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Abstrak 

 
Kehidupan di lembaga pemasyarakatan menjadi sumber stres tersendiri bagi seorang warga binaan 

pemasyarakatan (WBP). Kondisi stress yang dialami terus menerus dapat berdampak negatif 

terhadap kesehatan mental WBP. Kondisi ini menuntut adanya intervensi yang memadai untuk 

mengatasi pemasalahan-permasalahan psikologis yang dialami oleh WBP di Lapas. Terapi seni 

merupakan salah satu bentuk terapi psikologis yang banyak digunakan untuk intervensi di lingkungan 

Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek terapi seni dengan pendekatan person-centered 

dalam membantu WBP mengekspresikan pikiran dan emosi serta meningkatkan pengenalan diri 

selama berada di Lapas. Terapi seni dengan pendekatan person-centered dilaksanakan dalam tujuh 

kali sesi terapi kelompok berdurasi 60 hingga 90 menit. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen 

yang dilakukan terhadap 7 orang WBP laki-laki berusia 25  hingga 35 tahun dengan latar belakang 

kasus pembunuhan. Skala seni dikembangkan untuk mengukur ketercapaian tujuan dari setiap sesi 

intervensi. Hasil analisis menggunakan paired sample t-test menunjukan adanya perbedaan yang 

signifikan antara nilai pre test dan post test skala seni. WBP menujukan peningkatan skor skala seni 

setelah mengikuti tujuh kali sesi terapi seni dengan pendekatan person centered. Hasil ini menunjukan 

bahwa terapi seni dengan pendekatan person centered mampu membantu WBP dalam 

mengekspresikan pikiran dan emosi serta meningkatakan pengenalan diri.  
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A. PENDAHULUAN 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menetapkan Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) sebagai tempat yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP). WBP terdiri dari narapidana, anak didik 

pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan sesuai dengan yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1995. Proses pembinaan terhadap WBP di Lapas di 

atur dalam UU no 12 tahun 1995 bab II. Berdasarkan bab II pasal 5 sistem 

pembinaan diberikan berdasarkan tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan 

dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat, 

kehilangan kebebasan sebagai satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk 
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tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada penjelasan 

undang-undang tentang asas-asas ini sama sekali tidak ditemukan penjelasan tentang 

penanganan psikologis pada WBP. 

Hasil penelitian banyak menunjukan bahwa kehidupan di penjara merupakan salah 

satu sumber stres yang signifikan bagi individu (Haney, 2001). World Health 

Organization dan International Committee of the Red Cross mengungkapkan bahwa 

lingkungan penjara merupakan lingkungan yang buruk bagi perkembangan kesehatan 

mental individu (WHO & ICRC, 2014). Berbagai hasil penelitian menunjukkan 

bahwa WBP sering mengalami berbagai masalah kesehatan mental (Fleming, Gately, 

& Kraemer, 2012; Huchzermeier, Brub, Godt, & Aldenhoff, 2006). Berbagai masalah 

kesehatan mental yang kerap terjadi pada WBP anatara lain delusi, ketidakpuasan 

terhadap hidup, klaustrofobia, cemas, depresi, panik, stres, penyangkalan, mimpi 

buruk atau kesulitan tidur, fobia, penyalahgunaan NAPZA, aktivitas kriminal, 

melukai diri sendiri, ketakutan menjadi homoseksual, dikuasai oleh perasaan 

bersalah, malu, serta kecenderungan bunuh diri (Cooper & Berwick, 2001; Fazel & 

Danesh, 2002; Palmer & Connelly, 2005; James & Glaze, 2006; Llyold, Tysoe, 

Falshaw, & Booth, 2007; Johnson & Zlotnick, 2008; McMurran & Christopher, 

2009; Scott & Codd, 2010; Fleming dkk., 2012; Thomar, 2013; Torrey, Zdanowicz, 

Kennard, Lamb, Eslinger, Biasotti, & Fuller, 2014). 

Penjelasan diatas menujukan bahwa intervensi psikologis sebenarnya sangat 

diperlukan bagi WBP agar dapat terhindar dari resiko masalah kesehatan mental. Art 

therapy (selanjutnya akan menggunakan istilah terapi seni) merupakan salah satu 

bentuk terapi yang dipandang cocok dengan karakteristik yang dimiliki oleh WBP 

(Gilroy, 2006). Gussak (2007) mengungkapkan bahwa WBP cenderung memiliki 

mekanisme pertahanan diri yang kuat dan melakukan faking good. WBP laki-laki 

secara khusus menunjukkan kesulitan dalam mengekspresikan diri secara verbal 

(Karp, 2010). Hal ini membuat bentuk terapi konvensional dipandang kurang sesuai 

untuk diberikan pada WBP, khususnya pada WBP laki-laki.  

Terapi seni merupakan metode tritmen yang berdasar pada penggunaan seni 

sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi diri. Penggunaan seni atau terapi seni di 
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penjara bertujuan untuk membantu WBP mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan 

kondisi mereka yang terpenjara dan rasa frustasi yang muncul selama masa 

penahanan (Case & Dalley, 2005; Teasdale, 2002). Terapi seni terbukti efektif dalam 

menurunkan gejala-gejala depresi pada pada WBP perempuan maupun laki-laki 

(Gussak, 2006, 2007, 2008, 2009; Mukhlis, 2011).  

Case dan Dalley (2005) mengungkapkan bahwa pemberian terapi seni di penjara 

sebaiknya berfokus untuk membantu WBP mengekspresikan perasaan yang pada 

akhirnya membuat WBP mendapatkan pemahaman diri dan rasa berharga yang lebih 

baik. Tujuan ini sejalan dengan tujuan umum dari pendekatan Person-centered yang 

menekankan pada pengembangan diri individu (Rogers dalam Corey, 2009). Teknik 

menggambar merupakan salah satu bentuk seni yang paling familiar bagi masyarakat 

umum. Terapi seni dengan teknik menggambar terbukti efektif untuk mengurangi 

berbagai permasalahan psikologis seperti menurunkan depresi (Gussak, 2007) dan 

kecemasan sosial (Maher, 2013), serta meningkatkan kebermaknaan hidup (Chairani, 

2013) dan kualitas hidup (Meekums & Daniel, 2011).  

Penelitian ini menggunakan Modul Terapi Seni yang dikembangkan oleh Benu, 

Masturah, dan Rezy (2015). Modul terapi seni dengan pendekatan person centered 

menggunakan teknik menggambar bertujuan untuk membantu WBP dalam 

mengekspresikan pikiran dan perasaan yang selama ini cenderung dipendam dan 

untuk lebih mengenali diri sendiri. Terdapat beberapa tema menggambar yang 

digunakan dalam modul yaitu (Free Drawing), Egg and Cave drawing, Human 

Figure, Best and Worst Self , dan Drawing Your Challenge. Proses pelaksanaan 

terapi dilakukan secara berkelompok karena bentuk terapi kelompok dipandang 

sebagai suatu sarana yang tepat dalam membentuk dukungan sosial yang dibutuhkan 

oleh WBP selama berada dalam lapas (Johnson & Zlotnick, 2008; Corey, Corey, & 

Corey, 2014)  

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

“Terapi seni dengan pendekatan Person-centered dapat membantu WBP dalam 

mengekspresikan pikiran dan emosi serta meningkatkan pengenalan diri”. 
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B. TINJAUAN TEORITIS 
 

B.1 Definisi Terapi Seni 

Hingga  saat ini, belum terdapat suatu definisi pasti tentang terapi seni. Definisi 

umum yang sering digunakan adalah terapi seni merupakan suatu metode tritmen 

yang berdasar pada penggunaan seni sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi diri 

(Malchiodi, 2007). Rubin (2005) mengungkapkan bahwa definisi dari terapi seni 

tidaklah bergantung pada individu yang mengemukakan namun lebih pada fungsi 

dari seni dalam proses terapi tersebut. Pada intinya, suatu aktivitas seni dapat 

dipandang sebagai terapi seni ketika tujuan dari aktivitas tersebut adalah terapi 

(asesmen maupun tritmen). Terdapat cukup banyak pendekatan yang digunakan 

dalam melakukan terapi seni seperti psikoanalisis, humanistik, cognitive behaviour 

(psycho-educational), solution focused and narative, family art therapy, group art 

therapy, image-based art therapy, spiritual, pendekatan perkembangan, serta yang 

paling banyak diklaim sering digunakan saat ini adalah pendekatan integratif atau 

eclectic (Malchiodi, 2003; Rubin, 2005). 

Rubin (2005) mengungapkan bahwa terapi seni merupakan sarana yang sangat 

baik ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok orang tertentu khususnya 

mereka yang kurang aktif secara verbal. Seni menjadi media yang lebih aman bagi 

individu-individu ini untuk mengekspresikan dirinya. Terapi seni pada orang dewasa 

dilakukan dengan memandang bahwa seni merupakan ekspresi non verbal dari 

perasaan, pikiran, cara pandang individu (Malchiodi, 2003). Malchiodi (2003) lebih 

lanjut mengungkapkan bahwa terapi seni pada individu dewasa memberikan peluang 

untuk menggali masalah, kekuatan, dan kemungkinan untuk menghasilkan suatu 

perubahan perilaku yang lebih baik. Ketika bekerja dengan orang dewasa, terapis 

menggunakan seni sebagai cara untuk mengklarifikasi masalah, mengubah cara 

pandang suatu masalah, dan bereksperimen terhadap proses perubahan yang mungkin 

dicapai melalui menggambar atau aktivitas kreatif lainnya (Malchiodi, 2007). 
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B.2 Terapi Seni Dengan Pendekatan Person-Centered 

Tujuan utama dari perspektif person-centered adalah untuk mendampingi individu 

agar dapat menjadi lebih mandiri, spontan, dan percaya diri. Individu diharapkan 

dapat menemukan potensi dalam diri mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah 

dan menyembuhkan diri sendiri. Aspek penting dari pendekatan ini adalah keyakinan 

bahwa individu mampu untuk mengekspresikan diri mereka dan maju untuk menjadi 

orang yang lebih baik (Malchiodi, 2003).  

Malchiodi (2003) mengungkapkan dua prinsip umum dari terapi seni dengan 

perspektif person centered yaitu active and empathetic “seeing” dan acceptance. 

Prinsip active and empathetic “seeing” dilakukan dengan memberikan perhatian 

penuh pada individu dan secara aktif menunjukkan bahwa individu tersebut benar-

benar didengarkan dengan merefleksikan pikiran dan perasaan, melakukan 

klarifikasi, dan menyimpulkan kembali cerita yang tersampaikan melalui seni yang 

dibuat. Fokus dari proses terapi bukanlah pada interpretasi dari gambar, namun untuk 

membantu individu untuk memahami apa yang ingin dikomunikasikan individu 

tersebut melalui gambar. Prinsip acceptance menekankan pada bagaimana terapis 

dapat membuat klien merasakan unconditional positive regard terhadap gambar yang 

dibuat. Keindahan dari gambar yang dibuat tidaklah menjadi fokus dari proses terapi, 

namun untuk membantu individu dalam mengekspresikan dan melepaskan pikiran 

dan perasaan melalui media seni.  

 

B.3 Terapi Seni Dengan Modalitas Kelompok 

Pelaksanaan terapi seni dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. 

Liebmann (2005) mengungkapkan beberapa keuntungan yang muncul ketika 

melakukan terapi seni secara berkelompok antara lain:  

a. Memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan proses belajar sosial 

secara langsung 

b. Individu dengan kebutuhan yang sama dapat membentuk dukungan yang saling 

menguntungkan dan salah membantu dalam menyelesaikan masalah satu sama 

lain 
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c. Setiap anggota kelompok dapat belajar dari feedback yang diberikan oleh 

anggota kelompok lainnya  

d. Anggota kelompok dapat mencoba paran baru serta mendapat gambaran 

langsung bagaimana orang lain berekasi terhadap hal-hal yang ia ungkapkan 

e. Mampu memunculkan dinamika keluarga yang dapat membantu terapis dalam 

membahas masalah-masalah ini 

f. Membentuk individu menjadi lebih demokratis, belajar berbagi kepemimpinan 

dan tanggungjawab 

g. Memiliki nilai praktis untuk menolong lebih banyak orang dalam satu waktu.  

Aktivitas-aktivitas dalam terapi seni kelompok sering kali menggunakan tema-

tema tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan anggota kelompok. Liebmann (2005) 

mengungkapkan beberapa alasan penggunaan tema dalam proses terapi seni 

berkolompok yaitu: 

a. Banyak orang yang sering mengalami kesulitan dalam memulai proses terapi 

seni sehingga penggunaan tema dapat membantu untuk mengfokuskan proses 

awal terapi 

b. Penggunaan tema dapat menolong kelompok untuk memahami terapi seni 

dengan lebih baik, khususnya jika kelompok masih belum terbiasa dengan 

proses terapi seni dan memandang proses terapi sebagai proses belajar seni 

yang akan dinilai 

c. Beberapa kelompok terdiri dari individu dengan rasa tidak aman yang tinggi 

dan membutuhkan hal-hal yang lebih terstruktur agar dapat berkerja dengan 

lebih baik 

d. Penggunaan tema yang sama dapat membantu untuk menyatukan anggota 

kelompok. Penggunaan tema dapat membantu anggota kelompok saling merasa 

terhubung satu sama lain 

e. Tema dapat diintepretasikan dengan berbagai cara dengan fleksibel sesuai 

dengan kebutuhan kelompok 
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C.METODE 
 

C.1 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah WBP yang berada di Lapas X Kupang 

berjumlah 8 orang. Kriteria inklusi partisipan penelitian ini adalah: 

1. WBP laki-laki yang telah menjalani masa tahanan minimal 1 tahun  

2. Berusia antara 20 tahun hingga 40 tahun 

3. Pendidikan minimal SMP 

4. Memiliki ketertarikan dalam kegiatan menggambar 

5. Menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses terapi dengan sukarela 

 

C.2 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis instrumen yaitu: 

1. Modul Terapi seni dengan pendekatan Person-centered 

Modul Terapi seni dengan pendekatan Person-centered yang merupakan 

panduan bagi fasilitator untuk pelaksanaan proses terapi. Modul ini disusun 

oleh tiga orang peneliti (Benu, Masturah, Rezy, 2015). 

2. Skala Seni  

Skala seni dikembangkan berdasarkan tujuan setiap sesi dari proses terapi 

yang diberikan. Skala ini berfungsi melihat perubahan yang muncul akibat 

pemberian terapi. Uji validitas menggunakan Validitas Isi Aiken dan nilai v 

untuk setiap aitem bergerak dari angka 0,75 hingga 0,95. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan melihat nilai Cronbach Alpha Skala Seni yaitu sebesar 0,761 

dengan corrected item total correlation bergerak dari 0,236 hingga 0,608.  

3. Alat Menggambar  

Alat menggambar berupa kertas, pensil, pewarna (krayon, pensil warna, dan 

spidol, dan cat air) yang disediakan oleh peneliti selama masa intervensi.  

 

C.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimen kuasi dengan menggunakan one group with 

pretest posttest design. Pengukuran pretest skala seni dilakukan satu kali sebelum 
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subjek mengikuti proses terapi dan satu kali setelah subjek menyelesaikan 

keseluruhan proses terapi. Desain penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

C.4 

Interv

ensi 

Inte

rvensi 

yang 

diberi

kan kepada subjek penelitian adalah terapi seni dengan pendekatan person-centered 

yang dikembangkan oleh Benu, Masturah, dan Rezy (2015). Terapi seni dengan 

pendekatan Person-centeredyang diberikan berfokus untuk membantu WBP dalam 

mengekspresikan pikiran dan perasaan yang selama ini cenderung dipendam dan 

membantu WBP untuk lebih mengenali diri sendiri. Proses terapi satu sesi 

perkenalan, lima sesi utama dan satu sesi penutup. terapi seni dengan pendekatan 

person-centered menggunakan 5 tema untuk mencapai tujuan terapi. Tema free 

drawing dan egg and cave drawing  berfokus untuk membantu WBP dalam 

mengekspresikan pikiran dan perasaan yang selama ini cenderung dipendam. Tema 

human figure, best and worst self, dan draw your challange berfokus untuk 

membantu WBP dalam meningkatkan proses pengenalan diri yang lebih baik.  

 

D.HASIL 
 

Skala seni diberikan satu kali sebelum proses terapi seni diberikan dan satu kali 

setelah proses terapi selesai. Skor skala seni subjek sebelum dan sesudah mengikuti 

terapi adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1. Hasil pengukuran skala seni 

Intervensi  : Terapi seni dengan pendekatan Person-centered 

          NR  :  O1 X O2  

 

Keterangan :  

 

O1     : 

 

Pre-test Skala Seni 

 X     :  Intervensi Terapi seni dengan pendekatan 

Person-centered 

 O3    : Post-test Skala Seni 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, delapan orang subjek yang 

mengikuti terapi seni mengalami peningkatan skor skala seni. Rerata skor subjek 

sebelum intervensi adalah sebesar 29,6 poin, sedangkan setelah intervensi rerata skor 

skala seni subjek penelitian adalah 39, 9 poin. Lebih lanjut, dilakukan uji beda 

terhadap hasil pengukuran untuk mengetahui perbedaan skor sebelum dan sesudah 

intervensi. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan sebaran data normal dengan nilai signifikansi pre-test p = 0,652 (p > 

0,05) dan post-test p = 0,417 (p > 0,05). Data kemudian dianalisis dengan 

menggunakan uji parametrik yaitu paired-sample t-test. Hasil analisis menunjukkan 

terdapat perbedaan yang sigifikan antara nilai pre-test dan post-test skala seni dengan 

nilai t = 6,847 dengan p = 0,00 (p < 0,05). Rerata nilai post-test skala seni subjek 

penelitian lebih tinggi 10,3 poin dibandingkan nilai pre-test. Perbedaan skor pre-test 

dan post-test skala seni yang signifikan menunjukkan bahwa tujuan dari terapi seni 

dengan pendekatan person-centered yang diberikan telah tercapai.  

 

E. PEMBAHASAN 
 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terapi seni dengan pendekatan 

Person-centered dapat membantu WBP dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan 

serta meningkatkan proses pengenalan diri telah tercapai. Hasil analisis data 

penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor skala seni sebelum 

Subjek 
Skor Skala Seni 

Pre-test Post-test 

ANK 30 41 

KBU 36 48 

BIR 27 34 

MJP 25 40 

SCB 34 39 

IKH 33 38 

KRT 25 36 

DMW 27 43 

Rerata 29,6 39,9 
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dan sesudah WBP mengikuti terapi seni dengan pendekatan person-centered (t = 

6,847 dengan p = 0,00, p < 0,05). Rerata skor skala seni meningkat sebesar 10,3 poin 

setelah WBP mengikuti intervensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa 

penelitian sebelumnya yang menguji efektifitas terapi seni dalam menangani 

berbagai permasalahan psikologis (Gussak, 2006, 2007, 2008, 2009; Svensk dkk, 

2008; Slayton, Archer, Kaplan, & Marylhurst, 2010; Van Lith, Fenner, & Schofield, 

2010). 

Proses pembuatan gambar dalam terapi membantu subjek untuk dapat lebih 

terbuka dalam menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya. Pada awal masa 

intervensi, terlihat bahwa anggota kelompok masih belum nyaman untuk langsung 

banyak bercerita. Sebelum subjek menyampaikan cerita dalam kelompok, proses 

pembuatan gambar membantu anggota kelompok dalam membentuk gambaran hal-

hal yang ingin disampaikan dalam kelompok. Malchiodi (2007) mengungkapkan 

bahwa dengan membuat seni (menggambar), individu diberikan kesempatan untuk 

membentuk gambaran nyata tentang apa yang ada dalam pikirannya. Hal ini 

membuat individu dapat dengan lebih mudah menyalurkan masalah-masalah yang 

selama ini cenderung dipendam.  

Penggunaan tema dalam proses pembuatan gambar berperan penting dalam 

tercapainya tujuan dari proses terapi. Tema free drawing dan egg and cave drawing 

membatu WBP dapat lebih terbuka dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan yang 

selama ini cenderung dipendam. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Tanaka, Kakuyama, Urhausen (dalam Malchiodi, 2003) bahwa tema free 

drawing dan egg and cave drawing dapat menstimulasi subjek untuk bercerita 

dengan imajinasi dan mengungkapkan pikiran dan perasaan yang dimiliki tanpa 

merasa dikonfrontasi oleh terapis. Tema human figure, best and worst self, dan draw 

your challange terbukti membantu WBP dalam menceritakan dan merefleksikan 

kembali pengalaman-pengalaman hidup mereka. Rubin (2010) mengungkapkan 

bahwa tema human figure bertujuan untuk membantu klien dalam menceritakan 

permasalahan-permasalahan yang dialami melalui simbol. Bulchater (2009) 

mengungkapkan bahwa tema best and worst self dan draw your challange membantu 
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individu untuk memahami diri dengan lebih baik dengan mengenali diri serta 

kecenderungan sikap individu dalam menghadapi masalah.  

Faktor lainnya yang turut membantu tercapainya tujuan dari proses terapi ini 

adalah terbentuknya dukungan sosial dalam kelompok terapi. Beberapa subjek 

menyebutkan bahwa mendengarkan pengalaman teman-temannya membuat ia lebih 

mudah untuk dapat membuka diri dalam menyampaikan pengalaman pribadinya 

sendiri. Subjek lain juga menyebutkan bahwa setelah mengikuti pertemuan kelompok 

dan mendengar berbagai masalah yang dimiliki oleh subjek lain, ia merasa bahwa 

masalah yang dialami tidaklah seberat yang dipikirkan. Menceritakan kembali 

pengalaman hidup mereka juga membuat mereka dapat lebih memahami dan 

mensyukuri kehidupan mereka saat ini.  

Corey, dkk. (2014) menjelaskan bahwa dalam proses kelompok, individu bertemu 

dengan orang-orang yang memiliki perjuangan yang serupa sehingga akan terasa 

lebih mudah bagi mereka untuk mengeskpresikan emosi dan perasaan-perasaan yang 

selama ini ditahan. Lebih lanjut Corey, dkk (2014) mengungkapkan ketika berada 

dalam kelompok, individu lebih mungkin melakukan self-disclosure karena melihat 

adanya kesamaan nasib antar anggota kelompok. Melalui proses self-disclosure 

anggota kelompok dapat semakin memperdalam pemahaman diri mereka masing-

masing.  

Beberapa keterbatasan dapat dilihat dalam proses penelitian ini. Pertama, kurang 

kondusifnya tempat pelaksanaan penelitian. Hal ini cukup mengganggu proses 

intervensi khususnya saat pelaksanaan proses relaksasi. Keterbatasan lainnnya dalam 

penelitian ini adalah tidak dikontrolnya faktor demografi subjek penelitian seperti 

status penikahan dan lamanya masa tahahan yang harus dijalani. 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Hasil analisis data dan diskusi menunjukkan bahwa Terapi Seni dengan 

pendekatan Person-centered dapat membantu dalam proses menyalurkan pikiran dan 

perasaan serta proses pengenalan diri WBP (t = 6,847 dan p = 0,00, p < 0,05). Proses 
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menggambar membantu individu untuk dapat lebih terbuka dalam mengekspresikan 

dan mengenal diri.  

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan proses intervensi di Lapas 

diharapkan dapat mengkondisikan ruangan intervensi yang lebih baik sehingga 

proses pemberian terapi dapat berjalan dengan lebih baik. Penelitian selanjutnya 

dapat mencoba meneliti tentang penggunaan terapi seni secara individual agar dapat 

diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh terapi seni 

tanpa adanya modalitas kelompok.  

Peneliti berharap subjek penelitian dapat tetap melakukan aktivitas menggambar 

sebagai sarana penyaluran emosi ketika sedang mengadapi masalah. Subjek 

penelitian juga diharapkan tetap membina hubungan baik dengan sesama anggota 

kelompok yang sudah mulai membentuk social support bagi WBP.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa WBP sebenarnya membutuhkan layanan 

psikologis dalam menjalani kehidupan di Lapas. Hal ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pihak Lapas untuk menyediakan layanan psikologis yang 

berkelanjutan bagi setiap WBP. Pihak Lapas juga perlu mempersiapkan sarana dan 

prasarana yang memadai jika disediakan pelayanan psikologis bagi WBP.  
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