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ABSTRAK
Kecemasan perpisahan merupakan sebuah tahapan perkembangan yang normal dialami oleh anak
usia 8 bulan hingga 2 tahun. Namun, 4-5% anak-anak membutuhkan waktu lebih lama untuk
mengatasi kecemasan tersebut sehingga cenderung berkembang menjadi gangguan kecemasan.
Subjek penelitian yang masih berusia prasekolah membutuhkan intervensi yang sesuai dengan usia
dan perkembangannya. Intervensi yang digunakan terapis adalah play therapy dengan pendekatan
behavior. Play therapy dipilih karena dalam play therapy terdapat unsur bermain yang menjadi
karakteristik masa anak-anak dan merupakan media yang sangat dekat dengan aktivitas anak. Salah
satu permainan yang digunakan dalam terapi adalah lego. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan metode SSR (Single Subject Research) atau rancangan subjek tunggal
SSD (Single Subject Design). Subjek penelitian yang berjumlah 1 orang berusia 6 tahun dengan gejala
perilaku cemas ketika akan berpisah dengan figur lekatnya yaitu ibu. Pengumpulan data menggunakan
lembar pengamatan yang meliputi kondisi baseline 1, intervensi, baseline 2, lembar pengamatan
terdiri dari 6 indikator perilaku. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melihat efektivitas permainan
lego untuk menurunkan gejala kecemasan pada anak dengan gangguan kecemasan berpisah
(separation anxiety disorder). Hasil penelitian menunjukan permainan lego yang dilakukan berhasil
menurunkan gejala kemasan anak dilihat dari perubahan perilaku yang menjadi target intervensi.
Kata kunci: Permainan lego, perilaku, kecemasan, separation anxiety disorder.
LATAR BELAKANG
Gangguan kecemasan adalah masalah kesehatan mental yang paling umum dengan usia onset paling
awal, dan dikaitkan dengan beban yang cukup besar baik bagi individu maupun masyarakat karena
berkurangnya produktivitas dan penggunaan perawatan medis yang tinggi (Lo et al., 2017).
Kecemasan klinis pada masa kanak-kanak berdampak buruk terhadap fungsi akademik, sosial, dan
emosional. Gangguan kecemasan cenderung bertahan hingga dewasa serta berkaitan erat dengan
berbagai hasil negatif jangka panjang (Gordon-Hollingsworth et al., 2015). Kecemasan terhadap
perpisahan (saparation anxiety disorder/SAD) merupakan gangguan kecemasan yang paling umum
terjadi. Kecemasan terhadap perpisahan merupakan salah satu tahapan perkembangan yang dapat
dialami oleh anak usia 8 bulan hingga 2 tahun. Masi, Mucci, & Millepiedi (Boparai et al., 2018) distres
terhadap perpisahan secara normatif menurun antara usia tiga dan lima tahun, namun 4-5% anakanak membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatasi kecemasan yang dialaminya. Jika tidak
ditangani sejak dini cenderung berkembang menjadi gangguan kecemasan berpisah. Anak yang
mengalami kecemasan akan cenderung tidak ingin berpisah dari figur lekatnya. Selain itu, anak akan
merasa takut bahkan menangis bila didekati oleh orang yang baru ditemuinya. Intensitas perilaku ini
cenderung menguat ketika anak berusia 10 -18 bulan dan cenderung mulai menurun intensitasnya
ketika ia berusia 3 tahun. Gejala kecemasan perpisahan biasanya meningkat antara usia 9 bulan
hingga 13 bulan dan mulai menurun setelah dua tahun dari usia tersebut seiring dengan
meningkatnya kompetensi diri anak pada usia 3 tahun. Gangguan Kecemasan Perpisahan (Separation
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Anxiety Disorder/SAD) memiliki ciri diagnostik berupa kecemasan yang berlebihan yang terfokus dan
berkaitan dengan perpisahan dari tokoh yang akrab hubungannya dengan si anak (lazimnya dengan
orangtua atau figur lekat lainnya), yang bukan hanya bagian dari kecemasan umum tetapi juga
berkaitan dengan aneka situasi tertentu (American Psychiatric Association, 2013).
Kecemasan perpisahan (SAD) merupakan kekhawatiran dan ketakutan akan perpisahan yang dialami
oleh anak terhadap figur lekatnya sangat berdampak tidak hanya pada anak tersebut, tetapi juga pada
orangtua. Kecemasan ini dapat mempengaruhi fungsi-fungsi kehidupan anak sehingga anak tidak bisa
mandiri dan orangtua harus terlibat lebih dalam pada aktivitas anak. Kecemasan perpisahan memiliki
dampak negatif terhadap perilaku, kemampuan sosial dan emosional anak seperti regulasi emosi,
keengganan ekspresif, kesepian dan ketidakpuasan sosial, masalah dengan teman sebaya hingga gender
dysphoria (Jacob, Suveg, & Whitehead, 2014; VanderLaan et al., 2018). Kecemasan perpisahan pada
masa kanak-kanak dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari anak, menyebabkan penolakan sekolah,
hubungan dengan peer yang buruk, dan meningkatkan kemungkinan munculnya gangguan mental
lainnya. Hal ini menuntut praktisi kinis untuk lebih teliti dan waspada terhadap gejala SAD dalam
kasus yang ditangani (Naldan et al., 2018).
Hubungan yang kuat antara diagnosis SAD dini dan kondisi patologi dimasa depan, mengidentifikasi
faktor-faktor yang memberikan risiko SAD adalah penting untuk mengembangkan upaya pencegahan
dan intervensi. Berbagai faktor genetik dan lingkungan merupakan salah satu faktor risiko dalam
pengembangan gejala SAD, baik secara individu maupun dalam interaksi satu sama lain. Bowbly
menambahkan kelekatan yang tidak aman dan pengasuhan yang kasar memprediksi kecemasan
perpisahan yang lebih besar pada anak (Boparai et al., 2018). Keterlibatan orangtua yang berlebih
pada aktivitas-aktivitas anak merupakan faktor resiko berkembangnya perilaku lekat anak-orangtua
sebagai hasil kecemasan yang meningkat. Salah satu permasalahan yang terjadi pada anak yang
mengalami gangguan kecemasan berpisah adalah terjadinya perilaku lekat pada figur lekatnya yaitu
ibu. Kecemasan dan kegelisahan yang dialami anak dapat berakibat pada penarikan diri, Kurangnnya
motivasi, kepuasan dan perasaan tidak aman dalam lingkungan, tidak memiliki keberanian
mengeksplorasi dan cenderung lekat pada figur lekatnya dalam lingkungan sosialnya (Jacob et al.,
2014).
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya intervensi yang dapat memberikan
manfaat praktis bagi orangtua untuk menangani perilaku lekat pada anak yang mengalami gangguan
kecemasan berpisah. Berbegai metode intervensi dapat digunakan untuk mengatasi SAD pada anak
seperti terapi perilaku (beharioral therapy), psycotherapy, dan family intervation. Ollendick & King, 1998;
Thyer menemukan intervensi perilaku telah terbukti sebagai strategi pengobatan yang sangat efektif
untuk SAD. Terapi perilaku termasuk intervensi yang paling disetujui oleh praktisi dalam penerapan
perilaku lekat di sekolah pada anak yang mengalami kecemasan berpisah (Vashishtha, 2015). Terapi
perilaku merupakan perilaku yang menekankan pada pengamatan perilaku nyata, memperbaiki
perilaku yang tidak adaptif dan meningkatkan perilaku adaptif (Corey, 2013).
Mengingat subjek yang masih berusia sangat kecil membutuhkan intervensi yang sesuai dengan usia
dan perkembangannya. Oleh karena itu, intervensi yang digunakan terapis yaitu play therapy dengan
pendekatan behavior. Play therapy dipilih karena dalam play therapy terdapat unsur bermain yang
menjadi karakteristik masa anak-anak dan merupakan media yang sangat dekat dengan aktifitas anak.
Salah satu permaianan yang digunakan dalam terapi adalah lego. Dimana terapi ini juga sudah banyak
digunakan untuk mengatasi kecemasan pada anak khusunya pada anak yang dirawat di rumah sakit.
Karakteristik permainan pada anak usia prasekolah adalah bermain dramatik dan berimajinasi, fokus
pada pengembangan keterampilan motorik halus, memiliki koleksi-koleksi sederhana, dan bermain
dengan bahan-bahan yang dapat dibuat bangunan atau diciptakannya (Suriadi & Yuliani, 2010).
Berdasarkan karakteristik tersebut maka peneliti ingin menerapkan permainan lego sebagai media
penelitian karena bermain lego memiliki beberapa manfaat, seperti melatih motorik halus,
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kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan bersosialisasi yang juga dapat digunakan untuk
mengatai kecemasan pada anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat efektifitas permainan
lego untuk menurunkan gejala kecemasan pada anak dengan ganguan kecemasan berpisah (separation
anxiety diorder).
TINJAUAN PUSTAKA
Kecemasan Berpisah (Separation Anxiety Disorder)
Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder V (DSM- V), perilaku kecemasan
perpisahan ini berubah menjadi sebuah gangguan ketika sudah tidak lagi sesuai dengan usia dan tugas
perkembangan. Gangguan Kecemasan Perpisahan (Separation Anxiety Disorder/SAD) merupakan salah
satu gangguan onset emosional dengan perilaku abnormal yang dapat terjadi pada masa kanak dan
juga pada individu dewasa. Gangguan ini memiliki ciri diagnostik yang penting berupa kecemasan yang
berlebihan yang terfokus dan berkaitan dengan perpisahan dari tokoh yang akrab hubungannya
dengan anak (lazimnya dengan orangtua atau figur lekat lainnya), bukan sekedar bagian dari
kecemasan umum yang berkenaan dengan aneka situasi (American Psychiatric Association, 2013).
Separatio anxiety disorder (SAD) ditandai dengan kekhawatiran dan ketakutan berlebihan yang
dialami oleh seorang anak ketika perpisahan dari rumah atau figur attachment (umumnya orang tua)
yang berdampak tidak hanya pada anak tersebut, tetapi juga pada orangtua. SAD pada masa kanakkanak memiliki keterkaitan yang kuat dengan hubungan anak dengan orangtua, maupun hubungan
antara anggota keluarga. Berbagai penelitian mendukung kontribusi biologis dan genetik terhadap
SAD. Para peneliti menemukan bahwa 85% ibu dari anak-anak yang menderita gangguan kecemasan
perpisahan memiliki riwayat gangguan kecemasan seumur hidup. Bahkan keluarga anak-anak yang
menderita SAD melaporkan prevalensi kecemasan dan gangguan mood yang lebih tinggi (Kearney,
Sims, Pursell, & Tillotson, 2010; Orenes, Méndez, & García-Fernández, 2017).
Francis, Last & Strauss Fitur (Vashishtha, 2015) mengungkapkan fitur dasar SAD adalah kecemasan
tingkat panik ketika anak dipisahkan dari pengasuh utama yang mengarah pada gangguan fungsi
independen. Penampilan dan fitur SAD berbeda berdasarkan usia. Anak itu mungkin menangis,
membeku/terdiam, mengeluh secara somatis, menarik diri secara sosial, hingga mengamuk. Selain itu
anak juga dapat menunjukkan rasa takut akan bahaya, tersesat, mati, diculik, diserang dan dipisahkan
secara permanen dari pengasuhnya. Sebagian besar anak menunjukkan penolakan sekolah. Beberapa
fitur SAD yang sesekali termasuk gejala somatik dari tekanan/distres, mimpi buruk dengan tema
perpisahan, penolakan untuk tidur sendiri, perilaku yang menuntut perhatian lebih dari pengasuh
(orangtua/figur lekat) anak.
Le fanu (Hasanah, 2013) mengungkapkan bahwa kecemasan ini dapat mempengaruhi fungsi-fungsi
kehidupan anak sehingga anak tidak bisa mandiri dan orangtua harus terlibat lebih dalam aktivitas
anak. Orangtua sering menganggap perilaku anak yang tantrum karena tidak ingin berpisah dari
orangtua merupakan perilaku yang wajar, sehingga orangtua cenderung membiarkan perilaku
tersebut. Tetapi, beberapa orangtua lainnya tidak bisa memberi toleransi terhadap perilaku tersebut.
Ketika anak menagis atau menunjukan perilaku tantrum banyak ditemukan orangtua memberikan
respon berupa membentak bahkan memukul anak di depan umum, hal ini merupakan tindakan yang
dianggap kurang tepat dilakukan.
Sebagian anak-anak memandang bahwa peristiwa perpisahan dari figur lekat mereka merupakan
peristiwa yang menyeramkan, sehingga secara naluriah mereka melakukan upaya-upaya agar
terhindar dari peristiwa perpisahan tersebut. Savitri (Purna, Sawitri, & Yuliati, 2016) menjelaskan
pada umumnya mereka beranggapan bahwa dirinya tidak dicintai oleh orang, sehingga mereka
berusaha untuk tidak berpisah dari figur lekat mulai dengan melakukan cara-cara yang kooperatif
hingga ke arah perilaku agresif. Kecemasan perpisahan memiliki dampak negatif terhadap
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kemampuan sosial dan emosional anak, sehingga membuat anak menghindari tempat-tempat
tertentu, aktivitas, dan pengalaman-pengalaman tertentu yang baik untuk tahapan perkembangan
berikutnya. Selain itu, anak yang mengalami kecemasan perpisahan juga menolak untuk berpartisipasi
pada kegiatan-kegiatan bersama teman sebayanya dikarenakan khawatir terpisah dari figur lekatnya.
Bahkan lebih jauh, sebuah penelitian longitudinal menemukan bahwa kecemasan perpisahan dapat
mengarah pada perilaku menolak sekolah yang juga mengarah pada masalah serius yaitu kemunduran
akademik, terasing dari teman sebaya, dan konflik keluarga (Jacob et al., 2014; Naldan et al., 2018;
VanderLaan et al., 2018).
Permaian Lego
Lego merupakan sejenis alat permainan yang terdiri dari potongan-potongan plastik kecil yang yang
terdiri dari beberawa warna menarik dapat disusun dan dibongkar pasang menjadi bangunan atau
bentuk lainnya. Lego termasuk permainan konstruktif atau bangun membangun yang meningkatkan
kecerdasan dan kreativitas anak. Terapi bermain pada anak usia 3 sampai 6 tahun menekankan pada
pengembangan bahasa, mengasah motorik halus, dan mengontrol emosi. Pemilihan lego sebagai salah
satu permainan edukatif karena dapat berperan dalam kecerdasan dan motorik halus anak usia
prasekolah melalui permainan konstruktif atau bangun membangun (Nurhayati, 2010).
Intervensi permainan lego dirancang untuk memaksimalkan motivasi dan konsentarasi anak-anak
terutama dengan menanamkan interaksi sosial dalam kegiatan konstruksi lego. LeGoff dan Sherman
(Hu, Zheng, & Lee, 2018) mengungkpakan banyak anak-anak tertarik pada permainan lego yang
sangat terstruktur, dapat diprediksi, dan sistematis yang menghasilkan penguatan alami, seperti dalam
penyelesaian model lego. Dalam permainan lego, anak dapat diberikan tugas untuk menyelesaikan
proyek konstruksi kolektif bersama yang dikolaborasi dengan komunikasi verbal dan non-verbal,
serta membutuhkan pengamatan dan perhatian yang konstan terhadap tugas-tugas, sehingga
menciptakan peluang bagi anak dan teman/peernya untuk terlibat dalam interaksi sosial yang
bermakna.
Lego sebagai metode terapi dapat merangsang interaksi sosial dan komunikasi dimana bangunan blok
dapat menarik perhatian anak-anak, sehingga dapat memulai interaksi satu sama lain. Lego terapi
dapat diterapkan secara individual atau dalam kelompok. Metode ini menetapkan aturan dan peran
spesifik yang mendasar untuk mempromosikan interaksi sosial di antara para peserta. Tugas dan
peran memungkinkan individu untuk mempertahankan interaksi sosial dalam lingkungan yang aman.
Lego Terapi bertujuan untuk merangsang perhatian bersama, pertukaran dialog, pemecahan masalah,
komunikasi verbal dan non-verbal, perencanaan, keterampilan motorik, penalaran, perhatian, dan
keterampilan sosial. LeGoff dan Sherman (Ramalho & Sarmento, 2019) menemukan bahwa norma
dan aturan sosial dipelajari selama intervensi. Blok bangunan sederhana, mempromosikan stimulasi
sensorik taktil, visual, visuo spatial dan visuo konstruktif, serta mudah diakses oleh terapis dan orang
tua.
Pemilihan lego sebagai alat permainan diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan
berpisah pada anak usia prasekolah. Huskens, dkk (Hu et al., 2018) menemukan bahwa lego dapat
meningkatkan interaksi sosial pada anak autis dan dapat dijadikan mediator dalam mengembangkan
pola interaksi sosial baik pada anak dengan peer maupun dengan orangtua dan lingkungan sosial
lainnya. Melalui media permainan lego, diharapkan dapat menjadi mediator untuk mengurangi
kecemasan berpisah pada anak dengan meningkatkan hubungan sosial anak. Tujuan utama dari
intervensi ini adalah untuk memotivasi dan mengalihkan perhatian anak untuk terbiasa ditinggalkan
oleh figur lekatnya sehingga mampu mengurangi kecemasan yang dialami anak akibat perpisahan.
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode SSR (Single Subject
Research) atau rancangan subjek tunggal SSD (Single Subject Design). Creswell (2014) menyimpulkan
bahwa rancangan subjek tunggal (Single Subject Design) ini menerapkan observasi terus menerus pada
satu individu utama. Target perilaku dari individu tersebut diamati sepanjang waktu sehingga
kemudian dicari perilaku utama yang menjadi garis dasar (baseline) untuk diteliti. Karakteristik anak
dengan kecemasan berpisah yaitu perilaku lekat dan tidak ingin di tinggalkan oleh figur lekatnya.
Dalam penelitian ini perilaku yang sering muncul pada anak yaitu perilaku mudah menangis dan
memberontak saat akan ditinggalkan oleh ibu sebagai figur lekatnya. Ketika tidak melihat ibu atau
orang-orang terdekatnya, subjek akan menangis dan berteriak hingga memberontak dengan
mengguling-gulingkan badannya ditempat hingga ada yang menghampirinya. Subjek kurang memiliki
kontak sosial dengan teman sebayanya karena harus selalu di temani oleh ibunya baik saat makan,
tidur, maupun bermain.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Observasi yang dilakukan
dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan program terapi dengan permainan lego
terhadap anak dengan gejala SAD. Pengumpulan data menggunakan lembar pengamatan yang meliputi
kondisi baseline 1, intervensi, baseline 2. Lembar pengamatan terdiri dari 6 indikator perilaku.
Subjek penelitian
Subjek penelitian yang digunakan ialah anak dengan gangguan kecemasan perpisahan (Separatin
anxiety disorde) yang menunjukan gejala perilaku cemas ketika akan berpisah dengan figur lekatnya
yaitu ibu. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 1 orang anak dengan gangguan kecemasan berpisah.
Subjek dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan
atas ciri-ciri dan kriteria subjek yang telah ditentukan dan sesuai dengan harapan peneliti (Latipun,
2015) Subjek yang akan diambil adalah anak berusi 6 tahun dengan gangguan kecemasan berpisah
pada figur ibu dan tidak dapat ditinggalkan seorang diri dalam waktu yang singkat sekalipun.
Instrumen penelitian
Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tabel observasi yang di buat oleh peneliti
berdasarkan pada item-item skala kecemasn dari Spance Children Anxiety Scale-Short Version
(SCAS-S). SCAS-S adalah instrumen untuk mengukur kecemasan pada anak yang terdiri dari 6 subskala beradasarkan kriteria DSM (Ahlen, Vigerland, & Ghaderi, 2018). Instrumen ini digunakan
sebagai panduan dalam penyusunan tabel observasi perilaku yang kemudian ditetapkan sebagai
baseline dan target intervensi yang akan diberikan. Item yang digunakan yaitu hanyalah item-item yang
masuk dalam kriteria saparation anxiety disorder.
Prosedur Penelitian
Tahap persiapan. Langkah pertama dalam pengambilan data yaitu mengamati gejala kecemasan secara
umum yang muncul pada diri subjek sebelum diberikan treatmen atau intervensi. Berdasarkan gejala
tersebut peneliti menemukan beberapa perilaku spesifik yang sering muncul dan dilakukan subjek
ketika berpisah dengan ibu. Untuk melihat gejala yang muncul pada diri subjek, maka peneliti
mengukur kemampuan awal subjek dalam kemampuan sosial sebelum diberikan intervensi. Perilaku
cemas yang dimaksud adalah perilaku muncul yang diakibatkan karena adanya stimulus cemas yaitu
perpisahan dengan ibu atau ketika subjek sendirian maupun bersama teman sebayanya.
Pengukuran kondisi baseline 1 yaitu gambaran murni sebelum diberikan perlakuan. Gambaran awal
tersebut adalah kondisi awal perilaku yang dimunculkan subjek ketika sendirian dan ketika ditingglkan
oleh ibu atau orang terdekat subjek lainnya. Hal ini dilakukan untuk melilihat respon, durasi dan
frekuensi perilaku yang nampak pada subjek menggunakan pengamatan perilaku yang dimunculkan
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pada kegiatan sehari-hari di rumah sebelum diberikan intervensi berupa permainan lego. Kondisi ini
akan dilakukan selama 3 sesi pertemuan dengan durasi waktu 1 kurang lebih 60 menit. (intervensi)
adalah gambaran kemampuan subjek selama diberikan intervensi secara terus-menerus dengan
melihat hasil pada saat intervensi.
Tahapan selanjutnya adalah pemberian intervensi kepada subjek penelitian sebanyak 5 sesi dengan
rentang waktu 15 – 45 menit persesi. Pengukuran ini dilakukan setelah subjek mendapat perlakuan
melalui permainan lego. Perlakuan yang diberikan berupa pemberian instruksi dalam menjalankan
permainan menggunakan permainan lego. Intervensi dilakukan dengan melakukan kegiatan bersama
kakak subjek, ibu, teman sebaya (peer) serta terapis sebagai observer. Pengaruh permainan lego
dapat dilihat dari reaksi subjek saat bermain berasama dan ketika mulai ditinggalkan oleh ibu sebagai
figur lekat utama.
Tahap pengukuran baseline 2 adalah gambaran tentang perkembangan kemampuan sosial yang
dimiliki sebagai bahan penilaian setelah diberikan intervensi. Pengukuran dilakukan menggunakan
pengamatan perilaku sosial yang dimunculkan pada kegiatan sehari-hari di pusat terapi setelah
diberikan intervensi berupa permainan lego. Kondisi ini dilakukan selama 3 sesi pertemuan di rumah
anak yang dilakukan selama 60 menit untuk tiap sesi. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan
berdasarkan panduan lembar pengamatan yang dipersiapkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui hasil dari pemberian intervensi sebelum
dan sesudah dengan perilaku cemas sebagai gejala kecemasan berpisah pada ibu hasilnya dijabarkan
dalam tabel-tabel berikut:
Tabel. 1 Observasi Perilaku Pre-test
Aspek
Indikator Perilaku Perilaku yang nampak
S1
S2
S3
Gejala
Takut di tinggal Menangis saat berada di ruangan 5
7
3
Behavioral
sendirian
sendirian
Takut berada jauh Berteriak
dan
menangis
saat 3
4
6
dari ibu
ditinggalkan ibu
Tidak mau keluar rumah tanpa ibu
3
0
3
Bermain harus ditemani ibu
3
4
2
Dependen (tidak Tidak mau bermain sendiri
7
2
4
dapat melakukan Menangis dan melemparkan barang 6
8
4
sesuatu sendiri)
jika tidak ditemani
Berteriak dan menagis jika tidak 3
8
5
dituruti keinginannaya
Pada saat observasi sesi pertaman dan kedua subjek banyak melakukan kegiatan bersama kakak
perempuannya di dalam rumah namun sesekali ingin keluar dan mengis saat tidak ada yang mau
menemani. Ketika tidak melihat ibu subjek akan langsung berteriak dan bertambah keras saat ibu
terlambat datang menghampirinya. Pada sesi ke dua subjek banyak menangis dan melepar barang
saat ditinggalkan sejenak oleh ibu. Subjek akan memunculkan perilku cemas ketika tidak melihat ibu
selama kurang lebih 5 menit. Oleh karena itu subjek tidak pernah jauh dari ibu ataupun keluar rumah
bermain bersama teman sebayanya, sehingga ibu subjek pun tidak memiliki keleluasaan waktu untuk
melakukan pekerjaannya. Ibu harus melakukan pekerjaan di dekat atau di samping subjek. Setiap
harinya subjek hanya ditemani oleh kakak perempuannya.
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Tabel. 2 Observasi Perilaku Post-test
Aspek
Indikator Perilaku
Perilaku yang nampak
Takut di tinggal
Menangis saat berada di ruangan sendirian
sendirian
Berteriak dan menangis saat ditinggalkan
Takut berada jauh ibu
dari ibu
Tidak mau keluar rumah tanpa ibu
Gejala
Bermain harus ditemani ibu
Behavioral
Tidak mau bermain sendiri
Dependen (tidak
Menangis dan melemparkan barang jika
dapat melakukan
tidak ditemani
sesuatu sendiri)
Berteriak dan menagis jika tidak dituruti
keinginannaya

S1

S2

S3

3

4

2

3

2

3

2
1
1

2
2
1

2
0
1

3

5

4

4

3

4

Tabel. 3 Hasil intervensi
Tahap

Sesi 1

Sesi 2

Sesi 3

Sesi 4
Sesi 5

Hasil yang di peroleh
Subjek masuk ke dalam ruang dengan memegang tangan ibu dan duduk dipangkuan
ibu. Saat menjelaskan proses bermaian dan tugas yang akan dilakukan selama proses
intervensi berlangsung subjek tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya walapun hanya
sebentar. Subjek akan mengikuti ibu saat duduk atau berdiri dan berjalan dengan
memegang baju ibu. Subjek terlihat ingin menagis saat ibu diminta untuk meninggalkan
ruang bermain. Ibu subjek akan tetap ditempat atau membentak subjek agar berhenti
menangis dan mau duduk sendiri di kursi yang letaknya agak jauh dari ibu. Saat
diberikan lego subjek melemparkan lego tersebut dan tidak mau ikut bermain.
Anak diminta untuk memainkan lego dengan bebas dan setiap 5 menit sekali orang
tua diminta untuk meninggalkan ruang. Subjek mulai bermain dengan ibu, setelah 5
menit, ibu berdiri dan berjalan keluar, anak mengikuti sambil berteriak dan menarik
baju ibu.
Anak memainkan permaian bersama kakak perempuannya, ketika di tinggalkan oleh
ibu subjek masih berteriak tidak ingin ditinggal namun tidak menangis seperti
sebelumnya. Ketika ibu keluar subjek masih bisa bermain dengan kakaknya, dan ketika
kakak subjek keluar ruangan, subjek mulai menangis dan tidak mau melanjutkan
permainan hingga ditemani oleh kakaknya kembali
Subjek hanya menangis dan berlari keluar saat ditinggalkan untuk bermain seorang diri
dengan teman sebayanya tanpa ditemani ibu dan kakaknya. Bermain game bersama
teman sebaya mengalihkan perhatian subjek sehinga terlihat tidak menyadari jika
ibunya berada di luar ruangan
Ketika subjek bermaian dan ditinggalkan sesaat oleh ibu, subjek tidak menangis atau
berteriak, subjek menyelesaikan susunan lego yang dibuatnya.
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Total perilau yang muncul selama
3 sesi observasi

Bagan 1 Perbandingan perilaku cemas sebelum dan sesudah intervensi
20
18
15

16

15
13

10

9

13

12

11

9

8

Before

6

5

After
3

3

0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Perilaku yang diamati

Berdasarkan diagram diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat penurunakan perilaku cemas pada
anak yang cukup baik selama pemberian intervensi. Perilaku subjek yang dimunculkan ketika berpisah
dari ibu cenderung berkurang dan subjek mampu bermain sendiri dalam waktu tertentu tanpa
ditemani oleh ibu. Selain itu juga ketika ibu meninggalkan subjek untuk keluar ruangan, subjek lebih
sedikit menangis dan fokus dengan permaianan yang diberikan. Selain itu subjek juga mampu bermain
bersama dengan teman sebaya (peer) tanpa keberadaan ibu. Hal ini sangat jauh berbeda dengan reaksi
subjek sebelum diberikan intervensi dimana ketika subjek tidak melihat ibu, subjek akan langsung
menangis, berteriak hingga melemparkan barang di dekatnya. Sehingga dapat disimpulkan intervensi
yang dilakukan mampu menurunkan perilaku cemas pada anak.
Pembahasan
Berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa gejala kecemasan terkait
perilaku cemas yang ditunjukan oleh subjek cenderung berkurang setelah diberikan intervensi
melalui permainan lego.
Lego sebagai metode terapi yang dapat merangsang interaksi sosial dan komunikasi dimana bangunan
balok dapat menarik perhatian anak-anak, sehingga dapat memulai interaksi satu sama lain (Ramalho
& Sarmento, 2019). Lebih lanjut LeGoff dan Sherman (Hu et al., 2018) mengungkapkan banyak anakanak tertarik pada permainan lego yang sangat terstruktur, dapat diprediksi, dan sistematis yang
menghasilkan penguatan alami, seperti dalam penyelesaian model lego. Dalam pelaksanaan terapi
lego, anak yang mengalami SAD menunjukan ketertarikan terhadap permainan yang disajikan setelah
melihat bentuk dan warna-warna lego yang digunakan. Anak yang menunjukan gelaja perilaku SAD
dimana ketakutan akan ditinggalkan dan jauh dari figur ibu menyebabkan kurangnya interaksi sosial.
Dengan tahapan-tahapan intervensi yang melibatkan orangtua (ibu), saudara dan teman sebaya, dapat
membatu anak untuk mengembangkan interaksi sosial melalui permaianan yang menyenangkan dan
dapat dilakukan bersama. Lego terapi dapat diterapkan secara individual atau dalam kelompok.
dengan menetapkan aturan dan peran spesifik yang mendasar untuk mempromosikan interaksi sosial
di antara para peserta. Tugas dan peran memungkinkan individu untuk mempertahankan interaksi
sosial dalam lingkungan yang aman (Ramalho & Sarmento, 2019). Sebagai individu, anak dapat
mengerjakan tugas memainkan lego secara sendiri baik dengan didampingi ibu atau tidak berada
dekat dengan figur-figur lekatnya. Sebagai individu dalam kelompok, anak mampu bermaian bersama
dalam bentuk kerja sama dengan teman sebaya atau saudara sehingga mampu terbiasa dan
menimbulkan perasaan aman dengan lingkungannya baik ketika dekat dengan ibu ataupun saat
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ditinggalkan ibu. Peran ibu dalam intervensi ini sebagai stimulus untuk memunculkan perilaku cemas
pada anak ketika ibu bergerak meninggalkan ruangan bermaian. Ketika anak memunculkan gejala
SAD ibu mendekati anak sebabagi bentuk pemberian rasa aman dan menenangkan anak sehingga
dapat tetap melanjutkan permaianan hingga sesi intervensi selesai. Selain peran ibu, teman dan
saudara sebagai pendukung terciptanya suasana sosial sehingga secara bertahap anak mampu
beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada tanpa memunculkan gelaja SAD. Hal ini dapat
memunculkan perasaan aman secara perlahan terhadap orang lain ataupun situasi sosial yang ada.
Bermain lego dapat mengalihkan konsentrasi anak yang sebelumnya terfokus pada rasa cemas dan
takut akibat ditinggalkan oleh ibu, kemudian konsentrasi anak dapat beralih ke permainan lego karena
adanya keinginan untuk menyelesaikan susunan lego tersebut dan ketertarikan pada warna-warni lego
yang cerah (Pramono, 2012). Rangsangan baru yang diterima berupa permainan akan menurunkan
gejala-gejala dari kecemasan. Dengan bermain, anak dapat melepaskan rasa ketegangan dan cemas
yang dialaminya karena dengan melakukan permainan anak akan mengalihkan perhatian dan
perasaannya (distraksi) dan relaksasi melalui kesenangan yang diperoleh sebagai hasil dari permaianan
yang dilakukan. Pernyataan ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Wong, Eaton, Wilson,
Winkelstein, & Schwartz (2009) menyatakan bahwa salah satu manfaat yang harus terkandung
didalam permainan adalah manfaat terapeutik dimana bermain memberikan sarana untuk melepaskan
diri dari ketegangan dan stres. Dengan pemberian bermain lego dapat membuat anak merasa bangga
dan senang atas suatu karya yang ia hasilkan dari kreativitasnya sendiri. Selain itu, Skard dan Bundy
(Ríos-Rincón, Adams, Magill-Evans, & Cook, 2016) menjelaskan bermain dapat digunakan sebagai
media untuk menghadapi masalah dan situasi dengan cara yang fleksibel. bermain menunjukkan
keterlibatan anak-anak dalam permainan bebas ditandai dengan keterlibatan spontan anak-anak
dalam kegiatan yang secara intrinsik memotivasi dan mengatur diri sendiri. Kegembiraan anak
meningkat saat bermain. Perasaan senang yang dirasakan oleh anak akan merangsang suasana hati
yang menyenangkan dapat menurunkan kecemasan pada anak.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, permain lego juga dapat mengalihkan konsentrasi
anak yang sebelumnya terfokus pada rasa cemas dan takut akibat perpisahan dengan ibu,
dimana konsentrasi anak akan dapat beralih ke permainan lego yang dilakukan. Haltersebut karena
anak ingin menyelesaikan susunan lego tersebut. Permaian lego yang dilakukan berhasil menurunkan
gejala kecemasan anak dilihat dari perubahan perilaku yang menjadi target intervensi.
Implikasi
Studi ini menambah bukti terbatas untuk efektivitas intervensi terapi bermain untuk mengatasi gejala
kecemasan berpisah pada anak. Ini memberikan bukti bahwa permainan Lego yang diadaptasi mampu
menngalihkan perhatian anak saat ditinggalkan oleh ibu sebagai figur lekat yang menjadi objek
ketakutan anak. Selain itu, permaian ini juga mampu meningkatkan interkasi sosial dan membiasakan
anak untuk beradaptasi dengan situasi sosial yang diciptakan saat proses intervensi berlangsung.
Permainan lego juga dapat menciptakan kesenangan pada anak sehingga dapat menurunkan
kecemasan pada anak.
Studi ini juga masih memiliki banyak kelemahan sehingga diperlukan adanya studi lebih lanjut dengan
subjek yang lebih spesifik dengan sesi intervensi yang lebih lengkap. Dinamika perubahan perilaku
atau gejala penting untuk dijelaskan berdasarakan prespektif teoritas yang lebih relevan dan jelas.
Hal ini dimaksudkan agar metode ini dapat dijadikan salah satu metode intervensi yang efektif untuk
diterapkan pada kasus-kasus kecemasan maupun kasus psikologis lainnya terutama yang berkaitan
dengan permasalahan pada anak.
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