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Abstrak 

 

Lansia dengan kondisi perubahan fisik, perubahan mental, perubahan psikologis, 

dan penyakit akan menimbulkan kecemasan. Ketika kecemasan terjadi terus-menerus, 

tidak rasional dan intensitasnya meningkat, maka kecemasan dapat mengganggu 

aktivitas sehari-sehari dan disebut sebagai gangguan kecemasan. Art drawing therapy 

diharapkan dapat memperbaiki dan menunjang penurunan tingkat kecemasan pada 

lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh art drawing therapy terhadap 

tingkat kecemasan lansia. 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian 

yang digunakan dalam adalah Quasi Eksperiment dengan menggunakan pre and post 

test nonequivalent control. Penelitian dilakukan di Posyandu Fatimah Surakarta wilayah 

kerja Puskesmas Sibela Surakarta. Penelitian ini menggunakan tehnik purposive 

sampling dengan responden sejumlah 40 lansia. Analisa data dengan menggunakan uji 

wilcoxon dan Mann Withney. 

Hasil uji wilcoxon terdapat perubahan tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan 

dan kontrol dengan nilai bahwa P Value 0,000 dan hasil uji Mann Withney terdapat 

perubahan tingkat kecemasan nilai P value 0,041<0,05 yang berarti ada perbedaan 

antara tingkat kecemasan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Kesimpulan terdapat pengaruh art drawing therapy terhadap tingkat kecemasan 

lansia di Posyandu Fatimah Surakarta 

 

Kata Kunci     : Lansia, Kecemasan, Art Drawing Therapy 

Daftar Pustaka : 41 (2010-2019) 
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Abstract 

 

 

 

Elderly with conditions of physical changes, mental chenges, psychological 

changes, and illness will cause anxiety. When anxiety occurs continuously, is irrational 

and the intensity increases, it can interfere with daily activities and is known as an 

anxiety disorder. Art drawing therapy is expected to improve and support the reduction 

of anciety levels in the elderly. This study aims to determine the effect of art drawing 

therapy on the level of anxiety in the elderly. 

This research uses quantitative research. The research design used in this is a 

Quasy Experiment using pre and post test nonequivalent control. The research was 

conducted at Posyandu Fatimah Surakarta, the working area of Puskesmas Sibela 

Surakarta. This study used a purposive sampling technique with 40 elderly respondent. 

Data analysis using Wilcoxon and Mann Withney test. 

Thw Wilcoxon test result showed a change in the level of anxiety in the treathment 

and control groups with a value that the P value wass 0,000 and the result of the Mann 

Withney test showed a change in the anxiety level of the P value 0,041<0,05, which 

means that there was a difference between the anxiety level of the treathment group and 

the control group. 

The conclusion is that there is an effect of art drawing therapy on the level of 

anxiety in the elderly at Posyandu Fatimah Surakarta. 
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PENDAHULUAN 

Proses penuaan merupakan suatu 

proses alami yang tidak dapat dicegah dan 

merupakan hal yang wajar dialami oleh 

orang yang diberi karunia umur panjang, 

dimana semua orang berharap akan 

menjalani hidup dengan tenang, damai serta 

menikmati masa pensiun bersama anak dan 

cucu tercinta dengan penuh kasih sayang, 

tidak semua lanjut usia dapat mengecap 

kondisi idaman ini (Hamid, 2010). Menurut 

World Health Organization (WHO, 2014), 

mencatat terdapat 600 juta  jiwa lansia di 

seluruh dunia, sedangkan jumlah lansia di 

Indonesia pada tahun 2018 adalah 23 juta 

jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 

20% antara tahun 2018-2050 (Kemenkes 

RI, 2018). Perubahan fisik pada lansia lebih 

banyak terjadi pada penurunan atau 

berkurangnya fungsi alat indera dan sistem 

saraf mereka seperti penurunan jumlah sel 

dan cairan intra sel, sistem kardiovaskuler, 

sistem pernapasan, sistem gastrointestinal, 

sistem endokrin dan sistem musculoskeletal. 

Perubahan fisik yang nyata dapat dilihat 

membuat lansia merasa minder atau kurang 

percaya diri jika harus berinteraksi dengan 

lingkungannya (Santrock, 2012). Keadaan 

ini cenderung berpotensi menimbulkan 

masalah kesehatan secara umum maupun 

kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. 

Kondisi pada lansia yang disertai dengan 

perubahan fisik, perubahan mental, 

perubahan psikologis, dan penyakit maka 

akan menimbulkan kecemasan pada lansia 

(Irawan, 2013). 

Kecemasan adalah hal yang normal 

di dalam kehidupan karena kecem asan 

sangat dibutuhkan sebagai pertanda akan 

bahaya yang mengancam. Namun ketika 

kecemasan terjadi terus-menerus, tidak 

rasional dan intensitasnya meningkat, maka 

kecemasan dapat mengganggu aktivitas 

sehari-sehari dan disebut sebagai gangguan 

kecemasan (Hawari, 2011). Gangguan 

kecemasan adalah salah satu gangguan 

mental yang umum dengan prevalensi 

seumur hidup yaitu 16%-29% (Hawari, 

2013). Angka kejadian kecemasan di 

Indonesia sekitar 39 juta jiwa dari 238 juta 

jiwa penduduk (Heningsih dkk, 2014). 

Prevalensi kecemasan di provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2013 sampai 2018 

mengalami kenaikan dari sebelumnya 4,6% 

naik menjadi 8% (RISKESDAS, 2018). 

Apabila kecemasan tidak segera ditangani 

maka akan muncul beberapa gejala dari 

kecemasan baik fisik maupun psikis. Gejala 

fisik meliputi peningkatan detak jantung,  

pernapasan meningkat, gemetar, lemah, 

keluar keringat, ujung jari terasa dingin dan 

lelah. Gejala psikis meliputi perasaan 

adanya bahaya, kurang percaya diri, tegang, 

tidak bisa konsentrasi, tidur tidak nyenyak, 
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gelisah dan kebingungan (Hawari, 

2011). Kecemasan dapat dikurangi dengan 

obat-obat farmakologis dan psikoterapi, 

penanganan kecemasan secara farmakologi 

yaitu dengan pemberian obat Selektive 

Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI), 

ansiolitik, antidepresan, obat penenang dan 

pengobatan nyeri saraf. Namun obat-obat 

farmakologis memiliki efek samping seperti 

gangguan saluran cerna, anoreksia, mual 

muntah, mengantuk, gangguan fungsi 

seksual, gangguan pada kandung kemih 

serta gangguan penglihatan. Maka dari itu 

perlu ada teknik alternatif dengan cara 

nonfarmakologi yang lebih murah, mudah 

dan aman (Irawan, 2013) Art therapy  

merupakan kegiatan terapi menggunakan 

kombinasi alat gambar, warna dan media 

dengan maksud agar subjek mampu 

mengekspresikan emosinya dan 

memperoleh gambaran psikologi subjek 

(Malchiodi, 2018). Art Therapy memiliki 

banyak manfaat dan juga kelebihan, 

beberapa manfaat dari Art therapy dalam 

konteks masalah psikologis yaitu dapat 

meningkatkan awareness atau kesadaran 

akan masa kini, membantu mengidentifikasi 

respon emosional, merasakan koneksi 

antara tubuh, pikiran dan jiwa (body, mind 

and soul), dapat memperkuat self image dan 

mampu merasakan emosi yang ada di dalam 

diri (Pambudi, 2016). 

Peneliti melakukan wawancara 

dengan pengurus Posyandu lansia dan 

didapatkan data 40 lansia yang sering 

mengalami tanda-tanda dari kecemasan, 

seperti peningkatan detak jantung, gemetar, 

sulit konsentrasi dan tidur tidak nyenyak. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh Art Drawing 

Therapy terhadap tingkat kecemasan lansia 

di Posyandu Fatimah Surakarta. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni-

Juli tahun 2020 berlokasi di Posyandu 

Fatimah wilayah kerja Puskesmas Sibela 

Surakarta. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif. Rancangan 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Quasi Eksperiment 

dengan menggunakan pre and post test 

nonequivalent control. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah pre 

and post test nonequivalent control yang 

artinya responden penelitian dibagi 

menjadi dua kelompok. Satu kelompok 

perlakuan dan satu kelompok kontrol 

sebagai perbandingan. Penelitian ini 

menggunakan uji normalitas dengan 

Shapiro Wilk. Pada kelompok perlakuan 

dan pada kelompok kontrol memiliki 
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nilai signifikansi <0,05, maka data 

penelitian tidak berdistribusi normal 

maka penelitian menggunakan uji 

wilcoxon. Sedangkan untuk mengetahui 

perbedaan antara kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol menggunakan uji 

Mann Withney. Apabila p value <0,05 

maka H0 ditolak Ha diterima, yang 

artinya ada pengaruh Art Drawing 

Therapy terhadap tingkat kecemasan 

lansia. Sedangkan apabila p value >0,05 

maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya tidak ada pengaruh Art Drawing 

Therapy terhadap tingkat kecemasan 

lansia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Tingkat kecemasan lansia pre 

test pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. (n=40) 

Kecemasan 

 Perlakuan Kontrol 

Mean 55,85 55,70 

Median 60,00 56,00 

Standar 

Deviasi 

1,70 1,41 

Max 83 78 

Min 21 30 

Range 62 48 

Berdasarkan tabel 1. Hasil 

penelitian diketahui bahwa tingkat 

kecemasan pada pre test pada kelompok 

perlakuan memiliki nilai median 60 

termasuk dalam kategori kecemasan 

berat. Sedangkan pada kelompok 

kontrol memiliki nilai median 56 

termasuk dalam kategori kecemasan 

berat, adapun respon perilaku dan 

emosinya terlihat dari perasaan tidak 

aman, verbalisasi yang cepat dan 

blocking. Sejalan dengan penelitian 

(Heningsih, 2014) menyatakan nilai 

median tingkat kecemasan lansia adalah 

berada pada kategori kecemasan berat. 

Tidak mendapat dukungan keluarga, 

kesepian, tekanan hidup dan penyakit 

fisik merupakan faktor yang dapat 

menyebabkan kecemasan (Suprianto, 

2013). Menurut asumsi peneliti, pada 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol hasilnya sama yaitu semua 

lansia masuk dalam kategori kecemasan 

berat. 

Tabel 2. Tingkat kecemasan lansia post  

test pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. (n=40)
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Kecemasan 

 Perlakuan Kontrol 

Mean 32,35 41,35 

Median 32,00 38,00 

Standar 

Deviasi 

1,18 1,40 

Max 55 72 

Min 19 26 

Range 36 46 

Berdasarkan tabel 2. Hasil 

penelitian diketahui bahwa tingkat 

kecemasan pada post test pada 

kelompok perlakuan memiliki nilai 

median 32 termasuk dalam kategori 

kecemasan ringan, adapun respon 

perilaku dan emosi dari orang yang 

mengalami kecmasan ringan adalah 

tidak dapat duduk tenang, tremor halus 

pada tangan, suara kadang-kadang 

meninggi. Sedangkan pada kelompok 

kontrol memiliki nilai median 38 

termasuk dalam kategori kecemasan 

sedang, adapun respon perilaku dan 

emosi adalah gerakan yang tersentak-

sentak, meremas tangan, sulit tidur dan 

perasaan tidak aman. Hasil data 

menunjukkan bahwa responden 

mengalami penurunan tingkat 

kecemasan setelah diberikan intervensi 

art drawing therapy yang bertujuan 

untuk menurunkan tingkat kecemasan. 

Malchiodi (2018) menyimpulkan 

berdasarkan pendapat dari beberapa ahli 

bahwa proses membuat kreasi seni dapat 

mengembangkan kemampuan koping 

pasien terhadap gejala-gejala kesehatan. 

Koping yang tidak baik juga dapat 

mempengaruhi tingkat kecemasan 

(Ryanis, 2019). Menurut Kelliat (2012) 

koping adalah cara yang dilakukan 

individu dalam menyelesaikan masalah 

dan respon terhadap situasi yang 

mengancam. Koping tidak dapat 

dikatakan sesuai atau tidak sesuai, salah 

atau benar, baik atau buruk, karena 

suatu strategi mungkin efektif pada 

situasi tertentu tetapi tidak pada situasi 

lain. Menurut asumsi peneliti, pada 

kelompok perlakuan masuk dalam 

kategori kecemasan ringan sedangkan 

pada kelompok kontrol masuk dalam 

kategori kecemasan sedang. 

Tabel 3. Perbedaan tingkat kecemasan 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol pada lansia di Posyandu Fatimah 

Surakarta. (n=40). 
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Varia

bel 

Tingkat kecemasan 

Kelo

mpok 

 

Kontrol 

 

Perlakuan 

 

Fase 

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Min 30 26 21 19 

Max 78 72 83 55 

Mean 55,70 41,35 55,85 32,35 

Medi

an 

 

56,00 

 

38,00 

 

60,00 

 

32,35 

Rang

e 

2 26 

P 

value 

 

0,041 

 

Berdasarkan tabel 3. Hasil 

penelitian diketahui hasil uji Mann 

Withney bahwa ada perbedaan pada 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol dengan nilai p value 0,041 < 

0,05 yang artinya ada perbedaan antara 

tingkat kecemasan kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol dengan 

penurunan tingkat kecemasan pada 

kelompok perlakuan dari nilai maksimal 

83 menjadi 55. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Fatimah (2018) yang 

menunjukkan bahwa art drawing 

therapy dapat membantu responden 

yang mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan perasaaanya. Penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian 

Ramdaniati (2019) bahwa responden 

yang diberikan art drawing therapy 

mampu mengungkapkan perasaan lebih 

baik. 

Gambar yang dihasilkan pada sesi 

pertama dengan tema menggambar 

tentang perasaannya sebelum berada di 

tahap usia lanjut dengan menggunakan 

media kertas gambar dan pensil warnaa, 

sebagian besar lansia menggambar 

anggota keluarga dalam satu rumah. 

Sesi kedua dengan tema 

menggambarkan tentang perasaannya 

saat ini setelah berada di tahap usia 

lanjut dengan menggunakan media 

kertas gambar dan spidol warna, 

sebagian besar lansia menggambar 

tentang lansia yang sedang berkumpul 

dengan sesama lansia lain. Sesi ketiga 

dengan tema menggambar tentang hal 

yang diharapkan untuk kedepannya 

dengan menggunakan media kertas 

gambar dan krayon, sebagian besar 

lansia menggambar tentang 

pemandangan alam. 
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Dari data yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa pemberian art 

drawing therapy lebih efektif diberikan 

kepada lansia karena dapat 

mengekspresikan perasaannya melalui 

gambar yang dibuat dan dapat 

meningkatkan motorik dan kognitif 

lansia dalam menyelesaikan masalah 

yang dialaminya saat ini. Sedangkan 

pada kelompok kontrol hanya diberikan 

senam lansia sehingga hanya dapat 

meningkatkan motoriknya saja. 

Peningkatan koping lansia pada 

kelompok kontrol tidak signifikan 

dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan menggunakan art drawing 

therapy, karena lansia lebih terbuka 

dalam mengungkapkan perasaannya 

pada sebuah media berupa menggambar.  

Kekuatan art drawing therapy bagi 

lansia yang mengalami kecemasan dapat 

memfasilitasi untuk proses kreatif, 

mengungkapkan ekspresi diri dan 

mengeksplorasi diri. Pengalaman dalam 

menggambar, melukis ataupun aktivitas 

artistik lainnya melibatkan proses di 

otak dan terlihat melalui reaksi tubuh. 

Diketahui bahwa gambar yang dilihat, 

dibayangkan ataupun digambar dapat 

mengaktifkan visual cortex pada otak. 

Proses pembuatan gambar terhadap 

emosi dan pikiran dapat memberikan 

efek yang menenangkan dan dapat 

mengatasi keluhan-keluhan fisik pada 

pasien yang mengalami masalah 

emosional seperti kecemasan. 

KESIMPULAN 

Dari data yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa pemberian art drawing 

therapy lebih efektif diberikan kepada 

lansia karena dapat mengekspresikan 

perasaannya melalui gambar yang dibuat 

dan dapat meningkatkan motorik dan 

kognitif lansia dalam menyelesaikan 

masalah yang dialaminya saat ini. 

Sedangkan pada kelompok kontrol hanya 

diberikan senam lansia sehingga hanya 

dapat meningkatkan motoriknya saja. 

Peningkatan koping lansia pada kelompok 

kontrol tidak signifikan dibandingkan 

dengan kelompok perlakuan menggunakan 

art drawing therapy, karena lansia lebih 

terbuka dalam mengungkapkan perasaannya 

pada sebuah media berupa menggambar. 
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