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TRAUMA KONSELING BAG1 ANAK-ANAK KORBAN 
GEMPA DI TITIK 4 (EMPAT) KOTA PADANG 

A. Latar Belakang 

Gempa dengan skala 7.2 richter yang te jadi di wilayah Sumatera Barat pada 

tanggal 30 September 2009 telah mengakibatkan duka yang sangat mendalam, 

terutama bagi anak-anak yang berada di daerah gempa. 

Kota Padang termasuk daerah yang kena dampak gempa tersebut, di tambah 

lagi karena di Padang banyak gedung-gedung yang nmtuh, terutama gedung 

sekolah sehingga banyak murid sekolah yang harus belajar di tenda dan mereka 

tidak siap untuk menghadapi situasi yang demikian, ha1 ini menjadikan 

penanganan pasca gempa menjadi masalah yang kompleks. 

Universitas Negeri Padang, khususnya dosen dan mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling bersama tim-lainnya berusaha untuk mernberikan 

bantuan psikologis ke semua daerah di Sumatera Barat yang terkena bencana 

gempa yang dibagi dalam beberapa titik Bantuan psikologis ini dilaksanakan 

setelah selesai tanggap darurat dilaksanakan. 

Penulis bersama tirn berkesempatan melaksanakan bantuan trauma konseling 

ke daerah Padang, berikut ini penulis akan berbagi pengalaman dalam 

melaksanakan trauma konseling bagi anak-anak korban gempa tettonik di Kota 

Padang yang dibagi pada; a) gangguan dan gejala-gejala yang munglun te jadi 

pada pasca trauma, b) respon dan bimbingan terhadap anak yang mengalami 

trauma, c) trauma konseling bagi anak-anak korban gempa, d) kesimpulan. 



IL Ganguan dan gejala-gejala yang mungkin terjadi pada pasca trauma 

Sigmound Freud adalah ahli psikologi yang pertama kali mengungkapkan 

tentang trauma, ia menyatakan bahwa semua ha1 yang tidak diingini oleh 

individu atau pengalarnan traumatik seseorang disimpan di bawah alam sadar. 

Pengalaman trauma menurut Tim Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 

(2003) dapat terjadi karena faktor alam seperti banjir, gempa dan angin topan Di 

sisi lain traumatis dapat terjadi karena pengalarnan yang berulang-ulang, dan 

reaksi lingkungan juga dapat menyebabkan timbulnya rasa traumatis. Rasa 

traumatis ini dapat berlangsung berminggu-minggu sampai beberapa bulan (6 

bulan), dan ha1 ini dapat berpengaruh pada ketahanan diri dan ketahanan 

masyarakat pada umurnnya. 

Menurut Tim Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (2003) bahwa 

secara umurn gejala-gejala yang munghn terjadi pasca trauma pada anak-anak 

sebagai berikut; 

1. Pengalaman traumatik sering kali mengganggu perasaan, pi'lian, &n peri'laku 

ormg ymg wengalami, meskipun tidak selalu langsung menimbulkan 

gangguan pada individu 

2. Pengalaman traumatik biasanya tidak dapat hilang dengan mudah, karena 

pengalaman tersebut direpresi dan disimpan di dalam alam bawah sadarnya, 

dan di uj udkan dalarn bentuk perilaku-perilaku lainnya 

3. Gangguan stress pasca-trauma biasanya timbul sebagai respon yang 

berkepanjangan dadatau tertunda terhadap kejadian atau situasi yang 

menimbulkan stress (baik singkat maupun be~kepafl~angarr) 
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4. Gejala khas mencakup episode-episode di 

traumatik tersebut berulang kembali (flash back) atau dalam mimpi, te rjadi 

dengan latar belakang yang menetap berupa kondisi perasaan "beku" dan 

penumpukan emosi, menjahui orang lain, tidak responsif terhadap 

lingkungannya, menghindari aktivitas dan situasi yang berkaitan dengan 

traumanya 

5. Meskipun jarang, kadang-kadang bisa terjadi reaksi yang dramatik, mendadak 

ketakutan, panik atau agresif, yang dicetuskan oleh stimulus yang mendadak 

mengingatkan kembali pada trauma yang dialarninya serta reaksi asli 

terhadap trauma itu 

6. Masa terjadi setelah trauma, dengan masa laten yang berkisar antara satu 

minggu sampai 6 bulan dan keadaan ini berfluktuasi dan pada kebanyakan 

kasus dapat diharapkan kesembuhannya 

7. Pada sejumlah kecil kasus, perjalanan penyakit kronis sampai beberapa tahun 

dan te rjadi transisi menuju suatu perubahan kepribadian yang berlangsung 

lama 

Anak-anak yang mengalami gangguan stress pasca trauma perlu memperoleh 

bantuan psikologis, dan membutuhkan waktu untuk pemulihannya. Pendapat lain 

dari Blake et a1 dan Weiss dalam Michael J. Scott (2004) menyatakan bahwa 

ada 17 gejata yang perlu diwaspadai terhadap individu yang mengalami pasca 

trauma, gejala tersebut meliputi; 

I.  Terjadinya gangguan pikiran terhadap kejadian secara berulang-ulang 

2. Te rjadinya pengulangan kejadian melalui mimpi 

3. Secara tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengakibatkan trauma 



4. Timbulnya ketakutan yang berlebihan dalam menceritakan kejadian 

5. Timbulnya reaksi pisik dalam menceritakan pengalaman, seperti berkeringat 

dan nafas sesak 

6. Reaksi yang kurang baik dalam menghdangkan perasaan atau kejadian yang 

dialarni seperti minurn alkohol atau drug, dan sering melakukan tingkah laku 

yang merusak diri sendiri 

7. Timbulnya reaksi yang berlebihan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 

seperti takut yang berlebih dalam kendaraaan, tidak merasa aman di nunah 

bila hari hujan atau angin kencang 

8. Tidak mampu mengingat aspek-aspek penting dalam kehdupan 

9. Mengurangi secara nyata kegiatan yang signifikan diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti tidak mau sekolah, bermain dan melakukan 

kegiatan sehari-hari 

1 0. Lebih suka memisahkan diri dari orang lain 

11. Tidak mampu menjalin hubungan dengan orang lain 

12. Ketidak berdayaan membangun masa depan 

13. Te rjadi gangguari tidur 

14. Individu tidak toleran dengan kejadian seperti berteriak, atau merusak barang 

15. Sulit berkonsentrasi 

16. Tidak mampu berprilaku untuk mengamankan diri dan bahaya yang ada di 

sekitar 

17. Membesar-besarkan respon, sehingga dapat mengakibatkan orang lain 

terpengaruh 



Bila diperhatikan anak-anak korban gempa di Kota Padang, secara urnurn 

mengalami gejala-gejala yang dikemukakan ahli tersebut, namun untuk setiap 

anak tidak sama intensitasnya, ada anak yang mengalami intensitasnya sangat 

berat seperti waktu penulis ingin untuk berkomunikasi dengan mereka, mereka 

tidak mau merespon dan tatapan matanya kosong, tetapi ada anak anak yang 

mengalaminya dengan intensitas rendah, contoh waktu penulis mengadakan 

komunikasi dengan mereka, mereka secara lancar dapat mengikuti informasi 

yang penulis berikan, dan mereka antusias untuk bertanya, walaupun mereka 

baru bertemu dengan penulis. Jadi untuk melihat gejala dan gangguan yang 

timbul akibat dari bencana gempa hams dianalisis kasus demi kasus, dan bantuan 

yang dapat dilakukan dapat individu dan kelompok. 

C. Respon dan bimbingan terhadap anak yang mengalami trauma 

Setiap anak berbeda baik dilihat dari tipe kepribadian, kemampuan maupun 

pengalaman, dan perbedaan ini akan mempengaruhi bagaimana mereka 

menghayati dan mempersepsi kehidupannya. Oleh karena itu apabila akan 

membantu anak yang mengalami trauma, hams melaksanakan bantuan dengan 

prinsip 3 M yaitu memahami, mendengarkan dan merespon setiap anak dengan 

memperhatikan perbedaan yang ada. 

Anak yang langsung mengalami satu peristiwa besar yang sebelumnya 

mereka belum pernah mengalaminya, kemungkinan akan memunculkan reaksi 

segera atau beberapa waktu kemudian. Menurut TIM Psikologi UM Malang 

(2003), anak yang menyaksikan peristiwa traumatik secara langsung lebih besar 

mengalami trauma, dari pada anak-anak yang hanya mendengarkannya. Reaksi- 

reaksi emosional yang mungkin muncul adalah takut, melarikan diri, marah, 



depresi, cemas dan gangguan fisik. Reaksi emosional in secara urnum dapat di 

atasi dengan segera mengkomunikasikan trauma yang baru saja dialami, 

mendiskusikan dan senantiasa memberikan dukungan seperti mendengarkan, 

bersahabat, memahami dan membesarkan hati mereka. Reaksi anak terhadap 

trauma dapat di lihat berdasarkan tingkatan umur; 

1. Anak usia 5 tahun ke bawah, reaksi yang muncul takut berpisah dengan orang 

tua, berteriak, meronta-ronta, dan kadang disertai dengan ngompol, takut 

gelap dan mengisap ibu jari, dan sangat peka terhadap prilaku orang tua 

2. Anak usia 6 - 11 tahun, biasanya reaksinya dapat berupa melarikan din 

(withdrawl), agresif, konsentrasi terganggu. Hal ini dapat diketahui dari 

prilakunya menjadi regresi, terganggu tidur, sesitif, mudah marah, cemas, 

emosional, rasa bersalah yang mendalam dan mengalami keluhan fisik 

3. Anak 12 -1 7 tahun, reaksi yang muncul mirip dengan reaksi yang dialami 

oleh orang tua. Reaksinya dapat berupa dibayangi pikiran dan bayangan 

tentang traumatik, yang tidak dapat dikontrol, mimpi buruk, susah tidur, 

kurang konsentrasi, sering bermasalah dengan keluargalteman sebaya dan 

agresif pada orang lain. Mereka mungkin menarik diri dari kegiatan rutin dan 

menjadi cemas serta depresi . 

Menurut TIM Psikologi UM Malang (2003) ada beberapa bentuk bimbingan 

yang dapat dilakukan terhadap anak yang mengalami trauma, bimbingan tersebut 

meliputi; 

1. Bimbingan untuk mengatasi rasa takut dan cemas, caranya dengan 

memberikan rasa aman dan nyaman, misalnya dengan cara memberi tahu 

bahwa ada orang lain yang menjaganya. Membantu anak mengenali sinyal- 



sinyal tubuh sewaktu mengalami rasa takut, cemas, misalnya jantung 

berdebardebar keras, anak dikenalkan cam mengatasinya yaitu dengan 

menarik napas panjang berulang-ulang. Membantu anak berfikir rasional, 

dengan menghilangkan pikiran-pikiran yang menakutkan dengan cara 

meyakinkan bahwa pikiran-pikiran tersebut dapat di atasi seperti saya cemas 

tapi saya dapat mengatasinya, dengan melatih ha1 tersebut berulang-ulang 

kali anak yang mengalami trauma akan dapat teratasi. 

2. Bimbingan untuk mengatasi perasaan terisolir, tidak terlindungi dan trauma 

dengan cara; 

a) membangun hubungan kuat dan konsisten dengan pengasuh, ha1 ini ber- 

guna untuk membangun m a  percaya pada orang lain 

b) memperkuat kohesi sosial, dengan cara membantu anak membangun 

kembali hal-ha1 yang hilang, yaitu kontak sosial dengan lingkungan 

c) meyakinkan anak bahwa kejadian-kejadian yang dialami bukanlah karena 

kesalahan, agar mereka tidak menghukum dirinya sendiri 

d) membantu anak untuk memahami peristiwa yang tejadi, agar tetap 

mengekpresikan dirinya. Berdialog dengan mereka, mendengarkan clan 

mendiskusikan perasaan-perasaannya. Pemahaman terhadap perasaan dapat 

menumbuhkan perasaan empati pada orang lain, sehingga pada akhirnya 

dapat lebih berpikiran dan bersikap positif terhadap suatu kejadian 

3. Bimbingan untuk mengatasi rasa marah, permusuhan, dendam dan rnenolak 

diri dengan cam; 



a) menyatakan bahwa anak mempunyai keterampilan dan potensi-potensi 

yang baik yang dapat dikembangkan, dan dengan cara memberikan 

penghargaan terhadap perilaku yang ditampilkan oleh anak 

b) memberi tahu anak tentang perilaku yang benar dan salah dengan 

memberikan alasan-alasan yang rasional 

c) tunjukan keuntungan-keuntungan apabila seseorang mentaati peraturan 

dan kerugian-kerugian melanggar aturan 

d) benkan pada anak tanggung jawab, dengan demikian rasa harga diri, dan 

rasa sosial anak akan terbentuk 

e) memberi contoh perilaku yang benar dan memberikan menghargai 

perilaku yang ditampilkan secara benar 

f) menunjukan dan mengembangkan keterampilan dalam memecahkan 

masalah, misalnya merebut mainan teman. Dan membahas dengan anak 

apakah prilaku merebut mainan teman termasuk dalam memecahkan 

masalah 

g) melatih anak mengenali dan memahami bahwa marah itu boleh, dan latih 

anak cara mengekpresikan marah 

h) gunakan berbagai media untuk melatihkan keterampilan yang ada sesuai 

dengan situasi dan kondisi 

D. Trauma Konseling Bagi Anak-Anak Korban Gempa 

Untuk menyikapi anak-anak korban gempa di sekolah, menurut 

Ida Kaplan dan Ms Diana Orlando (1998) adalah; 

Memberikan kesempatan anak untuk meungkapkan kejadian traumatik, 
dan situasi ruang kelas terlatih dan berfungsi terapetik. Kelas ditata agar 
anak-anak dapat mengatasi akibat trauma dengan cam-cara 



mengekpresikan perasaaan, bercerita tentang kejadian-kejadian 
traumatik. Anak-anak memerankan kejadian melalui gambar, peran dan 
rangkaian kata-kata yang mereka susun sendiri. Dan respon guru serta 
orang dewasa meliputi; mendengarkan apa yang dikatakan anak tanpa 
mengalihkan perhatiannya, mengakui bahwa orang dewasa juga 
bersedih dengan adanya kejadian, tetapi meyakinkan ansk hahwa ha1 ini 
akan dapat di lalui. Menghargai fantasi yang ada pada anak sewaktu 
menggambarkan fakta kejadian. 

Untuk memberikan bantuan terhadap anak-anak korban gempa, tim dosen 

jurusan Bimbingan clan Konseling bersama TIM DIKNAS dan mahasiswa 

melaksanakan kegiatan pa& tanggal 18 sld 24 Oktober 2004. Uraian berikut 

merupakan pengalaman pribadi penulis dalam melaksanakan kegiatan trauma 

konseling bagi anak-anak korban gema di titi 4 (empat) kota Padang . 

Kegiatan yang dilakukan selama trauma konseling meliputi play teraphy, 

konseling, olah raga, bercerita, menggambar clan tarian spontan. Keseluruhan 

kegiatan dititik beratkan untuk membangun kebahagian individu setelah trauma 

gempa, dan diharapkan anak-anak mendapat kebahagiaan, secara khusus tujuan 

kegiatan meliputi; 

1. Memberikan kesempatan pada anak-anak untuk membagi beban psikologis 

yang ia alami 

2. Memberikan suasana kebersamaan di antara kelompok 

3. Memberikan dukungan moril bagi anak-anak korban gempa 

4. Menyediakan kesempatan pada anak-anak untuk mengungkapkan reaksi 

psikologis yang mereka alami 

Prosedur kegiatan yang dilakukan dalarn kelompok, secara urnurn 

mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Cholid, Nella Safitri 

(2004), langkah-langkah tersebut meliputi; 



a) Greiving process, membuat anak menyadari bahwa bencana adalah 

sesuatu yang menakutkan dan mereka mengalami gangguan tersebut serta 

membutuhkan orang lain untuk membantu, metode yang dipergunakan 

dengan bercerita, dan menggambar 

b) Positive Self Talk yaitu membuat anak menyadari bahwa ada ha1 positif 

dalam diri individu bahwa tidak ada yang salah dengan gangguan yang 

mereka alami saat ini, bahwa ini adalah sebuah proses menuju 

kesembuhan dan ketahanan mental, metode yang dipergunakan play 

teraphy, bercerita, olah raga dan tarian spontan 

c) Coping stategies, yaitu mernbantu anak untuk membentuk strategi 

ketahanan mental untuk diri sendiri, metode yang digunakan pemberian 

informasi, ply teraphy dan permainan yang rnenggembirakan 

d) Melaksanakan tehnik relaksasi sederhana pada anak 

e) Memberikan informasi pada orang tua, wali dan guru si anak mengenai 

hal-ha1 khusus yang hams diperhatikan 

Sarana dan alat permainan yang dipergunakan yang disiapkan adalah 

buku cerita, bola, tali, pluit, crayon, kertas gambar, spidol, makanan serta 

sedikit oleh-oleh APE yang dapat dipakai oleh anak-anak korban gempa 

maupun sekolah TK yang menjadi sasaran pelaksanaan trauma pasca gempa. 

D. Kesimpulan dan Saran 

Secara keseluruhan kegiatan kegiatan trauma konseling terhadap anak-anak 

korban gempa di kota Padang, khususnya titi 4 (empat) sukses. Kesuksesan dapat 

di lihat dari kelancaran dan keikutsertaan anak-anak dalam mengikuti kegiatan 

trauma. Kesuksesan lain adalah adanya kepuasan dari Penulis bersama TIM, 
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walaupun awalnya penulis bersama tirn agak kecewa karena titik yang ditunjuk 

oleh DIKNAS kota Padang kurang terkoordinasi dengan baik, tetapi penulis dan 

anggota TIM tidak menyerah begitu saja sehingga penulis bersama tim mencari 

lokasi yang seharusnya mendapat bantuan penanganan pasca gempa. 

Seandainya pemerintahan Surnatera Barat dan UNP akan melanjutkan 

bantuan lagi. Penulis menyarankan agar penentuan daerah sasaran hams 

diperhitungkan dengan matang sehingga waktu untuk pelaksanaan bantuan 

tarauma pasca gempa menjadi efektif dan efisien 


