
Chapter 4. BAB IV Koordinasi dan Dukungan Moril Teman Luka Bakar        

I. Rehabilitasi psikologi 

Setelah menderita luka bakar, tantangan berbagai jenis masalah dalam kehidupan nyata yang harus 

dihadapi pasien dan keluarga akan melahirkan reaksi psikologi yang rumit. Masalah yang mungkin perlu 

dihadapi berupa: 

1. Pribadi 

A. Gangguan stres pasca-trauma (PTSD) 

Pukulan kuat saat cedera sering membuat orang tidak mampu bereaksi untuk sementara waktu 

yang akan memunculkan gejala mental seperti mudah kaget, lupa pada keluarga, dsb. Beberapa 

orang mungkin mengalami kesulitan tidur, mimpi buruk dan panik berlebihan. Pada umumnya, 

reaksi ini bersifat sementara dan merupakan reaksi alami setelah mengalami peristiwa traumatis 

dan akan pulih beberapa waktu kemudian. Jika perlu, pasien dapat meminta bantuan psikiater atau 

psikolog untuk menstabilkan suasana hati dan tidur dengan bantuan obat dan psikoterapi. 

B. Kesedihan karena gangguan penampilan dan kehilangan fungsi organ 

Saat pertama kali melihat bagian tubuh yang berubah dan tidak nyaman mungkin akan membuat 

frustasi. Banyak orang bersedih, tertekan atau marah karena kehilangan badan yang semula, dan 

bahkan mungkin akan menolak bekerja sama dalam perawatan atau rehabilitasi. Butuh waktu dan 

keberanian untuk menerima diri yang terluka dan menyakinkan diri sendiri bahwa potensi diri itu 

masih ada. Jika terjebak dalam depresi, cobalah untuk berkonsultasi dengan psikolog, pekerja sosial 

dan orang profesional lainnya untuk mendapat bantuan. 

C. Ketidaknyamanan fisik memengaruhi suasana hati 

Perawatan luka bakar membutuhkan debridemen (pengangkatan jaringan yang rusak), 

pencangkokan kulit dan operasi lainnya, yang akan membawa rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit 

dan gatal yang paling menjengkelkan dan berkelanjutan tidak memberikan sedetik pun momen yang 

nyaman untuk istirahat, perasaan menjadi mudah tersinggung, mudah marah, depresi dan tidak 

sabaran. Temukan cara untuk mengalihkan perhatian ketika merasa tidak nyaman, atau belajar 

teknik relaksasi untuk menghilangkan ketidaknyamanan. 

D. Tantangan rehabilitasi yang berkepanjangan 

Rehabilitasi adalah perjalanan yang sulit dan membutuhkan waktu panjang, semakin cepat 

dimulai semakin baik. Selama proses rehabilitasi, parut yang membaik akan terasa sobek dan 

menyakitkan. Mengenakan pakaian tekanan dan alat bantu juga sangat tidak nyaman. Semua hal di 

atas akan menimbulkan lingkaran setan yang membuat orang stres dan sedih. Namun, rehabilitasi 

pada saat yang sama juga merupakan obat untuk mengembalikan rasa percaya diri yang baik. 

Melalui rehabilitasi berkelanjutan, peningkatan fungsi tubuh yang secara nyata juga akan membantu 

memulihkan kepercayaan diri. 

2. Keluarga 

A. Perubahan peran keluarga 

Setelah teman luka bakar kembali ke rumah akan sangat bergantung pada perawatan dari anggota 

keluarga dalam kehidupan sehari-hari, yang akan membawakan keputusasaan dan rasa bersalah 

yang kuat. Orang rumah juga akan merasa sangat tertekan karena harus merawatnya dan 

mempertahankan kelangsungan hidup keluarga pada waktu yang sama. Pada saat ini, cobalah 

mengambil inisiatif untuk mengekspresikan suasana hati dan kebutuhan pada kesempatan yang 



tepat agar bisa saling memahami untuk menerima dan bersama-sama bekerja keras menghadapi 

masa-masa sulit ini. Juga dapat menciptakan peluang bagi pasien untuk membantu melakukan 

beberapa tugas keluarga yang mampu dilakukannya, seperti memeriksa PR anak-anak, dll., yang 

dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri pasien. 

B. Bantuan dalam kehidupan sehari-hari 

Dukungan dan bantuan keluarga adalah hal terpenting dalam rehabilitasi fisik dan mental, tetapi 

kurangnya pengalaman dalam merawat teman luka bakar, kadang membuat anggota keluarga tidak 

tahu kapan dan bagaimana cara membantu mereka. Hindari perlindungan berlebihan agar tidak 

timbul ketergantungan berlebihan dan menunda waktu pemulihan. Cara yang terbaik adalah 

membiarkan mereka melakukan apa yang bisa dilakukan sebanyak mungkin. Karena kegiatan 

kehidupan sehari-hari adalah rehabilitasi terbaik yang juga dapat meningkatkan rasa pencapaian. 

3. Sosial 

A. Perubahan hubungan masyarakat 

Setelah terluka, berhadapan dengan teman dan kerabat sering memerlukan banyak perjuangan 

mental yang sering berakhir dengan saling menghindar untuk temu muka. Teman dan kerabat 

mungkin juga kurang memahami cara memberikan perhatian yang tepat dan juga tidak berani 

mengambil inisiatif untuk bertemu seperti sebelumnya. Teman luka bakar perlu mempersiapkan diri 

secara mental terlebih dahulu dengan memikirkan pertanyaan atau reaksi yang dimiliki orang lain, 

kemudian memikirkan bagaimana cara merespons untuk menghindari rasa aneh dan memulihkan 

hubungan sosial sebelumnya sesegera mungkin. 

B. Pandangan aneh dari dunia luar 

Memakai pakaian tekanan dan penampilan luka bakar sering membuat orang penasaran atau 

takut. Terutama pada sebagian anak kecil yang akan langsung mengekspresikan apa yang 

dirasakannya secara langsung, hal ini akan menjadi pukulan bagi teman luka bakar. Ketakutan dan 

penolakan orang-orang dikarenakan mereka tidak pernah berhubungan atau memahami tentang 

luka bakar. Coba buat beberapa latihan dan persiapan mental sebelumnya dan coba jelaskan 

keadaan tubuh kepada mereka, caranya dapat dilihat dari pengenalan layanan rekonstruksi 

penampilan di bawah. 

C. Masalah dalam pencarian kerja dan pekerjaan 

Ketika rehabilitasi berakhir dan ingin kembali ke lapangan kerja, kepercayaan diri mungkin akan 

terluka atas sikap majikan yang mungkin akan meragukan kemampuan kerja dan pandangan dari 

rekan kerja lainnya sehingga mengurangi keberanian untuk mencoba. Dengan memiliki 

keterampilan dan berkomunikasi tentang ruang lingkup dari dampak luka bakar terhadap 

kemampuan serta mendapat pengakuan dan rasa hormat dari orang lain melalui kinerja kerja yang 

baik akan menghindarkan kesulitan yang disebutkan di atas. 

 

Kondisi psikologis yang dijelaskan di atas sering dialami teman luka bakar tetapi masih ada 

pengecualian. Beberapa teman yang bermental kuat bisa beradaptasi dengan cepat, rehabilitasi juga 

berjalan dengan lancar secara keseluruhan. Karena keadaan fisik dan mental saling memengaruhi, 

maka rehabilitasi psikologis juga merupakan bagian yang sangat penting. 

 

  Metode penyesuaian psikologi bagi teman luka bakar dibagi menjadi 3 bagian berikut: 



1. Penyesuaian pribadi 

A. Menerima rasa sedih dan kehilangan 

Setelah mengalami trauma, banyak hal telah berubah, seperti kemungkinan kehilangan 

penampilan luar, fungsi tubuh, kekayaan atau juga pekerjaan. Rasa sedih dan kehilangan adalah 

reaksi alami setelah mengalami insiden. Berikan diri sendiri waktu untuk melihat dengan baik apa 

saja yang telah berubah, berikan diri sendiri ruang untuk menghadapi kesedihan, mungkin dengan 

meneteskan air mata, mungkin dengan menangis sekeras-kerasnya, atau berbicara dengan teman 

dekat, berikan kesempatan untuk melampiaskan emosi Anda.  

B. Hadapi masa depan dan bangkit lagi 

Semua teman luka bakar adalah pemberani yang berjuang untuk pulang dari gerbang kematian. 

Namun, rehabilitasi psikologis luka bakar juga merupakan perjalanan yang panjang. Rehabilitasi 

berkepanjangan setelah perawatan diperlukan untuk pulih. Setelah cedera, harus segera bangkit 

untuk rehabilitasi awal secepat mungkin. Di satu sisi bekerja keras untuk diri sendiri dan di sisi lain 

juga menjadi dukungan mental. Banyak teman luka bakar yang berbagi bahwa mereka mengenal diri 

mereka lebih baik setelah cedera atau memiliki lebih banyak ketekunan dan potensi. Seperti kata 

pepatah, “Bencana yang tidak mematikan akan mendatangkan berkat.” 

C. Hargai dan jaga diri sendiri 

Selama rehabilitas, selain menanggung ketidaknyamanan fisik dan mengulangi gerakan yang 

monoton, parut luka juga mungkin akan pecah dan bahkan kadang-kadang merasa keadaan menjadi 

buruk. Saat ini sangat membutuhkan banyak ketekunan dan tekad untuk tetap bertahan. Sesekali 

bisa beristirahat untuk melakukan hal yang disukai. Rehabilitas dan merawat diri membutuhkan 

banyak kerja keras, dengarkan komentar orang lain yang memuji kemajuan diri, melihat orang lain 

yang telah berhasil rehabilitasi juga akan mendorong diri untuk terus melangkah ke depan. 

2. Dukungan keluarga 

Dibalik teman luka bakar yang bisa beradaptasi dengan baik, selalu ada kekuatan dukungan positif 

dari keluarga dan sahabat. Dukungan dan dorongan moril yang positif yang diberikan berupa dorongan 

di saat teman luka bakar merasa terpuruk, pemberian pujian dan tepuk tangan ketika dia ada 

kemajuan dalam rehabilitasi. Sehingga teman luka bakar tahu bahwa orang rumah memahami rasa 

sakitnya, melihat kemajuannya dan berdiri bersamanya. 

3. Dukungan sosial 

A. Dukungan profesional 

(1) Konsultasi dan konseling psikologis individu 

Teman luka bakar sering mengalami masalah tekanan batin yang mendalam yang 

memengaruhi aktivitas kehidupan normal (seperti: gejala depresi, keinginan bunuh diri, dll.) 

Mereka dapat mencari bantuan individu dari psikolog atau pekerja sosial. 

(2) Kelompok pendukung dan perkembangan 

Ketika teman luka bakar datang ke yayasan untuk rehabilitasi fisik, staf yayasan akan 

merancang berbagai kegiatan kelompok untuk membantu rekonstruksi psikologis pasien. 

Seperti membimbing mereka berbagi pengalaman bersama, masukan saat rehabilitasi, 

pertukaran cara beradaptasi yang berbeda dan saling memberi semangat. Selain itu juga 

mengadakan kelompok perkembangan psikologis, seperti kelompok musik, membaca bersama, 



menulis, terapi seni, dll., membantu teman luka bakar untuk mengekspresikan emosi, 

menangani bayang-bayang trauma dan belajar untuk merawat “hati” sendiri. 

(3) Rekonstruksi penampilan 

Teman luka bakar harus belajar menerima perubahan penampilan luar yang baru setelah luka 

bakar. Selain pukulan dalam diri sendiri, sering kali juga perlu menghadapi pandangan aneh dari 

orang lain. 

Yayasan menyediakan layanan rekonstruksi penampilan yang menggabungkan pencarian citra 

diri, pengarah gaya (fashion stylist), tata rias dan keterampilan bersosialisasi. Pencarian citra diri 

akan membantu rekonstruksi psikologi teman luka bakar untuk menerima penampilan barunya, 

sedangkan pengarah gaya dan tata rias akan melatih mencocokkan pakaian yang sesuai untuk 

meningkatkan penampilan dan menggunakan kosmetik yang cocok untuk memodifikasi parut. 

Selain itu juga mempelajari tata krama dan keterampilan sosial dalam berinteraksi secara aktif 

dengan orang lain yang akan membangun rasa percaya diri teman luka bakar dan cedera wajah. 

Layanan ini menggunakan sistem janji temu dan konsultasi individu. Jika memerlukan informasi 

lebih lanjut, silakan hubungi pusat layanan di berbagai tempat. 

Contoh: Riasan memodifikasi - Menggunakan teknik tata rias untuk memperbaiki perbedaan 

penampilan yang berbeda karena penyakit atau parut untuk meminimalisasi perbedaan. 

Kosmetik khusus dapat secara efektif mengubah warna kulit yang berbeda pada wajah (atau 

tubuh). Melalui perbaikan citra penampilan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas 

hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sebelum dan sesudah modifikasi dengan /sebelum dan sesudah modifikasi dengan tata rias 

 

B. Dukungan teman sebaya 

Yayasan atau rumah sakit adalah tempat berkumpulnya teman-teman luka bakar, mengetahui 

bahwa ada teman sebaya dengan kondisi serupa adalah hal yang penting. Banyak teman luka bakar 

yang sadar bahwa mereka bukan orang paling sial setelah mengenal teman luka bakar lainnya dan 

memutuskan untuk bangkit kembali. Sesama teman luka bakar mudah terbentuk ikatan rasa saling 

memiliki, saling peduli dan saling memberi semangat yang kuat. Yayasan juga akan mengadakan 

kegiatan tahunan untuk memberikan penghargaan kepada teman yang aktif menjalani rehabilitasi, 

menjalin persahabatan sehingga terbentuk suasana positif, bersama-sama bekerja keras untuk 

masa depan. 



C. Partisipasi sosial 

Selama rehabilitasi fisik, Yayasan berharap teman luka bakar mulai berhubungan dengan dunia 

luar. Oleh karena itu, yayasan merancang berbagai kegiatan rekreasi dan terapi seperti ke KTV, 

bioskop, arena bowling dan tempat umum lainnya agar teman luka bakar memiliki kesempatan 

untuk berhubungan dengan orang biasa dan merasa santai dalam menghadapi pandangan yang 

berbeda. Selain itu juga terdapat pembelajaran keterampilan seperti komputer, kerajinan tangan, 

dll., untuk meningkatkan kesenangan hidup dan kembali ke masyarakat dengan santai secara 

bertahap. 

 

II.  Bagaimana membantu penyesuaian mental mentari cilik 

Setelah anak terluka, orang tua sering tidak memiliki keberanian untuk menghadapi anaknya yang 

babak belur, tetapi mereka masih harus segera beradaptasi dengan perilaku dan emosi anak yang telah 

berubah. Perubahan-perubahan ini bukan hanya masalah pribadi si anak, tetapi cenderung 

membahayakan satu keluarga. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, seluruh keluarga akan terpuruk. 

Dalam kenyataan, banyak orang tua yang berhasil mengatasi perubahan ini dan terus menjalani 

kehidupan yang bahagia seperti sebelumnya. Ciri khas yang sama dari keberhasilan orang tua ini adalah 

menerima fakta dengan ikhlas, tekun dan aktif dalam rehabilitasi dan yang terpenting adalah mereka 

percaya bahwa masa ini hanyalah bersifat sementara, masa depan anak masih penuh dengan harapan 

tak terbatas. Untuk membantu penyesuaian mental mentari cilik, kami memiliki saran sebagai berikut: 

       

1. ptasi orang tua memengaruhi adaptasi anak 

Di bawah tekanan luar biasa karena tidak mampu menerima kenyataan, orang tua cenderung 

merasa cemas, bingung, menyalahkan diri sendiri atau saling menyalahkan karena “tidak memahami”. 

Orang tua seharusnya menerima kenyataan bahwa anaknya telah cedera dan menganggap ini sebagai 

kecelakaan serta tidak merasa bersalah secara berlebihan agar bisa kuat untuk merawat anak. Anda 

dapat melakukan cara-cara berikut: 

A. Memahami kondisi anak dan informasi tentang luka bakar.  

Banyak orang tua yang frustasi dan panik karena mereka tidak mengerti tentang luka bakar. Jika 

mereka bisa secepat mungkin memperoleh informasi yang benar dari rumah sakit dan yayasan 

kesejahteraan yang bersangkutan, mereka tidak hanya akan menenangkan diri mereka secepat 

mungkin, mereka bahkan dapat membantu anak mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik. 

B. Mengindikasikan kejadian sebagai musibah, bukan dosa  

Jika orang tua bisa mengindikasi kejadian sebagai musibah, bukan dosa atau kesalahan sendiri, 

mereka akan lebih mampu menghadapi tuduhan dan kesalahpahaman orang lain, tidak 

terganggu oleh perkataan karma, dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Dengan demikian 

akan lebih bisa menerima kenyataan bahwa anak telah cedera. 

C. Membangun pandangan positif dan optimis untuk menyambut masa depan 

Beberapa orang tua akan bersikap pesimis bahwa anak mereka tidak akan pernah sembuh. 

Bahkan jika mereka telah pulih, mereka tidak akan sebagus orang lain di masa depan, mereka 

akan menanggung beban ditertawakan dan dihina orang lain. Pikiran yang mengibai dan 

merendahkan diri sendiri ini membuat mereka sama sekali tidak mampu membantu anak mereka 

menghadapi masa depan. Faktanya, anak mereka hanya kehilangan sebagian dari fungsi mereka, 



dan sebagian besar fungsi dapat dibangun kembali dengan kerja keras. Jika orang tua dapat 

dengan yakin dan percaya bahwa masa depan anak mereka tidak kalah dari orang lain dan selalu 

penuh dengan harapan, orang tua akan mampu membimbing anak bersama-sama mempelajari 

kehidupan baru untuk menghadapi masa depan. 

2. Adaptasi psikologis untuk perawatan dan rehabilitasi anak 

Masalah pertama yang harus dihadapi orang tua adalah bagaimana membantu anak menjalani 

masa sulit perawatan dan rehabilitasi. Hal yang paling menyakitkan bagi orang tua adalah 

ketidakmampuan menenangkan tangisan dan luapan emosi anak. Untuk anak yang lebih kecil dan 

tidak bisa memahami keadaan, orang tua  selain menerima dan menenangkan emosi anak, masih 

harus membantu mereka menerima perawatan medis dan rehabilitasi tanpa pamrih; untuk anak yang 

lebih besar, orang tua dapat mendiskusikan rencana perawatan dengan anak dan menghormati 

pemikiran mereka sesuai kebutuhan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk 

mengekspresikan rasa takut dan sakit. Jika anak mengerti proses perawatannya sendiri, dia juga lebih 

bisa menerima rasa sakit dari perawatan dan tidak meninggalkan pengalaman ketakutan. Anda dapat 

melakukan cara-cara sebagai berikut: 

A. Menyemangati lebih baik daripada memarahi, menerima lebih penting dari menghentikan 

Demi kebaikan anak, sebagian orang tua akan bersikap tegas dan memarahi serta mengancam 

anak untuk bekerja sama dalam perawatan dan menghentikan anak yang menangis. Cara ini 

mungkin efektif untuk waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, amarah orang tua dan tangis 

anak mudah menjadi ajang tarik tambang untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga 

menyerah! Hal ini tidak saja menyiksa kesabaran orang tua, tetapi membuat anak mengira bahwa 

orang tua tidak mencintai dirinya yang terluka. Terimalah kesedihan dan rasa sakit anak, yakinkan 

anak bahwa ia adalah buah hati orang tua, temani dan beri semangat kepadanya untuk berani 

menerima rasa sakit rehabilitasi. 

B. Usahakan atur waktu dan lokasi yang tetap untuk perawatan dan rehabilitasi 

Gelombang demi gelombang pengalaman sakit saat dirawat membuat anak ketakutan bagai 

burung di ujung busur. Ketakutan akan rasa sakit saat luka disentuh dan takut pergi ke tempat 

lain. Jika bisa, usahakan atur waktu dan lokasi yang tetap untuk perawatan dan rehabilitasi, agar 

anak bisa membedakan pengalaman sakit hanya akan muncul pada waktu dan tempat tertentu 

saja, emosi anak bisa lebih stabil dan memungkinkan anak mendapatkan rasa aman. 

C. Mengalihkan perhatian anak 

Minat dan perasaan anak sangat sensitif. Alihkan perhatian mereka dari rasa sakit dengan 

memperlihatkan sesuatu yang baru dan aneh atau musik yang ringan. 

3. Membangun psikologi anak yang sehat 

Adanya parut dan kegagalan dan kehidupan sehari-hari akan membentuk konsep diri, adaptasi 

sekolah dan adaptasi sosial yang buruk pada anak. Orang tua yang menyalahkan anak atas kesalahan 

hanya akan membuat mereka tidak mampu membangun harga diri dan percaya diri. Cobalah 

temukan kesulitan anak dan alasan mereka melarikan diri dari keadaan dan bantu anak untuk 

menghadapinya. Disisi lain juga harus membangun psikologi anak yang sehat dan membangun rasa 

percaya diri anak. Anda dapat melakukan cara-cara sebagai berikut:  

A. Terima emosi anak dan perhatikan apa yang mereka pikirkan 



Anak yang menangis karena kesakitan atau ketidaknyamanan adalah hal yang lumrah. Jangan 

mencegah anak untuk bersedih atau mengatakan anak berani tidak akan menangis, agar anak 

memiliki tempat untuk mengekspresikan kesedihannya. Anak-anak pasti akan berbuat salah dan 

menghadapi kesulitan dalam hidup. Pada saat ini, orang tua seharusnya memahami motif dan 

pikiran anak terlebih dahulu dengan menanyakan alasan daripada menjadi wasit moral; karena 

jika orang tua sendiri saja tidak dapat memahaminya, anak akan menjadi lebih tidak berdaya lagi, 

dan tidak tahu harus percaya kepada siapa untuk mencari bantuan. 

B. Catat proses rekonstruksi anak 

Luka bakar tidak sama dengan penyakit lain yang pulih setelah keluar dari rumah sakit. Mereka 

masih akan menghadapi tantangan baru lainnya. Ketika dirawat di rumah sakit, masih ada staf 

medis yang membantu dan orang tua hanya perlu bekerja sama sebaik mungkin. Tetapi setelah 

pulang ke rumah, tugas mengawasi anak melakukan rehabilitasi menjadi tanggung jawab orang 

tua. Orang tua sering merasa kecil hati karena pertumbuhan parut yang cepat dan merasa sedih 

akan kesakitan anak saat rehabilitasi, terutama saat mereka tidak melihat perkembangan yang 

signifikan dari rehabilitasi. Orang tua dapat mencatat kemajuan medis anak, catat dengan jelas 

setiap proses dan kemajuan anak agar tidak berkecil hati dengan kemunduran sementara dan 

melupakan upaya sebelumnya. Selain itu juga dapat menguasai rencana rehabilitasi sesuai 

catatan spesifik. Di sisi lain, catatan setiap upaya dan hasil rehabilitasi bisa menjadi pendorong 

terbaik bagi anak atas pencapaian mereka yang terus bekerja keras dan menghindarkan anak 

mundur dari latihan dan frustasi. 

C. Dorong anak untuk mandiri dan bantu mereka membangun kepercayaan diri 

Setelah cedera, seseorang akan menjadi peka terhadap penampilannya yang berbeda, 

ditambah keterbatasan fungsi organ yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan banyak hal 

dalam kehidupan sehari-hari membuat dia merasa lebih rendah dari orang lain dan frustasi. Jika 

orang tua terlalu melindungi dan mengasihani anak, dia akan menjadi rendah diri lagi dan 

semakin tidak percaya diri. Pertama, orang tua harus memiliki harapan dan kepercayaan pada 

masa depan anak agar anak juga memiliki harapan dan kepercayaan diri; orang tua sebaiknya 

mulai menyemangati anak untuk mandiri sejak anak cedera, berilah pujian atas prestasi anak 

dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk rasa pencapaian yang akan mengembangkan 

minat dan kemampuan anak dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. 

D. Mencari bantuan konseling psikologis profesional 

Jika waktu cedera anak Anda telah lewat beberapa waktu, tetapi dia masih dalam kepanikan, 

mimpi buruk, ketergantungan berlebihan, emosional atau terbentuk kebiasaan menangis dan 

tidak mau rehabilitasi, dan hal ini membuat Anda sangat pusing, tidak tahu bagaimana cara 

mengasuhnya, Anda dapat mencari bantuan profesional untuk membantu anak Anda 

membangun penyesuaian diri dengan baik. 

4. Belajar bagaimana menghadapi reaksi orang lain 

Orang tua harus membantu anak mereka untuk menghadapi pandangan orang lain. Pertama-tama, 

orang tua sendiri juga harus bisa menghadapi pandangan orang lain, belajar bagaimana menanggapi 

kesalahpahaman dan tuduhan orang lain. Kebanyakan orang tua akan berada di bawah tekanan 

“orang tua yang gagal” dan dituduh lalai oleh keluarga mereka dan masyarakat umum. Pada 

kenyataannya, orang tua mungkin memiliki kelalaian, tetapi kesalahan ini juga merupakan kesalahan 



umum yang kerap dilakukan banyak orang, hanya saja nasib sial yang menyebabkan anak cedera 

parah. Sikap, perilaku dan kata-kata orang tua akan menjadi contoh bagi anak untuk ditiru. Jika orang 

tua dapat meletakkan tekanan atas kelalaiannya dan menghadapi masalah dengan tenang dan biasa 

saja, anak Anda juga akan menghadapi orang lain dengan tenang dan biasa saja. Anda dapat 

melakukan cara-cara berikut: 

A. Ambil sikap positif terhadap reaksi orang lain 

Ketika anak kembali ke masyarakat, apakah reaksi orang lain kepadanya sering mengganggu 

dia? Faktanya, reaksi khusus orang lain tidak sepenuhnya mewakili rasa takut atau cemoohan, 

tetapi lebih karena mereka tidak tahu bagaimana merespons, atau bahkan semacam perhatian 

dan kepedulian. Jika orang tua dapat mengarahkan anak untuk melepaskan kecanggungan 

mereka, tidak menganggap bahwa orang lain sedang mengejek, melainkan merasakan 

pandangan orang lain dengan sikap optimis. 

B. Ajari anak bagaimana melakukan dan bagaimana mengatakan 

Orang tua harus mengajari anak mereka cara memberitahu orang lain tentang situasi mereka 

agar orang lain memahami karakteristik parut mereka. Pada saat yang sama juga mendorong 

anak untuk tersenyum dan menyapa orang yang tidak tahu cara merespons untuk meringankan 

suasana yang kaku; jangan menolak pertanyaan orang, pikirkan terlebih dahulu bagaimana 

menjawab perhatian orang lain atas penyebab luka dengan jawaban sederhana agar tidak grogi; 

Anda juga dapat mengajari anak cara menanggapi ketika ada orang yang menyakitinya dengan 

kata-kata dan perbuatan agar mereka tahu bahwa tindakan mereka telah menyakiti anak Anda; 

dan yang terpenting Anda harus menyakinkan anak Anda untuk percaya bahwa dengan cara ini, 

ia akan mendapatkan lebih banyak teman dan disayangi. 

C. Bantu anak membangun persiapan psikologis yang sesuai 

Orang tua perlu membuat anak mereka mengerti bahwa tidak semua orang akan menerima 

diri mereka. Yang penting adalah membuat mereka mengerti bahwa setiap orang tidak mungkin 

berteman dengan semua orang, cukup menemukan seseorang yang cocok untuk mereka dan 

dapat menerima kita apa adanya. 

5. Upayakan anak memahami alasan dan proses masalah 

Selain rasa bersalah orang tua atas kelalaian mereka, sebagian besar anak juga akan memiliki rasa 

bersalah yang kuat. Sifat alami anak akan membuat mereka secara keliru berpikir bahwa mereka 

terluka karena tidak patuh. Kesedihan dan perselisihan orang tua akan memperkuat rasa bersalah 

mereka sebagai penyebab masalah, yang akan memperkuat rasa takut mereka akan kemarahan orang 

tua yang bahkan akan membuangnya karena tidak patuh atau penampilan setelah cedera, hanya saja 

mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Untuk membantu anak dan anggota keluarga 

lainnya melupakan peristiwa menyedihkan ini sedini mungkin, kebanyakan orang tua akan berusaha 

untuk tidak menyebutnya dan bahkan tidak mengizinkan anak mempertanyakannya. Pada 

kenyataannya, orang tua sendiri belum dapat menghadapi fakta kejam ini, tetapi mereka malah 

menghambat anak untuk mencari jawaban masalah, rasa bersalah dan trauma akan terbawa seumur 

hidup. Jika orang tua dapat menerima emosi positif atau negatif dari peristiwa ini, dan bersama-sama 

membahas proses insiden dengan bahasa yang dimengerti oleh anak akan sangat membantu anak 

dalam menghilangkan rasa bersalah dan takut. 

 



6. Jangan abaikan saudaranya 

  Orang tua juga harus memberikan perhatian kepada kakak adik dari anak yang cedera. Mereka 

juga membutuhkan orang tua untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dalam 

keluarga dan bagaimana menghadapi saudara mereka yang terluka di tubuh dan wajah. Di rumah, 

jangan memberikan perhatian khusus kepada anak yang sakit, hal ini akan menimbulkan persaingan 

tidak sehat antara anak-anak dalam memenangkan perhatian orang tua, yang tidak hanya 

menyebabkan anak yang cedera menjadi arogan yang memengaruhi hubungan interpersonal masa 

depannya, juga membuat saudaranya merasa orang tua pilih kasih dan memengaruhi kesehatan 

mental mereka. Orang tua dapat menjadikan rekonstruksi anak setelah cedera sebagai tugas seluruh 

keluarga, berdiskusi dengan semua anggota keluarga dan mendorong mereka untuk ikut membantu. 

  Orang tua sering takut kalau anaknya akan terluka lagi, dan tentu saja mereka akan merawat dan 

memanjakan anak mereka dengan hati-hati. Cara ini akan menghilangkan kesempatan bersosialisasi 

dan pembelajaran anak sehingga mereka terus bergantung pada orang tua mereka dan tidak dapat 

menghadapi hari-hari setelah cedera secara mandiri. Seharusnya, orang tua harus mulai mendorong 

anak untuk bangkit sejak cedera, biarkan dia mengerjakan kebutuhan hidupnya sendiri sebisa 

mungkin dan temani dia untuk melakukan kegiatan di luar ruangan agar anak bisa bergaul dengan 

anak-anak lain secara normal. Dengan demikian, anak bisa menjalani kehidupan seperti sebelumnya 

lagi, tumbuh dengan sehat dan bahagia. 

 


