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A B S T R A K 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan sebuah program kepada masyarakat 

terdampak bencana khusunya kepada anak-anak. Perisitiwa bencana alam dapat berpotensi untuk 
timbulnya stress dan gangguan psikologis lainnya. Untuk mengurangi dampak negative tersebut, perlu 

diupayakan sebuah program pemberdayaan kepada penyintas untuk bangkit dari keadaan yang buruk, 

Program penguatan optimisme dirancang untuk para penyintas agar mereka segera dapat memulihkan 

emosi. Metode yang digunakan adalah pemberian intervensi kepada anak-anak. Kegiatan ini berdasarkan 
pada model ABCDE oleh Seligman, dimana model ini bisa digunakan sebagai model rekonstruksi kognitif 

individu.Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) menyanyi dan menari bersama, (b) menceritakan kondisi, 

(c) menggambar, (d) menuliskan harapan, (e) pengungkapan harapan dan cita-cita yang dituliskan, (f) 

menyatukan harapan dan cita-cita bersama dalam pohon harapan.  

 
L A T A R   B E L A K A N G 

Peristiwa bencana alam menjadi sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak-anak penyintas. 

Keadaan ini dapat menjadikan ketidakseimbangan psikologis. Meskipun individu secara fisik tidak terluka, 

namun bisa saja mereka mengalami beban emosi yang berat. Kondisi ini dapat dipahami, karena dalam 

keadaan bencana, banyak orang mengalami kehilangan dan kerusakan harta benda dan bahkan korban 
jiwa. Kalaupun individu itu  selamat,  kondisi yang ditemui bisa membuatnya stress, sehingga menjadi 

wajar jika seseorang dalam keadaan bencana mengalami guncangan emosi.  

 

Respon awal yang sering muncul pada korban biasanya berbentuk dalam berbagai macam respon,seperti 
(1) merasa cemas, gelisah, duka yang mendalam sehingga merasa lebih mudah marah daripada biasanya,. 

(2) Perubahan pola pikir dan perilaku. Ingatan ini dapat terjadi tanpa sebab dan mnyebabkan reaksi fisik 

seperti keringat berlebihan dan detak jantung yang meningkat,  sulit dalam mengambil keputusan, pola 

makan dan tidur juga dapat terganggu, 3) Lebih  sensitif terhadap faktor lingkungan, seperti  suara yang 

keras, sirene, bau terbakar yang mengakibatkan peningkatan rasa cemas. Pemicu ini dapat muncul 
bersamaan dengan ketakutan bahwa peristiwa penuh stress itu akan terjadi lagi. (4) Hubungan sosial 

yang memburuk, biasanya sering berkonflik, dengan anggota keluarga atau rekan kerja.  (5) Gejala fisik 

yang terkait stress. Sakit kepala, perasaan mual dan rasa sakit di dada dapat dialami oleh korban dan 

mungkin membutuhkan pelayanan medis. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum bencana terjadi 
dapat terpengaruh oleh stress yang dipicu oleh kejadian bencana. 

 

Pada dasarnya keadaan stress yang muncul pada korban bencana merupakan reaksi yang wajar, namun 

yang terpenting segera dilakukan aktifitas untuk mencegah keadaan agar tidak memburuk. Salah satu 

upaya untuk membuat para korban tidak terlarut dalam situasi duka yang berlarut panjang, perlu 
dilakukan intervensi seperti penguatan optimism.  

 

Optimisme merupakan cara pandang yang menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikir positif, dan mudah 

memberikan makna bagi diri. Individu yang optimis meyakini bahwa sebuah peristiwa yang buruk hanya 
berlangsung sementara dan terjadi pada hal-hal tertentu, serta tidak menyalahkan diri sendiri (Seligman, 

1995). Individu yang berpikir optimis akan lebih memiliki harapan bahwa peristiwa yang buruk akan 

berlalu dan meyakini kemampuannya dalam menghadapi situasi ini (Seligman, 2008).  

 

Konsep ini dibangun atas dasar bahwa ketika optimisme ada dalam diri individu maka individu akan cepat 
menyesuaikan dengan keadaan dan bangkit kembali dari ketidakberdayaan. Dalam upaya membangun 
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keberdayaan dan menguatkan optimisme anak, maka dilakukan langkah  yakni melakukan perilaku-

perilaku sehat untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stress yang berlebihan.  
 

Sikap optimisme dapat dibentuk melalui proses yang diajarkan.  Proses penguatan optimisme ini 

menekankan dengan model ABCDE (Seligman, 2008). Adversity (A) merupakan kemampuan mengatasi 

kesulitan, Belief (B) yang berisi dengan keyakinan , Consequency (C) yaitu konsekuensi dari perasaan 
dan perilaku yang mengikuti tindakan, Disputation (D) berupa penyanggahan terhadap pikiran 

sebelumnya dan Energy (E) sebagai bentuk penguatan emosi dan perilaku yang dilakukan. 

 

 

M E T  O D E   P E N E L I T I A N 
Partisipan  dalam aktifitas ini adalah anak-anak Sekolah Dasar, kelas 1-6. Pada masa ini anak merupakan 

usia emas yang perlu untuk dimaksimalkan kematangannya. Adapun karakteristik anak di usia 

perkembangan ini adalah : (1) mencapai koordinasi dan kekuatan otot, (2) mulai memahami hubungan 

sebab akibat, (3) menjalin persahabatan, (4) pengembangan rasa percaya diri. Dengan dasar pemikiran 
ini, maka sasaran pengabdian ini dipilih SD Banyuasih 3 Pandeglang.  

 

Metode yang digunakan adalah pemberian intervensi kepada anak-anak. Kegiatan ini berdasarkan pada 

model ABCDE oleh Seligman, dimana model ini bisa digunakan sebagai model rekonstruksi kognitif 

individu. Partisipan menggunakan metode ABCDE untuk menjelaskan peristiwa yang berhubungan 
dengan lingkungan dan diri sendiri.  

 

 

H A S I L   D A N  P E M B A H A S A N 
Pelaksanaan program dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sesuai dengan prinsip ABCDE. Kegiatan 

dilakukan melalui kegiatan bermain, hal ini dikarenakan, metode bermain merupakan media 

mengembangan diri dan komunikasi natural anak (Sweeney, Baggerly, & Ray, Ray, 2014). Melalui bermain 

anak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan.   

 
Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) menyanyi dan menari bersama, (b) menceritakan kondisi, (c) 

menggambar, (d) menuliskan harapan, (e) pengungkapan harapan dan cita-cita yang dituliskan, (f) 

menyatukan harapan dan cita-cita bersama dalam pohon harapan.  

 

Pada konten A (adversity) anak diminta untuk berkegiatan bersama, yaitu menari dan menyanyi bersama. 
Peserta juga diminta untuk menceritakan kondisinya. Tahap ini memiliki tujuan agar anak menyadari 

kejadian yang dialami baik bersifat positif maupun bersifat negative yang dialaminya. Pada proses ini anak 

tidak diminta untuk mengingat peristiwa yang mereka alami terkait bencana tsunami namun bila 

pengalaman itu disebutkan tidak dilarang.    
 

Pada prinsip B (Belief), anak diminta untuk menggambar. Pada tahap ini, anak diminta untuk mengungkap 

pemikiran anak terkait pandangan mereka tentang peristiwa yang mereka alami.  Pada prinsip C 

(consequensces) anak diminta untuk menuliskan harapan-harapan pada kertas warna, dalam tahap ini 

bertujuan untuk menyadari perasaan maupun perilaku yang mengikuti setelah peristiwa terjadi.   
 

Pada tahapan selanjutnya dilakukan pengungkapan harapan dan cita-cita mereka pada teman-teman 

dalam kelompok bermain mereka, disini prinsip D (disputation) diterapkan yaitu bertujuan agar  

memunculkan keyakinan yang positif  dan mengurangi keyakinan negative anak yang muncul. Tahapan 
terakhir menggunakan prinsip E (Energization) kegiatannya adalah menyusun harapan dan cita-cita yang 

telah mereka tulis dalam satu dekorasi dengan cita-cita yang lain, hal ini bertujuan menguatkan emosi 

harapan dan peilaku yang positif melalui peer nya.   

 

Langkah-langkah kegiatan yang diberikan kepada anak meliputi A-B-C-D-E memberikan pengaruh 
berupa peningkatan kesadaran terhadap kejadian negatif yang telah dialami, meningkatkan proses 
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berpikir pada anak mengenai kejadian negatif yang dimaksud, meningkatkan kesadaran baik secara emosi 

ataupun kognitif mengenai konsekuensi dari kejadian, meningkatkan skema positif dan mengurangi 
skema negtaif pada taraf kognitif terkait konsekuensi dari kejadian, serta meningkatkan emosi positif 

terkait konsekuensi kejadian untuk selanjutnya menimbulkan perilaku positif.  

 

Secara keseluruhan proses yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi 
emosi dan skema negatif dalam kognisi untuk mengubahnya menjadi positif sehingga timbul perilaku 

positif yang didasarkan pada emosi dan skema positif. Skema positif mengenai kejadian buruk tersebut 

merujuk pada optimisme yang dimanifestasikan dalam perilaku-perilaku yang bersifat self fulfilling 

prophecy sehingga mampu menjadikan anak lebih hardy dalam menghadapi dampak kejadian buruk. 

 
 

S I M P U L A N 

Optimalisasi suatu intervensi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan usia 

partisipan. Proses pemulihan emosi yang dilakukan melalui teknik A-B-C-D-E yang kemudian dikemas 
dalam pendekatan play therapy yang cocok dilakukan kepada anak-anak penyintas bencana tsunami. Play 

therapy yang dilakukan dalam bentuk bernyanyi, menggambar, menceritakan, serta memunculkan 

kembali harapan dan cita-cita melalui kegiatan pembuatan pohon harapan. Secara keseluruhan proses 

yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi emosi dan skema negatif 

dalam kognisi untuk mengubahnya menjadi positif sehingga timbul perilaku positif yang didasarkan pada 
emosi dan skema positif. 
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