Dalam hal ini S masih menghayati pemberian

hukuman fisik pada dirinya dengan menganggap bahwa ia adalan anak yang suiit

diatur. Sedangkan pola interaksi negatif antara ibu dan S belum dapat terfasilitasi

dengan kegiatan yang telah dilakukan. Walaupun demikian penerapan terapi ini

tetap membawa hasil pada penurunan frekuensi hukuman fisik yang ibu berikan

pada S, penurunan tindakan agresi sebagai reaksi kemarahan S atas suatu situasi,

serta adanya pengetahuan ibu mengenai metode pendisiplinan perilaku S tanpa

penggunaan kekerasan.

Dengan melihat hasil yang didapat dari pelaksanaan terapi maka beberapa

saran yang diberikan untuk pengembangan terapi adalah:

1
. Terapis dalam AF-CBT sebelum melaksanakan program harus benar-benar

memahami family therapy untuk kemudian dapat teliti melihat pola interaksi yang

terjadi antar anggota keluarga sehingga dapat memberikan kegiatan yang efektif

pada sesi keluarga.

2
. Pelaksanaan AF-CBT yang melibatkan anggota keluarga lain membutuhkan

kerjasama dari psikolog dewasa untuk membantu pelaksanaan sesi bagi

orangtua dan bagi keluarga serta membantu pemahaman tentang pola interaksi

antaranggota keluarga.

3
. Pelaksanaan kegiatan kemampuan coping dapat dilakukan bersamaan dengan

affect intervention: mengelola kemarahan.

4
. Pelaksanaan fase tiga yaitu bagi keluarga tetap diawali dengan pelatihan

problem solving supaya antar anggota keluarga menyadari permasalahan yang

terjadi di antara mereka dan mau bersama-sama mencari alternatif solusi.

Diharapkan dengan adanya kesadaran akan masalah yang ada, antar anggota

keluarga dapat melaksanakan pelatihan komunikasi dengan optimal.
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Untuk peneliti selanjutnya yang sekiranya akan mengembangkan penerapan AF-

CBT pada kasus-kasus yang serupa diharapkan dapat mempertimbangkan

faktor kebiasaan atau budaya yang telah terbentuk dalam keluarga.
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