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ABSTRAK
Penelitian dilatarbelakangi oleh Fenomena permasalahan
yang dialami siswa yang tidak mampu menceritakan masalah yang
dihadapi kepada orang lain, sehingga siswa kemampuan untuk
mengembangkan diri menjadi terhambat, bullying merupakan
masalah yang sering dialami oleh beberapa siswa dan sangat
berdampak pada terganggu cara belajar siswa termasuk dalam
proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, terdapat
siswa yang mengalami diskriminasi dilingkungan belajar mengajar
secara verbal dan non verbal. Permasalahan yang dialami siswa
ketika

tidak

mampu

menyelesaiakan

permasalahan

maka

timbulnya rasa dendam, siswa memendam permasalahan terus
menerus sehingga siswa tidak percaya diri, minder dan anti sosial.
Penelitian bertujuan untuk memperoleh hasil Expressive Writing
Therapy. Jenis metode penelitian adalah metode penelitian
kualitatif Studi kasus. Studi kasus meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah,

peneliti

adalah

sebagai

instrumen

kunci

untuk

memperoleh data mengenai expressive writing therapy yang
diperoleh dari subjek tunggal. Guru bimbingan dan konseling, kaka
tiri, ibu kandung dan sumber lain yang diperlukan sebagai
instrument pendukung dan untuk melakukan triangulasi data serta
klarifikasi sehingga data yang diperoleh valid. Data diperoleh
melalui praktik therapy, pengamatan atau observasi, observasi
dalam bentuk partisipan maupun nonpartisipan, dan wawancara
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mendalam serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan
dengan menuangkan hasil wawancara dan observasi ke dalam
catatan lapangan (field notes). Data yang diperoleh selama
penelitian, subjek secara mental dan psikologis belum mampu
menerima keadaan kedua orang tua bercerai. Hasil expressive
writing therapy yang dituliskan subjek cenderung berisi mengenai
penguatan terhadap kondisi broken home, dampak dari perceraian
menyebabkan

subjek melakukan

kenakalan

remaja seperti

merokok, pulang larut malam dan meminum alkohol, karena
kurang pengawasan orang tua, kurang bimbingan agama, kurang
pengetahuan mengenai tugas perkembangan remaja dan kurang
pengetahuan orang tua terhadap cara pola asuh anak, sehingga
anak salah bergaul. Kesimpulan subjek peneliti mengalami
perubahan dan subjek menerima keadaan orang tau bercerai.

Kata Kunci : Expressive Writing Therapy, Perceraian, Orang Tua
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BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang

A.

Broken home adalah situasi dan kondisi keluarga yang tidak
terdapat keharmonisan seperti yang diharapkan kebanyakan orang.
Rumah tangga yang damai, rukun dan sejahtera tidak bisa
didapatkan lagi karena adanya keributan karena persoalan yang
gagal dicarikan titik temu antara suami/istri. Broken home dapat
terlihat dari aspek struktur kelengkapan unsurkeluarga. Terkadang
struktur keluarga tidak lengkap karena faktor meninggal,terkadang
karena ada gangguan pada struktur keluarga. Kasus perceraian
dalam rumah tangga juga biasa dikenal dengan sebutan “Broken
home”.
Menurut data yang dihimpun dari (Marison, 2020) pada
tanggal Kamis (3/9/2020) Pengadilan Agama Jakarta Timur
mencatat ada 900 laporan perceraian yang masuk selama pandemi
Covid-19. Angka kasus tersebut merupakan yang tertinggi
dibandingkan dengan wilayah Jakarta lain. Data diperkuat dari hasil
Rekap BPS (Badan Pusat Statistik) Prov. DKI Jakarta pada tahun
2020 diperoleh hasil 1558 kasus perceraian.
Akibat dari perceraian atau broken home sangat berpengaruh
kepada hubungan antara orang tua dan anak baik dari segi
komunikasi, mental, psikologis dan pendidikan sang anak. Anakanak yang dimaksud disini mulai dari kecil, remaja hingga dewasa.
Hubungan antara orang tua dan anak baik-baik saja maka
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kebahagiaan yang sepenuhnya akan di dapatkan oleh anak.
Kebahagiaan harapan bagi setiap orang termasuk remaja
atau seorang anak. Perceraian antara kedua orang tua juga dapat
berdampak pada kebahagiaan seorang remaja. Remaja mengalami
perubahan emosi mulai dari emosi positif seperti rasa senang, suka,
cinta dan bahagia adalah potensi positif yang dapat membawa
remaja pada perilaku positif pula dan emosi negative seperti
marah, kecewa, takut, cemas, benci merupakan emosi yang harus
dapat dikendalikan oleh remaja (Azmi, 2015, p. 36). Remaja awal
sulit untuk mengendalikan emosi karena dipengaruhi oleh
perubahan hormone danperubahan psikologis.
Reaksi emosi yang ditimbulkan siswa biasanya diekpresikan
melalui perilaku non verbal dan ekpresi wajah sesuai dengan
situasi, perasaan dan lingkungan sekitarnya. Senada dengan
pendapat Santrock, dalam (Sarwono, 2010, p. 121) siswa yang
mengekpresikan permasalah berada pada fase remaja dimana
pada fase ini memiliki mood yang berganti-ganti mempunyai
emosional yang masih labil sehingga kurang bisa tampil tenang
ketika menghadapi suatu persoalan. Ketidak mampuan dalam
menghadapi persoalantersebut pada akhirnya dapat menyebabkan
remaja tertekan dengan keadaan.
Wawancara dengan salah satu guru Bimbingan Konseling
SMPN 103 Jakarta, didapatkan hasil bahwa terdapat siswa yang
mengalami orang tua broken home, permasalahan yang dialami
siswa adalah kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), banyak
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tugas yang terlambat untuk dikumpukan sehingga nilai yang
diperoleh oleh siswa jadi menurun.
Fenomena yang terjadi banyak remaja yang mengekspresikan
permasalahan melalui media sosial dalam bentuk bentuk posting
yang dibuat, dari hasil posting tersebut menimbulkan masalah baru
yang justru akan memperkeruh suasana (Sagiyanto & Ardiyanti,
2018, p. 83). Siswa yang mengekpresikan emosi melalui media
sosial dan banyak diantara siswa yang mengalami kesulitan
mengeluarkan emosi hal ini terbukti dari angket sosiometri yang
dibagikan kelas VIII-1 di SMPN 103 Jakarta, terdapat beberapa
siswa yang mengekpresikan emosi melalui alasan memilih teman
yang tidak disukai, terdapat siswa yang menceritakan mengenai
pengalaman bullying pada saat proses pembelajaran berlangsung
dan terdapat siswa yang mengalami diskriminasi dilingkungan
belajar mengajar.
Permasalahan yang timbul seharusnya dapat diekspresikan
dengan menggunakan ekspressive writing therapy yaitu merupakan
salah satu intervensi berbentuk psikoterapi kognitif yang dapat
mengatasi masalah depresi, cemas, dan stres, karena terapi ini
merupakan terapi perefleksian pikiran dan perasaan terdalam
terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan melalui tulisan atau
buku harian atau diary ( Danarti, Sugiarto, & Sunarko, 2018, p. 57).
Dampak

Expressive

writing

terdapat

tujuan

menurut

Pennebaker dan Chung (2007) dalam (Rahmawati, 2014, p. 282)
yaitu : Membantumenyalurkan ide, perasaan dan harapan subjek ke
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dalam suatu media yang bertahan lama dan membuat nya merasa
aman pada siswa, Membantu subjek memberikan respon yang
sesuai dengan stimulus nya sehingga subjek tidak membuang
waktu dan energi untuk menekan perasaannya, Membantu subjek
mengurangi tekanan yang dirasakan sehingga membantunya
mereduksi stress. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan
oleh ( Qonitatin, Widyawati, & Asih, 2011, p. 24) yang berjudul
pengaruh katarsis dalam menulis ekspresif sebagai intervensi
depresi ringan pada mahasiswa Berdasarkan hasil analisis data
tersebut menunjukkan hipotesis penelitian diterima, berarti
katarsis dalam menulis ekspresif memiliki pengaruh yang sangat
signifikan terhadap depresi ringan pada mahasiswa. Peneliti ingin
menindak lanjuti hasil penelitian tersebut sehingga Expressive
writing sangat cocok digunakan sebagai media katarsis emosi pada
siswa broken home.
Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan
Judul : “Implementasi Expressive Writing Therapy Pada Siswa Kelas
VIII SMPN 103 Jakarta”.
B.

Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data empirik

Implementasi Expressive Writing Therapy Pada Siswa Kelas VIII
SMPN 103 Jakarta.
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Manfaat Penelitian
1.

Manfaat Teoritis.

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat memperkaya
pengetahuan serta keiilmuan bidang Bimbingan dan Konseling.
2.

Manfaat Praktis

Manfaat yang di peroleh dari peneliti ini dapat dilihat dari tiga
komponen :
a.

Siswa

Diharapkan siswa dapat mengungkapkan permasalahan,
perasaan atau emosi melalui Expressive Writing Therapy dan
mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri.
b.

Guru Bimbingan dan Konseling

Guru dapat menerapkan Expressive Writing Therapy sebagai
metode pengungkapan permasalahan atau katarsis emosi pada
siswa dan juga menambah wawasan bagi guru bimbingan dan
konseling.
c.

Peneliti

Untuk menambah ilmu dan menambah wawasan peneliti.
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BAB II
LITERATUR
A.

Expressive Writing Therapy

1.

Pengertian Expressive Writing Therapy

Expressive

writing

Therapy

pertama

kali

dicetuskan

Pennebakerpada tahun 1989. Menurut

oleh

(Pennebaker

& Chung, 2007, p. 2) “Pennebaker yang merupakan seorang
professor di bidang Psikologi sosial banyak meneliti mengenai
manfaat

dari

kegiatan

menulis

Pada

awal

penelitiannya,

Pennebaker meneliti manfaat menulis pada konseli dengan
gangguan Post Traumatic and Stress Disroder
(PTSD), menurut Pennebaker memperluas penemuannya
dengan melakukan eksperimenbidang psikososial, yaitu mengenai
relasi sosial dan hubungan romantis.” Menurut Pennebaker, 1997
dalam (Qonitatin, Widyawati, & Asih, 2011, p. 25) “Menulis
pengalaman emosional atau menulis peristiwa yangpenuh tekanan
(stressful events) telah menjadi kajian yang menarik pada
beberapa

tahun

belakangan

ini.”

Beberapa

penelitian

laboratorium telahmempelajari kegunaan menulis atau berbicara
mengenai

pengalaman

emosional

dengan

menggunakan

Ekspressive writing therapy.”
Menurut (Danarti, Sugiarto, & Sunarko, 2018, p. 57)
Ekspressive writing therapy merupakan “salah satu intervensi
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berbentuk psikoterapi kognitif yang dapat mengatasi masalah
depresi, cemas, dan stres, karena terapi ini merupakan terapi
perefleksian pikiran dan perasaan terdalam terhadap peristiwa
yang tidak menyenangkan melalui tulisan atau buku harian atau
diary.”
Menurut Bolton, 2005 dalam (Ayu, Hidayat, & Setiawan, 2016,
p. 37). Expressive writing therapy “membantu remaja untuk
memahami dirinya dengan lebih baik, dan menghadapi depresi,
distress,

kecemasan,

adiksi,

ketakutan

terhadap

penyakit,

kehilangan dan perubahan dalam kehidupannya menggunakan
buku diary atau buku harian”
Dapat disimpulkan bahwa Expressive writing therapy dengan
menggunakan media diary dapat mengungkapkan gejolak emosi
baik rasa sedih, kesal, kecewa, bahagia, gejolak perasaan cinta
dapat diekspresikan melalui buku harian atau diary terutama
kepada siswa yang sulit untuk mengekspresikan emosinya sehingga
dibutuhkan media katarsis yaitu bukudiary.
Penggunaan buku Diary dapat disebut sebagai media katarsis
emosi” lebih rinci dibahas oleh Scheff (Greenberg, dkk, 1996)
dalam (Qonitatin, Widyawati, & Asih, 2011, p. 24) katarsis emosi
merupakan “pandangan alternatif pada proses-proses yang dapat
memberikan keuntungan pada kesehatan melalui penyingkapan
emosional.
Katarsis emosi dapat dikeluarkan melalui expressive writing
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therapy. expressive writing therapy di Indonesia salah satunya
dikembangkan oleh Naning Pranoto seorang wartawati, pekerja
lapangan dan mengasihi dunia kesusastraan dan tekun mengupas
kehebatan perananan berkara untuk menyembuhkan dengan
menerbitkan buku writing for therapy menurut Naning dalam
(Pranoto, 2015) “expressive writing therapy dapat menyembuhkan
luka batin akibat perilakuan masa kecil yang buruk atau kekeliruan
orang tua dalam mendidik dengan memberikan perilaku yang
membentak, mengumpat, mencela, menista anak yang sudah
menjadi bagian tradisi sebagian besar keluarga dengan cara
melakukan terapi menulis sebanyak 11 tahap terapi menulis.”
Expressive writing therapy merupakan terapi yang digunakan
untuk menggeluarkan permasalahan yang dialami remaja baik yang
sedang mengalami kecemasan, stress dan depresi, adiksi dan
permasalahan

lainnya

terutama

pada

siswa

yang

sulit

mengekpresikan emosinya, oleh karena itu diekspresikan melalui
tulisan atau buku harian atau diary.
2.

Manfaat Expressive Writing Therapy
Manfaat

expressive

writing

therapy

dalam

proses

pengungkapan emosi atau karsis emosi sangat membantu siswa
untuk

mengeluarkan

permasalahan

melalui

tulisan

karena

expressive writing therapy memanfaatkan dan mengekplorasi
permasalahan-permasalahan yang terpendam. Secara rinci manfaat
expressive writing therapy menurut (Wilhelm & Karen A, 2015, p.
339).
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“The immediate impact of expressive writing is usually a shortterm increase in distress, negative mood and physical symptoms, and
a decrease in positive mood compared with controls. Expressive
writing participants also rate their writing as significantly more
personal, meaningful and emotional. However, at longer-term followup, many studies have continued to find evidence of health benefits in
terms of objectively assessed outcomes, selfreported physical health
outcomes and self-reported emotional health outcomes.”
Pemaparan yang diungkapkan oleh Wilhelm & Karen A yaitu,
dampak

langsung

dari

expressive

writing

therapy

adalah

menghilangkan stress dan gejala fisik, namun dalam jangka panjang
expressive writing therapy, menemukan bukti manfaat kesehatan
yang dinilai secara objektif, yang dilaporkan bahwa dapat
meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan kesehatan
emosional.
Terdapat manfaat lain mengenai “expressive writing therapy
memiliki yang dicetuskan oleh Pennebaker & Chung, 2007 dalam
(Rahmawati, 2014, p. 282) yaitu:”
a.

Merubah sikap dan perilaku siswa untuk dapat meningkatkan
kreatifitas, memori, motivasi, dan berbagai hubungan antara
kesehatan dan perilaku.

b.

Membantu

mengurangi

penggunaan

obat-obatan

yang

mengandung bahan kimia.
c.

Mengurangi intensitas untuk pergi ke dokter atau tempat
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terapi.
d.

Siswa dapat meningkatkan hubungan sosial semakin baik
dengan masyarakat.
Sependapat dengan naning pranoto (Pranoto, 2015, p. 3)

“menyatakan bahwa manfaat kata kalimat dan paragrap untuk
meredam rasa hati yang runtuh, secara terperinci dan lugas
kekuatan menuangkan segala isi hati dalam tulisan dapat
menyembuhkan atau menurunkan jiwa yang lara terutama pada
siswa yang sulit mengekpresikan emosi dalam bentuk verbal.”
Penelitian

terdahulu

membuktikan

bahwa

menulis

pengalaman emosional dapat manfaat yang besar sebagai media
terapeutik atau penanganan dalam beberapa permasalahan
klinis.expressive writing therapy dapat meningkatkan hubungan
sosial

siswa

baik

didalam

lingkungan

sekolah

maupun

dimasyarakat selain itu dapat merubah sikap dan perilaku siswa
untuk dapat meningkatkan kreatifitas, memori, motivasi, dan
berbagai hubungan antara kesehatan dan perilaku. Buku karya
naning pranoto mempunyai manfaat secara terperinci dan lugas
kekuatan menuangkan segala isi hati dalam tulisan dapat
menyembuhkan atau menurunkan jiwa yang lara dalam bentuk
terapi menulis terutama dapat dimanfaatkan pada siswa yang sulit
mengekpresikan permasalahan secara verbal.
Dapat disimpulkan bahwa Manfaat expressive writing therapy
dapat meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatkan kesehatan
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emosional bagi siswa serta menghilangkan stress dan gejala fisik
yang dialami oleh peseta didik yang sulit mengekpresikan
emosinya.
3.

Mekanisme Expressive Writing Therapy
Mekanisme dari proses terapeutik menulis expressive writing

ini sebenarnya sama dengan mekanisme

terapi-terapi

yang

lain, menurut (Qonitatin, Widyawati, & Asih, 2011, p. 25). “yaitu
berorientasi

pada

penyingkapan

pengalaman

emosional.

Pengakuan

(disclosure)
dan

pengalaman-

penyingkapan

diri

merupakan proses dasar yang muncul dalam psikoterapi, dan
secara ilmiah muncul dalam interaksi sosial yang dianggap
manfaat secara psikologis dan bahkan fisik.”
Dalam expressive writing therapy menurut (Retnoningtyas,
dkk,2017), yaitu sebagai berikut “memiliki dua jenis topik, yaitu
topik secara umum dan spesifik. Topik secara umum memberikan
pengaruh yang luas terhadap siswa. Topik spesifik memberikan
pengaruh yang lebih kuat terhadap tema penulisan. “Terdapat dua
cara melakukan expressive writing therapy, menurut Pennebaker,
2005 dalam.”
a.

Expressive writing therapy dilakukan dengan siswa menulis
pemikiran dan perasaan terdalam tentang pengalaman yang
paling traumatis di sepanjang kehidupan, permasalahan, emosi
yang telah mengubah diri dan hidup. Waktu pelaksanaan
selamatiga sampai empat hari berturut-turut dengan durasi 1511 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

30 menit setiap kali menulis, tidak ada umpan balik.
b.

Siswa juga dapat menuliskan berbagai permasalahan umum
atau berbagai pengalaman, boleh sama, boleh berbeda, selama
empat hari menulis.
Lebih lanjut dibahas oleh Hynes, Hynes & Thompson, 2007

dalam (Susanti & Supriyantini, 2013, p. 121) “membagi expressive
writing therapy ke dalam empat tahap, yakni :”
a.

Recognition/Initial write
Merupakan tahap pembuka menuju sesi menulis. Tahap ini

bertujuan untuk membuka imajinasi, memfokuskan fikiran,
relaksasi dan menghilangkan ketakutan yang mungkin munculpada
siswa, serta mengevaluasi kondisi mood atau konsentrasi siswa.
Siswa bebas menulis kata-kata, frase atau mengungkapkan hal lain
yang muncul dalam pikiran tanpa perencanaan dan arahan. Selain
menulis, sesi ini juga dapat dimulai dengan pemanasan, gerakan
sederhana atau memutar sesuatu intrumen. Tahap ini berlangsung
selama 6 menit.
b.

Examination/writing exercise
Tahap ini bertujuan untuk mengekplor reaksi siswa terhadap

situasi tertentu. Merupakan tahap dimana proses menulis
dilakukan. Instruksi yang digunakan Pennebaker (2007). Waktu
yang diberikan untuk menulis siswa dapat diberikan kesempatan
untuk membaca kembali tulisannya untuk menyempurnakannya.
Jumlah pertemuan berkisar 3-5 sesi secara berturut-turut atau satu
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kali seminggu dengan durasi sekitar 10-20 menit setiap. Selain
itu expressive writing therapy dapat dilakukan individual maupun
kelompok.
c.

Juxtaposition/ feedback
Tahap ini merupakan sarana refleksi yang mendorong

pemerolehan kesadaran baru dan meginspirasi perilaku, sikap atau
nilai baru, serta membuat siswa memperoleh pemahaman yang
lebih tentang dirinya. Tulisan yang telah dibuat dapat dibaca
kembali,

direfleksikan

atau

dikembangkan,

disempurnakan,

didiskusikan dengan konselor atau guru bimbingan dan konseling
atau kelompok yang dapat dipercaya oleh siswa. Hal pokok yang
digali pada tahap ini adalah bagaimana perasaan penulis saat
menyelesaikan tugas menulis dan saat membaca.
d.

Application to the self
Pada

tahap

mengaplikasikan

terakhir

ini,

siswa

didorong

untuk

pengetahuan barunya dalam dunia nyata.

Konselor atau terapis membantu konseli mengintegrasikan apa
yang telah dipelajari selama sesi menulis dengan merefleksikan
kembali apa yang mesti diubah atau diperbaiki dan mana yang
perlu direfleksi, selain itu juga perlu dilakukan refleksi tentang
manfaat menulis bagi siswa. Konselor juga perlu menanyakan
apakah

siswa

mengalami

ketidaknyamanan

atau

bantuan

tambahan untuk mengatasi masalah sebagai akibat dari proses
menulis yang siswa ikuti.
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Agar memudahkan pelaksanaan menurut (Pranoto, 2015, pp.
7-113) “proses expressive writing therapy membagi 11 praktik
terapi agar siswa mudah mengeluarkan atau mengekpresikan
emosi.”
a.

Praktik terapi pertama, siswa diminta menuliskan apa yang
diketahui tentang diri siswa baik dari segi positif maupun
dari segi negatif dan apa saja yang perlu siswa ubah sisi
negatif agar menjadi positif.

b.

Praktik terapi kedua, siswa menuliskan kata apa saja yang
membuat perasaan siswa tidak nyaman.

c.

Praktik terapi ketiga, peseta didik diminta duduk di kursi,
lalu tegakkan bagian tubuh hingga tulang belakang
menegang. Angkat kedua telapak tangan siswa ke atas
kepala. Tarik napas hingga hitungan kelima. Lalu turunkan
tangan, dan silangkan tangan diatas dada. Perlahan buka dan
rentangkan telapak tangan menyerupai sepasang kipas
terus rentangkan hingga hitungan ke 10. Tarik napas
panjang, lemaskan tangan lalu siswa diminta menuliskan
bagian tubuh yang sakit maksimal 8 bagian tubuh. Lalu
setelah selesai tutup dengan kalimat : SEMBUH! AKU HARUS
SEMBUH! Tulis dibagian kolom

d.

Praktik terapi keempat, ekpresikan perasaan dan emosi
dengan kata-kata yang menurut siswa paling tepat apabila
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kata yang ditulis apabila siswa menangis ekspresikan saja.
Apabila perlu dirobek maka robek atau dibakar lalu
tersenyumlah dijika merasa lega.
e.

Praktik

terapi

kelima,

Free writing, siswa

diminta

menuliskan cerita tentang kondisi yang terpuruk. Paparkan
penyebabnya, lukiskan deritanya serta berbagai dampaknya
terhadap jiwa raga siswa.
f.

Praktik keenam, tuliskan kisah siswa yang mampu bangkit
dari keterpurukan yang dialami agar dapat membangkitkan
jiwa siswa dari keterpurukan.

g.

Praktik ketujuh, siswa diminta untuk menuliskan 12
kalimat untuk bangkit dari keterpurukan dan tuliskan
dengan jujur denganjiwa dan emosi yang baik.

h.

Praktik kedelapan, siswa diminta untuk menuliskan puisi
yang sesuai dengan kehendak hati. Yang terpenting tekanan
batin terkurangi atau hilang sama sekali lalu berikan judul
yang mewakili puisi.

i.

Praktik kesembilan, siswa diminta menuliskan surat untuk
mengekpresikan kepedihan yang sedang siswa alami.

j.

Praktik kesepuluh, siswa diminta untuk menuliskan kata
hati yang membuat siswa lega dan tidak dihantui rasa
berasalah. Bentuk tulisan bebas, boleh prosa atau puisi.

k.

Praktik kesebelas, siswa diminta menuliskan rasa cemburu
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terhadap orang yang siswa sayang bisa ayah,ibu,adik kaka
atau anggota keluarga lain yang membuat perasaan siswa
lega. Dan hindari cemburu yang membabibuta, agar tidak
menimbulkan malaperaka.
Tahap expressive writing therapy dapat diuraikan lebih
sederhanasebagai berikut :
Tabel 2.1. Tahapan Expressive Writing Treatment
No
1
2
3
4

Tahapan
Recognition/Initial write
Examination/writing
exercise
uxtaposition/ feedback
Application to the self

Uraian Kegiatan
Menulis bebas
Menulis dengan praktik
terapi
Merefleksikan tulisan
Mengaplikasikan
pengetahuan baru

Waktu
6-45 menit
10-60 menit
20-60 menit
10 menit

Mekanisme penulisan yang dilakukan oleh peneliti adalah
meminta siswa untuk mengekpresikan emosi melalui tulisan atau
diary dengan memanfaatkan 11 praktik terapi dan siswa diminta
untuk menuliskan pengalaman-pengalaman atau peristiwa negatif
atau positif yang pernah dialami oleh siswa, menulis tentang
kehidupan sehari-hari, mengekpresikan perasaan baik berbentuk
puisi maupun surat, siswa diminta untuk menulis kalimat yang
dapat membangkitkan siswa ketika menghadapi keterpurukan lalu
siswa diminta menuliskan perasaan cemburu terhadap orang lain
dan siswa harus mampu mengkontrol rasa yang sedang dialami
siswa melalui tulisan.
16 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

Tujuannya siswa dapat mampu mengekrpesikan emosi yang
sedang dirasakan atau pengalaman baru, pengalaman masa lalu
yang masih mengganjal lalu dituliskan dengan media diary agar
siswa dapat bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh
tuhan yang maha Esa.
4.

Karakteristik Expressive Writing Therapy
Karakteristik expressive writing therapy atau ciri khas

pelaksanaan expressive writing therapy dipengaruhi dengan cara
pelaksanaan yang diatur secara mendalam oleh Slatcher &
Pennebaker, 2005 dalam (Dahlia & Hamidah, 2012, p. 95) “yaitu
waktu pelaksanaan selama 3-4 hari berturut-turut atau lebih sesuai
tujuan penelitian dengan durasi 15-30 menit setiap kali menulis,
menjelaskan bahwa siswa bebas menulis pengalaman-pengalaman
emosional yang pernah alami dan efek langsung yang dirasakan
oleh sebagian besar partisipan ketika mengingat pengalaman
emosional antara lain menangis atau pengungkapan emosilainnya.”
(Susanti & Supriyantini, 2013, p. 122). Menjelaskan dalam hasil
penelitian bahwa “melakukan pertemuan berjumlah 5 sesi dengan
durasi 90-120 menit pada setiap sesinya. Dilakukan dua kali
seminggu dengan pertemuan selama 4- 5 minggu dan diperkuat
dengan wawancara dalam proses expressive writing therapy dan
terdapat penurunan yang signifikan tingkat kecemasan berbicara di
muka umum kelompok.”
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Peneliti akan akan membagi kedalam 6 sesi pada sesi 1-5
peneliti menggunakan 2 praktik therapy dan pada sesi ke 6
menggunakan 1 praktik therapy dengan durasi 15 menit, kemudian
merefleksikan tulisan dengan mewawancarai dan menanyakan
perubahan diri pada siswa. Proses ini akan dilakukan terus
menerus dan setiap pertemuan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan 6
sesi dalam 6 minggu.
5.

Tugas-tugas Perkembangan Remaja Awal
Tugas –tugas perkembangan remaja awal tidak lepas dengan

kata remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin adolescene berarti to
grow atau to grow maturity menurut Golinko, 1984, Rice, 1990
dalam (Jahja, 2011, p.135). Banyak tokoh yang memberikan definisi
remaja, seperti De Brun dalam (Putro, 2017, p. 25) “mendefinisikan
remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak
dan dewasa.” Menurut (Batubara, 2010, pp. 26-27) mendefinikisan
“Adolesen (remaja) merupakan masa transisi dari anak-anak
menjadi dewasa. Pada periode ini berbagai perubahan terjadi
baik perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial.
Perubahan ini terjadi dengan sangat cepat dan terkadang tanpa kita
sadari. Perubahan fisik yang menonjol adalah perkembangan
tanda-tanda seks sekunder, terjadinya pacu tumbuh, serta
perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan lingkungannya.”
Remaja awal atau early adolescent, terjadi pada usia usia 1214 tahun. Pada masa remaja awal anak-anak terpapar pada
perubahan tubuh yang cepat, adanya akselerasi pertumbuhan, dan
18 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

perubahan komposisi tubuh disertai awal pertumbuhan seks
sekunder. Menurut William Kay, dalam (Putro, 2017, pp. 30-32)
“mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai
berikut:”
1)

Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya.

2)

Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau figurfiguryang mempunyai otoritas.

3)

Mengembangkan ketrampilan komunikasi interpersonal dan
bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun
kelompok.

4)

Menemukan

manusia

model

yang

dijadikan

identitas

pribadinya.
5)

Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap
kemampuannya sendiri.

6)

Memeperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri)
atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup
(weltanschauung).

7)

Mampu

meninggalkan

reaksi

dan

penyesuaian

(sikap/perilaku) kekanak-kanakan.
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diri

Lebih lanjut “Tugas Perkembangan Masa Remaja Menurut
(Hurlock, 1990, p. 321) tugas perkembagan remaja meliputi:”
1) Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan
teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan
keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat.
2) Mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, selaras
dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya.
3) Menerima kesatuan organ-organ tubuh/ keadaan fisiknya
sebagai pria/wanita dan menggunakannya secara efektif sesuai
dengan kodratnya masing-masing.
4) Menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang
bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya.
5) Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orangorang dewasa lainnya dan mulai menjadi “diri sendiri”.
6) Mempersiapkan diri untuk mencapai karir (jabatan dan
profesi) tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi.
7) Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan dan
kehidupan berkeluarga.
8) Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai
pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk
keperluan kehidupan kewarganegaraannya.
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Selain

itu

menurut

(Jannah,

2016,

p.

245)

“Tugas

Perkembangan Remaja Awal menurut islam dijalani adalah :”
1)

Membantu anak memahami masa pubertas,

2)

Memberikan

penjelasan

soal

menstruasi

bagi

anak

perempuan serta mimpi basah bagi anak laki-laki sebelum
mereka mengalaminya, dengan begitu anak sudah diberi
persiapan tentang perubahanyang bakal terjadi pada dirinya,
3)

Hargai privasi anak,

4)

Dukung anak untuk melakukan komunikasi terbuka,

5)

Tekankan kepada anak bahwa proses kematangan seksual
setiap individu itu berbeda-beda,

6)

Beri pemahaman kepada remaja bahwa cinta kepada lawan
jenis punya batas dan aturan, dan pada saat yang tepat remaja
akan menjalani bagaimana mencurahkan kasih sayang dan
cinta kepadalawan jenis dalam bingkai pernikahan.

7)

Diskusikan tentang perasaan emosional dan seksual.
Mengingat

tugas-tugas

perkembangan

tersebut

sangat

kompleks dan relatif berat bagi remaja, maka untuk dapat
melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, remaja masih
sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari guru
bimbingan dan konseling supaya dapat mengambil langkah yang
tepat sesuai dengan kondisinya.
Tugas perkembangan dan kebutuhan merupakan sesuatu
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yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan
remaja. Menurut (Putro, 2017) “Jika tugas dan kebutuhan dapat
terpenuhi, maka membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam
menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sebaliknya
apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidak bahagiaan pada
remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat,
dan

kesulitan-kesulitan

dalam

menuntaskan

tugas-tugas

perkembangan peridode-periode.” Berikutnya selain itu tugastugas perkembangan menurut (Batubara, 2010, pp. 26-27) “tidak
lepas dari karakteristik remaja awal, karakteristik merupakan ciri
khas dari perubahan yang dialami remaja awal,, Berikut merupakan
karakteristik periode remaja awal ditandai oleh terjadinya
perubahan- perubahan psikologis seperti:”
a)

Krisis identitas.

b)

Jiwa yang labil.

c)

Meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri.

d)

Pentingnya teman dekat/sahabat.

e)

Berkurangnya rasa hormat terhadap orangtua.

f)

Kadang-kadang berlaku kasar.

g)

Menunjukkan kesalahan orangtua.

h)

Mencari orang lain yang disayangi selain orangtua.

i)

Kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan.

j)

Terdapatnya pengaruh teman sebaya (peer group).
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Menurut (Wulandari, 2014, p. 40) “Masa perkembangan
remaja awal memiliki karakteristik seks sekunder mulai tampak,
seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran
testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak, atau
rambut pubis.” Menurut (Fajarini & Khaerani, 2014, p. 23) Remaja
awal cenderung memiliki emosi yang lebih besar, sedangkan
remaja akhir lebih mampu mengendalikan emosinya.” menurut
(Azmi, 2015, p. 36) “Remaja umumnya mengalami perubahan
emosi mulai dari emosi positif seperti rasa senang, suka, cinta dan
bahagia adalah potensi positif yang dapat membawa remaja pada
perilaku positif pula dan emosi negative seperti marah, kecewa,
takut, cemas, benci merupakan emosi yang harus dapat
dikendalikan oleh remaja.”
Dapat disimpulkan bahwa remaja awal umumnya sulit untuk
mengendalikan emosi karena dipengaruhi oleh perubahan hormone
dan perubahan psikologis. Bentuk pengeluaran emosi remaja pada
umumnya mulai melakukan kenakalan remaja, remaja mulai
mencoba perilaku- perilaku yang tidak sesuai dengan normanorma pada lingkungan masyarakat oleh karena itu diperlukannya
peran guru bimbingan dan konseling untuk mengarahkan siswa
agar dapat meminimalisir kenakalan remaja dengan

cara

melakukan katarsis emosi positif melalui expressive writing therapy
dengan menggunakan media buku harian atau diry untuk
mengetahui kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan perubahan
emosi yang sedang dihadapi oleh siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A.
1.

Metode dan Prosedur penelitian
Metode Penelitian
Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif

dan jenis penelitian yang digunakan adalah Studi kasus. Penelitian
kualitatif yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk
meneliti mengenai konsep, karakteristik, permasalahan

dan

tentang fokus fenomena yang bersifat alamiah, mengutamakan
kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara
narratif (Yusuf, 2014, p. 329). Secara sederhana penelitian kualitatif
adalah menemukan jawaban terhadap suatu fenomena secara
sistematis dengan prosedur ilmiah.
Objek penelitian kualitatif dengan menggunakan natural
setting, lebih rinci dibahas oleh Fraenkel, Wallen & Hyun, dalam
(Yanti, 2019, p. 26) penelitian kualitatif menggunakan natural
setting atau disebut metode naturalistik, sebagai objek data
penelitian tanpa ada unsur manipuasi atau nyata sehingga peneliti
sebagai instrument kunci dalam penelitian, peneliti secara langsung
pergi ke tempat penelitian yang dituju untuk melakukan
pengumpulan data mencakup transaksi wawancara, observasi dan
dokumen pribadi seperti memo, diary atau buku harian yang
mempresentasikan keadaan atau tindakan dari subjek.
Penelitian adalah studi kasus expressive writing therapy
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sebagai media katarsis emosi dan penelitian ini dilakukan pada
SMP N 103 Jakarta. Sasaran yang hendak dicapai adalah pada siswa
kelas VIII yang mengalami kesulitan dalam mengekpresikan emosi
oleh karena itu siswa diminta menuliskan melalui media diary
atau buku harian diharapkan dengan menuliskan permasalahan
yang dialami siswa dapat mengekresikan emosinya secara positif.
Melalui metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan
adalah Studi kasus ini diharapkan diperoleh pemahaman yang
mendalam mengenai fakta yang relefan dalam penelitian.
2.

Prosedur Penelitian
Observasi merupakan suatu kegiatan penelitian dalam

rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah
penelitian melalui proses pengamatan langsung lapangan. Peneliti
akan secara langsung mengunjungi objek penelitian dan mencatat
informasi-informasi yang didapat dari observasi untuk digunakan
sebagai data penunjang penyelesaian dari pertanyaan penelitian.
Pada observasi kali ini observer menggunakan dimensi
kombinasi, yaitu non partisipan-overt –alamiah. Observer menjadi
pengamat pasif dalam setting yang diamatnya, dalam arti tidak
terlibat dalam aktifitas yang diamatinya tersebut. Peneliti
melakukan obsevasi pada saat wawancara untuk menjadikan hasil
observasi sebagai data penguat wawancara. Selain itu juga bahasa
tubuh menjadiinformasi penting untuk mengetahui bahwa jawaban
yang diberikan subjek benar-benar apa adanya
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a.

Dokumentasi
Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan

dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen
publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumendokumen privat (seperti buku harian diary, surat, e-mail)
terutama buku harian karena peneliti menekankan buku harian
sebagai media utama dalam penelitian. Bisa juga dengan materi
audio visual dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek-objek seni,
video tape, atau segala jenis suara atau bunyi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Deskripsi Wilayah
Penelitian dilakukan oleh peneliti di SMP N 103 Jakarta.

Dijalan RA. Fadillah Komplek Kopassus Cijantung, karena saat ini
kondisi sekolah daring oleh karena itu peneliti memanfaatkan
tempat diluar lingkungan sekolah di J.Co Cijantung dan rumah Guru
Bimbingan dan Konseling dan memanfaatkan aplikasi WhatsApp
untuk mempermudah proses penelitian.
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data SiswaKelas VIII Semester 2 Tahun
Pelajaran 2020-2021
NO
1
2
3

Jenis Kelamin
& Agama
Laki-Laki
Perempuan
JML Siswa

Kelas VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 9 19 19 21 7 20 20 20 12
17 27 17 16 15 29 16 16 16 24
36 36 36 35 36 36 36 36 36 36

JML
166
193
359

Tabel 4.2 Jumlah Siswa SMPN 103 Jakarta
NO
1
2

Jenis
Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah

VII
175
176
351

Kelas
VIII
166
193
359

IX
153
171
324

Jumlah
494
540
1034

Data di atas jumlah siswa SMPN 103 Jakarta sebanyak 1034
terdapat 494 laki-laki dan 540 perempuan dan ini termasuk subjek
dalam penelitian ini yang tinggal di Cahaya Residence Cijantung.
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Tempat tinggal subjek memiliki 2 tempat, subjek tinggal 5 hari di
Cahaya Residence Cijantung dikediaman ayah sambung dan 5 hari
tinggal di Cluster Permata Jatisari Bekasi dikediaman ibu kandung.
Subjek sering tinggal di Cahaya Residence Cijantung karena dekat
dengan sekolah SMPN 103 Jakarta dan lingkungan pertemanan
banyak di daerah Cijantung. Subjek sekarang mempunyai aktivitas
belajar online, latihan sepeda dan aktif diorganisasi sepeda dan
subjek aktif dalam kegiatan disekolah maupun diluar sekolah.
B.

Prosedur memasuki Setting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 6 minggu (23 April sampai

28 Mei 2021) dengan 6 sesi, masing-masing sesi terdapat 2 kali
Praktik expressive writing therapy selama 5 minggu dan 1 kali 1
praktik expressive writing therapy, banyak rintangan seperti
penyesuain diri dengan siswa, membuka topik obrolan dan
melakukan proses konseling selain itu penyesuaian dengan
lingkungan sekolah (guru bimbingan dan konseling dan staff TU)
namun semua berjalan lancar sesuai dengan waktu yang
ditargetkan dan kendala saat proses praktik berlangsung, dimulai
dari proses praktik yang dilaksanakan secara daring, penyesuaian
waktu untuk bertemu secara langsung, kesibukan siswa yang
mengerjakan tugas sekolah, latihan sebagai atlet sepeda dan
kegiatan lainnya sehingga peneliti menyesuaikan waktu dan
kegiatan siswa. Selain pelaksanaan praktik expressive writing
therapy peneliti mengumpulkan data dengan memanfaatkan
triangulasi data (wawancara, observasi dan dokumen) sebagai
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bahan pendukung penelitian dituangkan dalam field note.
C.

Temuan Penelitian

1.

Praktik expressive writing therapy

a.

Sesi 1

1)

Examination/Writing Exercise (Menulis dengan praktik terapi)

a)

Praktik terapi pertama, siswa diminta menuliskan apa yang

diketahui tentang diri siswa baik dari segi positif maupun dari
segi negatif dan apa saja yang perlu siswa ubah sisi negatif agar
menjadi positif. (PP. R1.EWT1).
“Segi positif : suka tantangan, berprestasi di bidan non akademis,
periang, suka memotivasi orang, on time kalo diajak ketemu jarang
terlambat, suka ngobrol, dewasa, mandiri
Segi negatif : suka nunda”, pelupa (tapi ngga parah” banget kok),
males dengan sesuatu yang saya ga suka
Segi Negatif yang harus di ubah: suka menunda paling harus dirubah
Motivasi untuk diri sendiri: saya memiliki kemauan yang kuat, kalo
saya mau sesuatu saya tidak lupa dengan janji saya, saya usaha
sampai saya dapat goals saya”.
b)

Praktik terapi kedua, siswa menuliskan kata apa saja yang

membuat perasaan siswa tidak nyaman. (PP. R1.EWT1).
“Waktu itu ini kejadiannya di sekolah kok kak, waktu itu aku lagi di
masjid mau sholat ini waktu awal awal masuk sih kak kelas 7 gitu,
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jadi pas aku lewat masuk masjid ada yg bilang “lah lu islam” satu org
bilang ke saya gitu, abis itu ada lagi pas saya mau solat dgn ucapan
yg sama abis itu setelah solat ada lagi yg nanya kaya gitu dgn org
yg berbeda. Mungkin ada 5 org ygberbeda yg nanyain saya gitu.
Dalem hati “apaan bgt si mandang agama bgt dah” maksud aku
gausah lah ngomong kaya gitu ngga penting juga, orang” bilang
“muka lu kaya bukan orang islam” dalem hati aku “ya emang muka
gw kalo kaya bukan orang islam kenapa gitu emng kalo muka gw
kaya gini gaboleh apa jadiagama islam gitu” kan enggak ya kak ya
disitu sih aku anggep becanda aja aku bawa santai aja karena
menurut aku itu small things aja”.
2)

Uxtaposition/ Feedback (Merefleksikan tulisan)

(Subjek menuliskan mengenai tentang diri pribadi mulai dari segi
positf, negative, segi negative yang perlu dirubah & motivasi untuk
diri pribadi. Subjek menuliskan secara mendalam mengenai diri
pribadi dan subjek mengetahui segi negative apa yang pelu subjek
rubah selain itu subjek menuliskan pengalaman diri pribadi
mengenai sikap lingkungannya yang mengganggap subjek non
muslim karena muka subjek yang berbeda dengan orang Indonesia
pada umumnya)
3)

Application to the Self (Mengaplikasikan pengetahuan baru)

(Subjek dapat mengenal mengenai diri pribadi mulai dari segi
positif, negative, segi negative yang perlu dirubah & motivasi untuk
diri sendiri dan subjek dapat mengeekspresikan emosi atau rasa
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kesal subjek yang pernah dibilang muka non Islam karena muka
subjek yang berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya)
b.

Sesi 2

1)

Examination/writing exercise (Menulis dengan praktik terapi)

a)

Praktik terapi ketiga, peseta didik diminta duduk di kursi, lalu

tegakkan bagian tubuh hingga tulang belakang menegang. Angkat
kedua telapak tangan siswa ke atas kepala. Tarik napas hingga
hitungan kelima. Lalu turunkan tangan, dan silangkan tangan diatas
dada. Perlahan buka dan rentangkan telapak tangan menyerupai
sepasang kipas terus rentangkan hingga hitungan ke 10. Tarik
napas panjang, lemaskan tangan lalu siswa diminta menuliskan
bagian tubuh yang sakit maksimal 8 bagian tubuh. Lalu setelah
selesai tutup dengan kalimat : SEMBUH! AKU HARUS SEMBUH!
Tulis dibagian kolom. (PP. R1.EWT2). “bahu, leher dan dahi”.
b)

Praktik terapi keempat, ekpresikan perasaan dan emosi

dengankata-kata yang menurut siswa. (PP. R1.EWT2).
“saya merasa kecewa karena dulu orangtua saya cerai dan sering
berantem, tapi overall saya sudah tidak kecewa karena mereka juga
bakal menemukan pasangan yang pas. Akhirnya nyokap udah nikah
lagi dan saya harus terima pasangannya saya lebih baik memaafkan
karena pasti orang pasti akan berubah kaloketemu jodohnya”.
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2)

Uxtaposition/ Feedback (Merefleksikan tulisan)

(Subjek menuliskan bagian tubuh yang terasa sakit saat proses
rilekasasi dan mensugestikan bagian tubuh tersebut agar tidak
terasa sakit lagi dan subjek menuliskan rasa kecewa karena
perceraian yang dialami oleh orang tua subjek)
3)

Application to the self (Mengaplikasikan pengetahuan baru)

(Subjek dapat melakukan rileksasi tanpa bantuan peneliti agar
dapat menenangkan pikiran subjek dan subjek mengekpresikan
kekecewaan yang dialami saat dulu orang tua subjek bercerai &
sering berantem dan subjek menerima orang tua yang memutuskan
untuk berpisah)
c.

Sesi 3

1)

Examination/writing exercise (Menulis dengan praktik terapi)

a)

Praktik terapi kelima, Free writing, siswa diminta menuliskan

cerita tentang kondisi yang terpuruk. Paparkan penyebabnya,
lukiskan deritanya serta berbagai dampaknya terhadap jiwa raga
siswa. (PP. R1.EWT3).
“kondisi paling terpuruk saya saat SD kedua orangtua saya
berpisah/bercerai, saya merasa sangat dilupakan, waktu orangtua
saya cerai saya kelas 3 SD saya masih sangat kecil, tetapi setelah 2-3
bulan saya berfikir :untuk apa saya sesali karena itu adalah pilihan
mereka, kadang tuhan mempertemukan tepi tidak menjodohkan”
lagi pula saya ibu saya juga sudah nikah lagi dan dapat suami yang
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menurutnya

adalah

pasangan

yang

pas

untuknya

,

saya

merelakannya saja karena memangsetelah menikah dengan ayah tiri
saya ibu saya memang jadi lebih baik, begitupun ayah saya setelah
cerai dari ibu saya, ayah saya introspeksi diri sehingga sifatnya
menjadi lebih baik”.
b)

Praktik keenam, tuliskan kisah siswa yang mampu bangkit

dari keterpurukan yang dialami agar dapat membangkitkan jiwa
siswa dari keterpurukan. (PP. R1.EWT3).
“Manusia bisa menangis, bisa kesal, bisa marah. Waktu orangtua
pisah saya sedih pokoknya campur aduk deh perasaannya, tapi mau
sampe kapan saya terpuruk seperti ini saya atasinnya Cuma dengan
“udahlah lupain aja mereka punya keputusan yang pasti lebih baik”
and that’s a fact keputusannya lebih baik kok menurut saya sendiri,
saya juga nangis sih kesel gitu, saya Cuma main aja kemana”, lakuin
hal positif, hidup itu harus move on, jangan terkunci sama masa lalu.
Saya orang santai sih jadi yasudahlah biarin aja”.
2)

Uxtaposition/ Feedback (Merefleksikan tulisan)

(Subjek menceritakan kondisi pertama terpuruk saat kelas 3 SD
dimana ibu subjek becerai dengan ayah sambung, karena subjek
lebih dekat dengan ayah sambung dibandingkan ayah kandung yang
berada di German dan selanjutnya ibu subjek memutuskan untuk
menikah kembali dan menurut subjek ibu subjek dan ayah pasangan
yang cocok dan selain itu subjek menceritakan perasaan yang
dialami waktu ibu subjek bercerai dimana subjek mengalami rasa
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kecewa, menangis, kesal dan marah dan pada akhirnya subjek
menerima keadaan tersebut)
3)

Application to the self (Mengaplikasikan pengetahuan baru)

(Subjek menerima keadaan dimana ibu subjek harus bercerai
dengan papah sambung. Ibu subjek memutuskan untuk menikah
kembali dan ibu subjek, ayah sambung dan subjek mengintrospeksi
diri dari kesalahan yang pernah dibuat sehingga memutuskan untuk
bercerai dan subjek dapat mengekpresikan rasa kecewa, menangis,
kesal dan marah pada tulisan yang dibuat oleh subjek)
d.

Sesi 4

1)

Examination/writing exercise (Menulis dengan praktik terapi)

a)

Praktik ketujuh, siswa diminta untuk menuliskan 12 kalimat

untuk bangkit dari keterpurukan dan tuliskan dengan jujur dengan
jiwa dan emosi yang baik. (PP. R1.EWT4).
“Kata ayah : live must go on nak, dunia itu selau ada masalah ga
mungkin ngga ada masalah. Dan dia bilang satu hal yang paling
kena “live is not getting easier but you getting stronger” jadi hidup
tuh ga makin gampang tapi kamu yang makin kuat. Jadi intinya
ayah didik aku untuk jadi orang yang bisa selesaikan masalah
dan aku juga diajarin kalo aku harus bisa lupain masalah dengan
cara yang positif, ayah tuh kalo soal hidup begitu dia paling bisa
selesaikan masalah dengan bijak, begitupun aku, aku harus bijak
selesaikan masalah”.
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b)

Praktik kedelapan, siswa diminta untuk menuliskan puisi

yang sesuai dengan kehendak hati. Yang terpenting tekanan batin
terkurangi atau hilang sama sekali lalu berikan judul yang mewakili
puisi. (PP. R1.EWT4).
“Aku lagi gak mengalami kesedihan sih tapi biar aku cerita sesuatu.
Surat nyokap nih : pesen aku Cuma sedikit, kalo kerja tolong inget
sama waktu, aku gak merasa keberatan sih nda lagipula aku masih
bisa ngobrol, jalan-jalan sama bunda bahkan aku kadang ikut bunda
kerja jadi menurut aku waktu aku sama bunda ngga kurang, tapi
tolong nda bunda punya anak yang umurnya masih 1 tahun lebih,
kaya jangan pulang jam 2 pagi gitulah aku kasihan liat adek tiap
bunda berangkat dia nangisnya sedih banget, so tolong kalo bisa
pulang lebih awal untuk adek”.
2)

Uxtaposition/ Feedback (Merefleksikan tulisan)

(Subjek

menuliskan

kalimat

yang

membangkitkan

dari

keterpurukan,subjek bercerita bahwa hidup harus tetap berjalan dan
melupakan masalah dengan cara yang positif & bijak dalam
menyelesaikan permasalahan selain itu subjek memberikan pesan
terhadap ibu subjek untuk memperhatikan adik yang masih kecil dan
untuk pulanglebih awal agar adik lebih diperhatikan oleh ibu subjek)
3)

Application to the self (Mengaplikasikan pengetahuan baru)

(Subjek dapat membangkitkan perasaan dari keterpurukan yang
pernah

subjek

alami

melalui

tulisan

dan

subjek

dapat

menyampaikan pesan terhadap ibu subjek yang terlalu sibuk dengan
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pekerjaannya melalui tulisan yang subjek tulis)
e.

Sesi 5

1)

Examination/writing exercise (Menulis dengan praktik terapi)

a)

Praktik kesembilan, siswa diminta menuliskan surat untuk

mengekpresikan kepedihan yang sedang siswa alami. (PP.
R1.EWT5).
(To : sarah
“For Her, I,ll be right here waiting for you and please don’t do, I love
you”.
b)

Praktik kesepuluh, siswa diminta untuk menuliskan kata hati

yangmembuat siswa lega dan tidak dihantui rasa berasalah. Bentuk
tulisan bebas, boleh prosa atau puisi. (PP. R1.EWT5).
“Beberapa hari lalu saya kalah dari kompetisi balap sepeda, dan ada
beberapa persoalan yang saya hadapi, kemarin saya kalah dalam
kompetisi rasanya lumayan sedih sih, kaya gw udah datengjauh-jauh,
eh ga ada hasil, yang juara 1 itu temen saya juga dan yang juara 1
itu dulu selalu saya kalahin dia and tau. Dia menang, yang lebih
bumbu lagi orang-orang sangat menyanjung yang juara 1, sedang
gw dibilang gini”yah raiden mana nih masa gak juara”. Well gw ngga
ngiri sih sebelumnya gw pernah begitu dan gw ngerasa iri, kesel dll.
Tapi untuk saat ini gw malah jadiin itu motivasi. Orang bilang kaya
gitu saya harus buktiin bahwa saya bisa saya harus bayar apa yang
mereka ucapkan ke saya dan sebenernya dengan kekalahan ini saya
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lumayan loh ruginya, saya bisa jadi kehilangan orang-orang yang
dipercaya dengan saya, tapi saya udah bilang kok sama sponsorsponsor and tim. Saya, bahwa next week I will be better, karena
minggu depan ada lomba lagi”.
2)

Uxtaposition/ Feedback (Merefleksikan tulisan)

(Subjek mengekpresikan perasaan kepada Sarah untuk tetap tinggal
di Indonesia karena sarah ingin melanjutkan sekolah di amerika dan
subjek menceritakan pengalaman lomba sepeda, subjek kalah dan
tidak mendapatkan juara 1 saat kompetisi sepeda berlangsung dan
subjek memotivasi diri agar bisa lebih baik dan mendapatkan posisi
juara 1 pada lomba minggu selanjutnya)
3)

Application to the self (Mengaplikasikan pengetahuan baru)

(Subjek mengekpresikan perasaan melalui tulisan yang ingin
disampaikan kepada sarah dan subjek memotivasi diri pribadi agar
dapat menjuarai kompetisi sepeda diminggu selanjutnya)
f.

Sesi 6

1)

Examination/writing exercise (Menulis dengan praktik terapi)

a)

Praktik kesebelas, siswa diminta menuliskan rasa cemburu

terhadap orang yang siswa sayang bisa ayah, ibu, adik kaka atau
anggota keluarga lain yang membuat perasaan siswa lega. Dan
hindari cemburu yang membabibuta, agar tidak menimbulkan
malaperaka. (PP. R1.EWT6).
“Kematian itu selalu ada, saya kehilangan nenek saya aja rasanya
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sedih bangt, but life must go on bruuhh. Begitu juga kalo orangtua
saya meninggal saya pasti sedih tapi kita jangan larut dalam
kesedihan. Ya kalo nanti orangtua udah meninggal saya mau bilang
apa??, meninggal pasti ada, jadi sebenarnya saya takut ga sih
kehilangan orangtua?, semua orang kalo udah cinta sama orang
pasti takut kehilangan. Saya juga takut kehilangan orangtua mereka
ya ngasih gw jajan, ngasih gw makan, pokoknya semua gw diurusin
sama orangtua. Saya sedih apalagi orangtua belum liat sukses belum
liat saya punya anak, banyak hal deh”.
2)

Uxtaposition/ Feedback (Merefleksikan tulisan)

(Subjek mengekpresikan perasaan ketakutan akan kehilangan orang
yang dicintai, subjek menceritakan kesedihan apabila orang tua
subjek belum bisa melihat subjek sukses)
3)

Application to the self (Mengaplikasikan pengetahuan baru)

(Subjek menuliskan rasa sedih apabila orang tua subjek meninggal
dan subjek menceritakan jangan larut dalam kesedihan apabila
subjek kehilangan orang yang subjek sayang)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek dapat
mengungkapkan permasalahan yang dialami melalui tulisan, subjek
dapat mengerjakan sesuai arahan peneliti, Diary yang dituliskan
subjek cenderung berisi mengenai penguatan terhadap kondisi
perceraian, hal ini diperkuat dari perkataan yang ditulis subjek
yaitu live must go on atau hidup harus berjalan, perkataan yang
serupa tapitidak sama hampir selalu dituliskan oleh subjek, subjek
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berusaha untuk menguatkan diri dari permasalahan masa lalu yang
sudah terjadi. subjek mengerjakan 6 sesi dengan waktu 6 minggu,
dimana peada sesi 1 subjek mulai mengenal diri pribadi dan
motivasi diri, pada sesi 2 mengenal rilekasai dan mengekpresikan
kekecewaan, pada sesi 3 mengungkapkan permasalahan yang
dialami oleh subjek, dan pada sesi 4 kalimat yang membangkitkan
keterpurukan yang pernah dialami oleh subjek, pada sesi 5
motivasi dan mengekpresikan tulisan yang ingin subjek sampaikan
dan pada sesi 6 perasaan sedih apabila subjek belum bisa
membahagiakan keduaorangtuanya.
2.

Karakteristik Subjek
Subjek anak yang berwajah tampan, blasteran atau muka

bule, ekpresif atau aktif, mudah berkomunikasi dan open minded
atau pemikiranterbuka. Kepribadian yang ditapilkan menunjukkan
sosok seseorang yang mudah bergaul dan berpakaian kekinian
namun subjek banyak mengalami permasalahan yang tidak mudah
diselesaikan untuk anak seusianya. Subjek sudah mengalami
kejadian mulai dari peceraian, konflik dengan diri pribadi atau
penentuan jati diri hingga cidera akibat latihan bersepeda.
Subjek mempunyai 3 orang ayah seperti yang dikemukakan
Subjek dalam wawancara subjek, mempunyai 3 orang ayah karena
ibu subjek menikah sebanyak 3 x yang pertama ayah kandung
dipanggil dady berasal dari Jerman, ayah sambung ke dua dipanggil
papah dan ayah ke tiga dipanggil ayah. Ibu subjek pertama kali
menikah dengan dady saat ibu mendapatkan beasiswa ke German
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untuk kuliah, bertahan sampai umur subjek 3 tahun lalu pulang ke
Indonesia dan menikah dengan papah sampai subjek kelas 3 SD,
lalu ibu subjek becerai dengan papah danmenikah lagi dengan ayah
sampai sekarang dan semua ayah subjek masih berkomunikasi
baik.
Menurut subjek sendiri, subjek tinggal 5 hari di rumah ibu di
daerah bekasi dengan kaka tiri dari ayah sambung dan ade tiri dan
5 hari dirumah papah sambung di cijantung. Subjek adalah anak
pertama dari dua bersaudara. Subjek lebih dekat dengan ayah
sambung

yang

kedua

yang

tinggal

di

cijantung,

subjek

menganggap papah sambung sebagai ayah kandung, karena dari
kecil hingga saat ini subjek diurusin oleh papah dan perjuangan
papah sangat terasa, walaupun subjek bukan anak kandung tapi
subjek menjadi prioritas dan mau membiayai hidup subjek mulai
dari mengarahkan subjek menjadi atlit sepeda hingga mengikuti
lomba Internasional di Belgia. Tapi subje merasa memiliki 3 ayah
yang sayang dengan subjek, mulai dari dady ayah kandung saya,
papah sambung dan ayah sambung mereka bersikap baik dengan
subjek.
Kepribadian subjek termasuk kategori tegas dan tepat
waktu, terutama

pada bidang olahraga bersepeda,

subjek

mempunyai prestasi sepeda ditingkat nasional maupun tingkat
internasional. Subjek memiliki sifat yang terbuka, komunikasi baik,
terbuka dan selalu mengkomunikasikan aktivitasnya kepada ayah
sambung dan ibu walaupun kesibukan dari kedua orangtua subjek.
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Subjek ingin mengembangkan kemampuannya hingga
menjadi atlit professional dan ingin membangun tempat latihan
sepeda, serta ingin kuliah bisnis di RWTH Aachen University,
German. Selain itu subjek ingin mempunyai usaha seperti koskosan, dan tempat GYM.
3.

Keterampilan Sosial Subjek
Hubungan

subjek

dalam

bersosialisasi

baik

dalam

lingkungan keluarga atau di lingkungan sosial merupakan relasi
yang berdiri kokoh sejak manusia dilahirkan. Hubungan keluarga
mempunyai dampak yang signifikan guna mengetahui pribadi
seseorang yang telah dibentuk. Pada penelitian yang telah
dilakukan terhadap subjek diketahui bahwa subjek merupakan
seseorang yang terbuka terhadap keluarga. Hal tersebut diakui oleh
subjek dan guru bimbingan dan konseling.
Komunikasi subjek dalam kehidupan sehari-hari berjalan
dengan baik dengan ayah kandung, papah sambung dan ayah
sambung, ibu, dan lingkungan sosial, karena sifat subjek yang
sangat terbuka. Subjek berkomunikasi dengan suara yang lantang,
sopan santun dan menghormati lawan bicara. Subjek menceritakan
bahwa jarang berkomunikasi dengan ayah kandung, biasanya ayah
kandung subjek hanya mengucapkan ulang tahun kepada subjek
dan apabila ayah kandung subjek ada kegiatan ke Indonesia.
Subjek lebih sering berkomunikasi dengan papah sambung
yang ada di Cinjantung. Subjek selalu menceritakan permasalahan
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dan aktivitasnya dengan papah, saya menganggap bahwa papah itu
ayah kandung karena kedekatannya. Subjek menggambarkan
bahwa karakter papah itu disiplin, tegas, tepat waktu dan papah
selalu

menekankan

untuk

memperbanyak

relasi

agar

mempermudah segala aktivitas.
Subjek menceritakan selalu berkomunikasi dengan ibu
kandung walaupun ibu kandung sibuk dengan pekerjaan dan
bisnisnya, namun subjek menyempatkan waktu untuk bercerita
atau sekedar makan bareng setelah ibu subjek pulang.
Subjek memiliki komunikasi yang bagus, subjek berani
untuk menyampaikan argument yang ingin disampaikan, berani
bicara dan menyampaikan pendapatnya di depan kelas atau acaraacara tertentu.
Selain itu subjek dapat bergaul dengan baik dilingkungan
keluarga maupun dilingkungan luar seperti lingkungan atlit sepeda,
paskibra dan kegiatan lainnya yang ada di lingkungan sekolah
maupun luar sekolah.
Subjek merasa hubungan pertemanan sangat penting dan
berpengaruh dalam kehidupannya oleh karena itu, subjek selalu
berusaha untuk menjalin pertemanan dengan siapapun dan subjek
mempunyai teman tongkrongan yang sering berkumpul dirumah
papah sambung yang dicijantung, karena teman-teman dekat untuk
berkumpul dan rumah subjek sepi sehingga banyak teman yang
pada main ke rumah. Selain itu subjek menganggap bahwa teman
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itu relasi oleh karena itu subjek tidak menutup diri. Apabila subjek
mengalami permasalahan subjek cenderung untuk menanyakan
dan mengkomunikasikan permasalahannya untuk menghindari
konflik yang panjang.
Keterampilan sosial subjek dalam berkomunikasi sangat
baik karena dapat berkomunikasi di dilingkungan keluarga maupun
dilingkungan luar seperti lingkungan atlit sepeda, paskibra dan
kegiatan sosial lain. Dengan komunikasi yang baik subjek dengan
mudah menghadapi masalah karena memiliki sifat yang sangat
terbuka dan selalu megkomunikasikan permasalahan dihadapi
sehingga permasalahan selesai.
4.

Hasil Belajar Subjek Disekolah
Hasil wawancara, yang diperoleh dari subjek dan guru

bimbingan konseling, Subjek mengalami kesulitan belajar sejak
pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, Subjek malas mengerjakan
tugas yang diberikan guru dan subjek suka menunda tugas-tugas
yang diberikan oleh guru sehingga hasil belajar subjek menurun.
Kesulitan dalam belajar merupakan bagian dari karakteristik krisis
identitas, karena krisis identitas ketika subjek menghadapi
perubahan besar dalam proses belajar mengajar, yang awalnya
secara luring menjadi daring. (W.R1.KRA1)
“Saya malas mengerjakan tugas dan sering menunda tugas
sampai batas waktu pengumpulan terlewati”.
Subjek beralasan malas mengerjakan tugas karena tugas
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yang diberikan guru banyak dan subjek ingin ada sosok atau
seseorang yang mengingatkan mengerjakan tugas. (W.R1.KRA4)
“Saya malas mengerjakan karena tugas yang diberikan
banyak dan saya ingin ada yang mengingatkan untuk mengerjakan
tugas”.
Subjek merasa membutuhkan sosok untuk menyemangati
subjek dalam belajar, dan subjek merasa sosok P perhatian
terhadap

subjek

dan

subjek

merasa

nyaman

dengan

P.

(W.R1.KRA4.KRA10)
“Saya merasa sendirian sedangkan P perhatian,

care,

selalu chat dan mengucapkan Good Morning & Good Night. subjek
merasa nyaman atas perlakuan P kepada saya”.
Subjek menyadari bahwa membutuhkan sosok P sebagai
penyamangat dalam kegiatan baik kegiatan diluar sekolah maupun
didalam sekolah seperti, kegiatan subjek saat menjadi atlit sepeda
dan kegiatan pembelajaran. subjek merasa sosok P memiliki latar
belakang keluarga yang hampir sama dengan subjek dan subjek
menceritakan bahwa subjek sering dekat dengan wanita yang
umurnya lebih dewasa atau memiliki latar belakang yang sama
karena menurut subjek wanita yang latar belakangnya hampir
mirip dengan subjek memiliki pemikiran yang dewasa dan sama
dengan pemikiran subjek.
Dapat disimpulkan gambaran hasil belajar subjek selama
pembelajaran jarak jauh mengalami penurunan sehingga hasil
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belajar subjek kurang maksimal. Subjek malas mengerjakan tugas
yang diberikan guru dan subjek suka menunda tugas-tugas yang
diberikan oleh guru dan subjek merasa membutuhkan sosok yang
menyemangati subjek dalam belajar dan kegiatan lainnya.
5.

Implementasi Expressive Writing Therapy diterapkan

Pada Subjek
Pelaksanaan Expressive Writing Therapy yang dilaksanakan
subjek sudah sesuai dengan waktu pelaksanaan peneliti, subjek
mengerjakan dimulai dari tanggal (23 April sampai 28 Mei 2021)
selama 6 minggu dengan 6 sesi, masing-masing sesi terdapat 2 kali
Praktik expressive writing therapy selama 5 minggu dan 1 kali 1
praktik expressive writing therapy, subjek sudah melaksanakan
seluruh rangkaian praktik dimulai dari praktik sesi 1 sampai sesi 6,
yaitu :
a.

Sesi 1 yang membahas mengenai, mengenal mengenai diri
pribadi mulai dari segi positif, negative, segi negative yang
perlu dirubah & motivasi untuk diri sendiri dan subjek
mengeekspresikan emosi.

b.

Sesi 2 yang membahas mengenai, rileksasi dan subjek
mengekpresikan kekecewaan yang dialami.

c.

Sesi 3 yang membahas mengenai, Free writing, subjek
menuliskancerita tentang kondisi yang terpuruk dan kalimat
yang membangkitkan dari keterpurukan yang dialami.

d.

Sesi 4 yang membahas mengenai, kalimat dari ayah subjek
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untuk bangkit dari keterpurukan dan pesan untuk ibu
subjek.
e.

Sesi 5 yang membahas mengenai, subjek mengekpresikan
perasaan melalui tulisan yang ingin disampaikan kepada
sarah dan subjek memotivasi diri pribadi agar dapat
menjuarai kompetisi sepeda.

f.

Sesi 6 yang membahas mengenai, subjek menuliskan rasa
sedih apabila orang tua subjek meninggal dan subjek
menceritakan jangan larut dalam kesedihan.
Dengan demikian implementasi expressive writing therapy

yang dilakukan oleh subjek sudah dilaksanakan seluruh rangkaian
sesuai dengan rancangan peneliti, subjek dapat mengekpresikan
emosi melalui tulisanatau sudah melakukan katarsis emosi selama
6 sesi dengan waktu 6 minggu.
6.

Faktor-Faktor

yang

Menyebabkan

Subjek

Sulit

Mengungkapkan Katarsis Emosi
Subjek selama proses praktik expressive writing therapy
sudah menyampaikan emosi melalui tulisan sesuai dengan arahan
peneliti. Subjek sangat terbuka untuk menyampaikan segala
informasi yang diberikan mulai dari sesi wawancara dan diperkuat
melalui praktik expressive writing therapy. Tetapi tidak semua
perasaan yang subjek rasakan dikeluarkan, banyak informasi dan
permasalahan yang subjek pendam. Dari hasil pengamatan peneliti
subjek secara mental belum siap menghadapi kedua orang tuanya
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bercerai, Subjek mengungkapkan kejadian buruk yang pernah
dialami. (W.R1.KRA1)
“Perceraian, seandainya tidak ada perceraian dan saat itu
papah dan ibu menurunkan ego masing-masing pasti hubungan
merekamasih berlanjut, tapi papah selalu mengingatkan untuk move
on dan berucap orang akan berubah apabila bertemu dengan
pasanganyang tepat, mungkin papah bukan orang yang tepat untuk
ibu”.
Banyak perilaku subjek cenderung mengadopsi perilaku
orang tua yang salah mulai dari perilaku subjek yang merokok.
(W.R1.KRA7)
“Saya perokok sejak kelas 6 Sd, saya pertama kali dikenalkan
rokok oleh kaka tiri dan mulai mencoba rokok sejak kelas 6 SD”.
Subjek menceritakan bahwa dirinya merokok karena ayah
sambungnya juga merokok dan subjek pernah bilang dengan ayah
sambungnya kalau ayah mau subjek berhenti merokok ayah juga
harus berhenti. Selain merokok subjek juga pernah mabuk.
(W.R1.KRA7.KRA5)
“Saya pernah mencoba mabuk seperti whiskey dan open table
di baratau diskotik”.
Subjek mabuk dengan kaka tirinya dan sempat ketahuan
mabuk dengan ibu subjek karena ibu subjek melihat galeri subjek
dan mendapati foto kaka tiri dan subjek sedang mabuk, subjek juga
menceritakan bahwa ibu subjek juga pemabuk. (W.R1.KRA7.KRA5)
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“Saya pernah melihat Ibu pernah pulang kerja dalam keadaan
mabuk”.
Perilaku yang dilakukan subjek sangat mengadopsi dari
perilakukedua orangtuanya walaupun kedua orang tuanya bercerai
subjek masih tinggal dan komunikasi dengan kedua orangtuanya.
Subjek bercerita bahwa sering tidur larut malam dan dini hari
dan subjek bercerita aktivitasnya selama tidak tidur adalah
menunggu ibunya sembari subjek berhayal dan melihat tiktok.
(W.R1.KRA3)
“Terkadang saya menunggu ibu pulang dan ingin sekedar
mengobrol, selain itu saya sering berhayal sembari melihat tiktok
dan mengomentari vidio yang dilihat”.
Karakteristik remaja awal yaitu meningkatkan kemampuan
verbal untuk ekspresi diri, subjek tidur larut malam dengan melihat
tiktok dan subjek sering meracau, mengomentari tiktok yang
subjek lihat sembari menunggu ibu subjek pulang kerja dan subjek
menceritakan aktivitasnya.
Dapat disimpulkan bahwa subjek secara psikologis belum
siap menghadapi permasalahan kedua orangtuanya becerai, ayah
kandung subjek tidak dekat secara psikologis dan ayah sambung
subjek memutuskan untuk berpisah dengan ibu subjek dan
permasalahan lain yang masih banyak dipendam oleh subjek.
Subjek berusaha untuk tegar menghadapi permasalahan yang
subjek rasakan dengan becerita kepada teman-teman dan peneliti
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untuk mengurangi emosi yang dirasakan.
Dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan subjek sulit
mengungkapkan emosi adalah peristiwa masalalu yang masih
banyak terpendam dan kekewatiran subjek akan masa depan hal
ini berdampak pada pola tidur subjek yang jelek, subjek selalu
tidur larut malam dan dini hari dengan aktivitas yang tidak
produktif.
7.

Keterampilan Subjek dalam Menulis Buku Harian Atau
Diary
Keterampilan subjek dalam menulis baik, hal ini didasarkan

darihasil praktik expressive writing therapy yang dilakukan selama
6 minggu dengan 6 sesi subjek menulis sesuai dengan arahan
peneliti, dimasing- masing sesi subjek menceritakan secara jelas
dan komperhensif, hal ini sangat membantu peneliti untuk
mengarahkan subjek untuk mengungkapkan permasalahan yang
sedang dialami atau permasalahan masa lalu yang sudah terjadi,
selain itu subjek juga dapat memahami mengenai potensi diri dan
mengenal diri pribadi dari proses praktik expressive writing therapy
yang dilakukan oleh peneliti. (FE.R1.KRA8)
“Saya menambah ilmu dari pembimbing, pemikiran saya jauh
lebih dewasa lagi, goals saya yg mau dicapai sekitar 3-4 minggu lagi
sayapergi ke belanda ikut kejuaraan dunia balap sepeda disana, saya
mau jadi yg pertama, jadi juara”.
Keterampilan subjek dalam menulis buku harian atau diary
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membantu subjek dalam proses pengungkapan katarsis emosi dan
menambah ilmu subjek, membuat subjek menjadi lebih dewasa,
dan menambah keterampilan subjek dalam pengungkapan emosi
melalui tulisan.
8.

Permasalahan yang ditimbulkan Apabila Subjek tidak
Dapat Mengungkapkan Katarsis Emosi
Permasalahan

yang

timbul

apabila

subjek

tidak

mengungkapkan emosi adalah kurang percaya diri, menutup diri,
antisosial bahkan dapat bergaul pada lingkungan negatif seperti
lingkungan

narkoba,

Subjek

merasa

bahwa

dirinya

tidak

mengalami kurang kasih sayang tetapi mengalami permasalahan
sering merasa kesepian. (W.R1.KRA2)
“Saya tidak merasa bahwa saya kurang kasih sayang kedua
orang tua, saya merasa mempunyai 3 orang ayah dan 3 orang ibu.
Namun terkadang saya merasa kesepian apabila orang tua bekerja”.
Karakteristik subjek memiliki Jiwa yang labil, subjek
menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa kurang kasih sayang dari
orang tua subjek, tetapi disisi lain subjek sering merasa kesepian
terutama apabila orangtua subjek sibuk bekerja.
Subjek tidak lepas dari permasalahan, Subjek pernah
ketahuan merokok oleh papah sambungnya dan sikap papah
sambung marah dan memukul subjek. (W.R1.KRA5)
“Pernah, oleh papah sambung dan papah marah besar dan
sempat memukul saya dan saya menyadari bahwa saya memang
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salah karena sudah merokok”.
Subjek beranggapan bahwa rokok yang subjek beli uangnya
berasal dari pekerjaannya sebagai atlit sepeda dan subjek
menjelaskan

bahwa

tidak

mau

berhenti

merokok.

(W.R1.KRA6.KRA9)
“Tidak, saya beranggapan bahwa rokok yang saya beli hasil
pekerjaan saya sendiri sebagai atlit selain itu saya bercerita bahwa
papah sambung saya perokok juga sehingga saya tidak mau
berhenti”.
Subjek menjelaskan pengeluaran 1 bulan untuk biaya
merokok sebanyak RP.500.000. (W.R1.KRA6)
“Selama 1 bulan saya menghabiskan uang sebesar Rp.
500.000”.
Selain merokok subjek juga pernah ketahuan mabuk oleh ibu
kandungnya dan sikap ibu kandungnya biasa saja. (W.R1.KRA7)
“Saya pernah ketahuan mabuk oleh ibu dan sikap ibu biasa saja
dan tidak memarahi”.
Subjek mencoba berhenti mabuk dan subjek merasa bahwa
mabuk tidak baik. (W.R1.KRA1)
“Saya mencoba untuk berheti mabuk karena mabuk tidak baik
bagi kesehatan”.
Subjek becerita bahwa, subjek tidak ingin mencoba narkoba
danberkomitmen tidak akan memakai narkoba. (W.R1.KRA2)
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“Saya tidak pernah mencoba narkoba dan berkomitmen untuk
tidak pernah mencoba narkoba”.
Subjek berada

pada

lingkungan

yang

buruk dimana

lingkungan subjek ada yang memakai penggunaan obat keras yang
tidak sesuai denganinstruksi dokter. (W.R1.KRA1)
“Saya

pernah

melihat

teman

tongkrongannya

sedang

menggunakan pil eximer atau tramadol”.
Peran keluarga terutama orang tua merupakan tempat yang
paling penting bagi perkembangan fisik, mental, dan rohani anak.
Namun saat ini peran orang tua dalam memberikan pengawasan
bagi anak sudah mulai berkurang karena berbagai macam
kesibukan. Hal tersebut membuat subjek melakukan perilaku yang
tidak sesuai norma-norma pada lingkungan sekolah seperti mabuk
dan merokok.
Dapat disimpulkan permasalahan yang ditimbulkan apabila
subjek tidak dapat mengungkapkan katarsis emosi adalah perilaku
yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berada pada
lingkungan sekolah, seperti subjek yang merokok dan mabuk,
selain itu perlunya peran orang tuasebagai control perilaku dalam
memberikan pengawasan bagi subjek.
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Cara Subjek Mengatasi Permasalahan yang Timbul

9.

Saat Proses
Expressive Writing Therapy Berlangsung
Selama

proses

penelitian

subjek

mengungkapkan

permasalahan melalui tulisan sudah sesuai dengan arahan peneliti
dan subjek mampu untuk meminimalisir terjadinya permasalahan
yang timbul saat proses expressive writing therapy Berlangsung.
(FE.R1)
“Kalo ada permasalahan saya ngga nulis di diary saya, saya
selesaikan dulu masalahnya baru saya tulis di diary”.
Selain melakukan proses expressive writing therapy subjek
juga melakukan kegiatan untuk mengeluarkan emosi dengan cara
menceritakan permasalahan pada orangtua, teman dan terkadang
subjek melakukan me time. (FE.R1.KRA3)
“Kalo saya lagi emosi saya cerita ke temen, atau orangtua tapi
saya juga kadang pergi sendiri ke tempat yg enak cari temen baru
dah, contohnya kalo saya lagi kesel atau ada masalah saya pergi ke
cafe sendiri atau jalan” aja cari taman yg enak. Sama saya suka
tempat yg tinggi kaya di gunung balkon rumah, ke puncak. Begitulah
kira”.
Cara subjek mengatasi permasalahan yang timbul saat proses
expressive writing therapy berlangsung dengan cara menyelesaikan
permasalahan

terlebih

dahulu

lalu

subjek

menuliskan

permasalahannya di diary, selain itu subjek juga mengeluarkan
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emosinya melalui bercerita kepada orang terkedat seperti teman
dan keluarga atau mencari teman baru dan jalan-jalan sendiri
sesuai dengan tempat yang subjek suka seperti café, gunung dan
balkon.
10. Tindak Lanjut Setelah Melaksanakan Expressive Writing
Therapy
Peneliti melanjutkan sesi ke-2 diminggu selanjutnya untuk
mengetahui perubahan yang dialami oleh subjek. Selama proses
konseling berlangsung subjek menceritakan bahwa masih ada
sedikit ganjalan dan takut apabila subjek tidak dikenal oleh
keluarga dady atau ayah kandung subjek dan subjek juga
merasakan kesedihan disaat lebaran dikeluarga papah sambung
masih ada keluarga yang menanyakan perihal identitas subjek
dikeluarga. Untuk mempermudah konseling pada sesi selanjutnya
peneliti menggunakan teknik Rational Emotive Behavior Therapy
(REBT) bersifat direktif, yaitu pendekatan yang membelajarkan
kembali subjek untuk memahami input kognitif yang menyebabkan
gangguan emosional, mencoba mengubah pikiran subjek agar
membiarkan pikiran irasionalnya atau belajar mengantisipasi
manfaat atau konsekuensi dari tingkah laku. Dalam latihan
konseling rasional emotif perilaku diberikan dengan tujuan untuk
memperbaiki dan merubah sikap, pandangan, cara berpikir yang
tidak rasional menjadi rasional, agar subjek dapat berhenti
merokok,

meningkatkan

rasa

percaya

dirinya

dan

dapat

menghadapi permasalahan yang nantinya timbul apabila subjek
54 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

bertemu dengan keluarga ayah kandungnya.
D.

Pembahasan
Penerapan expressive writing therapy sebagai media katarsis

emosi, membantu individu untuk menggeluarkan permasalahan
yang dialami remaja baik yang sedang mengalami kecemasan,
stress dan depresi, adiksi, permasalahan yang pernah dialami,
permasalahan masa lalu ataupermasalahan yang terpendam, terapi
ini membantu konseli untuk menyampaikan permasalahan melalui
tulisan.
Penerapan expressive writing therapy yang diberikan kepada
subjek terdiri dari 6 sesi dan 11 praktik. Pada sesi 1 subjek dimulai
dari potensi diri pribadi, subjek menceritakan segi positif, negative,
segi negative yang perlu dirubah & motivasi untuk diri sendiri dan
subjek menceritakan emosi saat subjek dianggap non islam pada
saat subjek sholat, pada sesi 2 subjek menceritakan mengenai
rileksasi yang diberikan peneliti kepadasubjek dan diarahkan
untuk mengekpresikan tulisan kekecewaan yang pernah subjek
alami. Pada sesi 3 subjek diarahkan untuk, Free writing, subjek
menuliskan cerita tentang kondisi yang terpuruk dan kalimat yang
membangkitkan dari keterpurukan yang dialami. Pada sesi 4 yang
membahas mengenai, kalimat dari ayah subjek untuk bangkit dari
keterpurukan dan pesan untuk ibu subjek. Pada Sesi 5 yang
membahas mengenai, subjek mengekpresikan perasaan melalui
tulisan yang ingin disampaikan kepada sarah dan subjek
memotivasi diri pribadi agar dapat menjuarai kompetisi sepeda.
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Pada sesi terakhir, Sesi 6 yang membahas mengenai, subjek
menuliskan rasa sedih apabila orang tua subjek meninggal dan
subjek menceritakan jangan larut dalam kesedihan.
Peneliti mewawancarai untuk mendalami permasalahan yang
dialami oleh konseli, yang dilaksanakan pada tanggal 27 april 2021
dimulai dari latar belakang keluarga subjek, menceritakan
mempunyai 3 orang ayah, karena ibu subjek menikah 3 x yang
pertama ayah kandung subjek dipanggil dady berasal dari Jerman,
ayah sambung ke dua dipanggil papah dan ayah ke tiga dipanggil
ayah. Hubungan subjek dengan keluarga sangat baik terutama
dengan papah sambung karena subjek sejak kecil diarahkan dan
didik oleh ayah sambung, mulai dari subjek menjadi atlit sepeda,
sekolah di SMPN 103 Jakarta hingga subjek menceritakan
permasalahan, percintaan dan aktvitasnyasetiap hari kepada papah
sambung. subjek didik tegas dan tepat waktu oleh ayah
sambungnya, hasilnya subjek dapat menjuarai berbagai kopetisi
sepeda mulai dari tingkat nasional hingga tingkat internasional,
subjek juga aktif di paskibra, selain paskibra subjek aktif di
ekstrakulikuler voly dan futsal, selain itu subjek kurang
berkomunikasi baik dengan dady ayah kandung subjek karena ayah
kandung subjek juga sudah mempunyai keluarga, selain itu
hubunga dengan ayah sambung subjek atau suami ibu subjek yang
baru baik karena subjek 5 hari tinggal dirumah ibu. Subjek
mengalami kurang perhatian dari ibu subjek hal ini karena
kesibukan ibu yang sangat padat, ibu subjek pulang hampir setiap
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hari larut malam atau dini hari tetepi subjek menceritakan masih
menyempatkan

waktu

untuk

menceritakan

permasalahan,

percintaan dan aktivitasnya setiap hari.
Subjek menceritakan bahwa Perceraian adalah hal yang
paling buruk, seandainya tidak ada perceraian dan saat itu papah
sambung dan ibu menurunkan ego masing-masing pasti hubungan
mereka masih berlanjut.
Permasalahan yang dialami oleh subjek terbagi menjadi tiga
strata kesadaran manusia yaitu alam sadar (the Conscious), alam
prasadar (the preconscious), dan alam tak sadar (the unconscious)
dari ketiga strata kesadaran manusia banyak menimbulkan
permasalahan dan banyak permasalahan yang terpedam dalam
alam tak sadar (the unconscious).
Hubungan pertemanan subjek baik dan menganggap bahwa
teman itu relasi oleh karena itu subjek tidak menutup diri. Selain
itu subjek cenderung untuk menghindari konflik dengan teman dan
apabila ada teman yang berikap kurang baik dan harus
menggunakan fisik subjek berani untuk melwan.
Remaja pada umumnya mengalami perubahan emosi mulai
dari emosi positif seperti rasa senang, suka, cinta dan bahagia
adalah potensi positif yang dapat membawa remaja pada perilaku
positif pula dan emosi negative seperti marah, kecewa, takut,
cemas, benci merupakan emosi yang harus dapat dikendalikan oleh
remaja.
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Selain hubungan pertemanan subjek yang baik, subjek ingin
menjadi atlit professional dan pembisnis, serta ingin kuliah bisnis
di RWTH Aachen University, German. Selain itu subjek ingin
mempunyai usaha seperti kos- kosan, tempat latihan sepeda dan
tempat GYM, serta dapat bersekolah di SMAN 39 Jakarta atau
Labschool.
Bentuk pengeluaran emosi remaja pada umumnya mulai
melakukan kenakalan remaja, remaja mulai mencoba perilakuperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma pada lingkungan
masyarakat.
Subjek tidak lepas dari kenakalan remaja Subjek merokok
sejak kelas 6 Sd, subjek pertama kali dikenalkan rokok oleh kaka
tiri dan mulai mencoba rokok sejak kelas 6 SD selain itu subjek
pernah diajak ke diskotik untuk mencoba minuman wiskey dan
open table yang diajak oleh kaka tiri, perilaku itu pernah di lihat
oleh ibu kandung subjek yang melihat foto subjek dan kakatirinya
sedang mabuk namun sikap ibu subjek biasa saja namun sebanding
terbalik dengan sikap papah sambung yang memarahi subjek
karena ketahuan merokok. subjek berdalih bahwa perilaku yang
subjek lakukan dilakukan juga oleh papah sambungnya seperti
merokok dan subjek juga pernah melihat ibu pulang kerja dalam
keadaan mabuk.
Karakteristik periode remaja awal ditandai oleh terjadinya
perubahan- perubahan psikologis seperti, krisis identitas, jiwa yang
labil, meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri,
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pentingnya teman dekat/sahabat, berkurangnya rasa hormat
terhadap orangtua, kadang-kadang berlaku kasar, menunjukkan
kesalahan orangtua, mencari orang lain yang disayangi selain
orangtua, kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan dan
terdapatnyapengaruh teman sebaya (peer group).
Subjek mengalami beberapa kendala dalam pembelajaran,
tugas-tugas subjek tidak dikumpulkan sesuai dengan waktu,
kehadiran subjek sering terlambat, kurang aktif dalam kegiatan
pembelajaran daring di grup whatsapp dan subjek menceritakan
bahwa dirinya malas selama pembelajaran daring.
Dapat disimpulkan bahwa subjek secara mental

dan

psikologis belum mampu menerima keadaan dimana orang tuanya
bercerai, walaupun subjek lebih dekat dengan papah sambung tapi
subjek menggangap bahwa papah sambungnya adalah ayah
kandung, karena subjek sejak kecil sampai saat ini diurus oleh
papah sambungnya dan membuat subjek tidak menerima bahwa
ibu subjek berpisah atau bercerai hal ini didukung oleh diary yang
dituliskan oleh subjek yang cenderung berisi mengenai penguatan
dirinya tehadap posisipapah sambung dan ibunya bercerai, subjek
lebih mengekpresikan tulisannya kearah life must go on atau hidup
harus terus berjalan dan menegarkan hatinya melalui tulisan yang
tersirat tetapi kenyataannya permasalahan yang baru diungkapkan
peneliti baru didasarnya saja masih banyak permasalahan yang
terpendam.
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Disisi lain subjek dapat mengembangkan potensi yang
dimiliki, dalam bidang olahraga sepeda, subjek menjuarai
perlombaan nasional dan internasional. subjek juga selalu
menyampaikan pemasalahan yang dialami kepada papah sambung
dan ibu dan menceritakan aktivitas dan percintaan yang dialami
oleh subjek.
Subjek dalam kondisi krisis identitas dan jiwa yang labil
karena perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja,
perubahan tersebut dialami oleh subjek, subjek juga mengalami
kenakalan remaja karena subjek berada pada lingkungan yang
negative dan subjek mengadopsi perilaku orang tua yang negative
sebagai bahan pembenaran perilaku subjek, jadi apabila subjek
merokok selalu membandingkan pada perilaku ayah sambung yang
perokok begitupun kalau subjek mabuk akan membenarkan
perilaku tersebut karena subjek pernah melihat ibu kandung dalam
keadaan mabuk. Perlunya adanya bimbingan agama dan konseling
individu agar subjek dapat memahami perilaku yang harus dipilah
dan diterapkan pada kehidupannya.
Subjek mengalami permasalahan dalam pembelajaran, subjek
merasa bahwa malas dalam pembelajaran daring, hal ini perlunya
semangat yang tumbuh dalam diri subjek dan merubah perilaku
tersebut agar prestasi subjek dalam bidang akademik juga bagus.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A.

Simpulan
Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap sikap dan

perilaku subjek, subjek diasuh dengan pola asuh permisif ditandai
dengan cara pola asuh orang tua pada subjek dalam rangka
membentuk

kepribadian

subjek

dengan

cara

memberikan

pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan
pada subjek untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang
cukup dari orang tua, dari pola asuh yang salah menyebabkan
subjek mempunyai sifat keras kepala terutama pada lingkungan
keluarga, hal ini terjadi karena ibu subjek cenderung melakukan
pembiaran terhadap

subjek

dengan

alasan

sibuk

bekerja,

sehingga ibu subjek lupa untuk membuat aturan bagi subjek
dirumah. oleh sebab itu dibutuhkan expressive writing therapy
membantu subjek untuk memahami dirinya dengan lebih baik, dan
menghadapi depresi, distress, kecemasan, adiksi, ketakutan
terhadap penyakit, kehilangan dan perubahan dalam kehidupannya
menggunakan bukudiary atau buku harian.
1.

Praktik Therapy
Expressive writing therapy yang dituliskan dalam bentuk Diary

yang dituliskan subjek cenderung berisi mengenai penguatan
terhadap kondisi perceraian, hal ini diperkuat dari perkataan yang
ditulis subjek yaitu live must go on atau hidup harus berjalan,
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perkataan yang serupa tapi tidak sama hampir selalu dituliskan
oleh subjek, subjek berusaha untuk menguatkan diri dari
permasalahan masa lalu yang sudah terjadi.
2.

Karakteristik Subjek
Subjek adalah anak yang berwajah tampan, blasteran atau

muka bule, ekpresif atau aktif, mudah berkomunikasi dan open
minded atau pemikiran terbuka. Kepribadian yang ditapilkan
menunjukkan sosok seseorang yang mudah bergaul dan berpakaian
kekinian namun subjek banyak mengalami permasalahan yang
tidak mudah diselesaikan untuk anak seusianya. Subjek sudah
mengalami kejadian mulai dari peceraian, konflik dengan diri
pribadi atau penentuan jati diri hingga cidera akibat latihan
bersepeda. Subjek ingin mengembangkan kemampuannya hingga
menjadi atlit professional dan ingin membangun tempat latihan
sepeda, serta ingin kuliah bisnis di RWTH Aachen University,
German. Selain itu subjek ingin mempunyai usaha seperti koskosan, dan tempat GYM.
3.

Keterampilan Sosial Subjek
Komunikasi subjek dalam kehidupan sehari-hari berjalan

dengan baik dengan ayah kandung, papah sambung dan ayah
sambung, ibu, teman dan lain sebagainya, karena sifat subjek yang
sangat terbuka. Subjek berkomunikasi dengan suara yang lantang,
sopan santun dan menghormati lawan bicara. Dengan demikian
keterampilan sosial subjek dalam berkomunikasi sangat baik
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karena dapat berkomunikasi di dilingkungan keluarga maupun
dilingkungan luar seperti lingkungan atlit sepeda, paskibra dan
kegiatan lainnya. Dengan komunikasi yang baik subjek dengan
mudah apabila menghadapi masalah, subjek memiliki sifat yang
sangat terbuka apabila menghadapi masalah, subjek selalu
megkomunikasikan apabila masalah yang dihadapi mengganggu.
4.

Hasil Subjek Belajar disekolah
Subjek mengalami kesulitan belajar sejak pembelajaran jarak

jauh dilaksanakan, subjek malas mengerjakan tugas yang diberikan
guru dan subjek suka menunda tugas-tugas yang diberikan oleh
guru

sehingga

hasil belajar

subjek menurun dan subjek

membutuhkan sosok penyemangat untuk belajar.
5.

Implementasi Expressive Writing Therapy diterapkan pada

Subjek

Pelaksanaan

Expressive

Writing

Therapy

yang

dilaksanakan subjek sudah sesuai dengan waktu pelaksanaan
peneliti, subjek mengerjakan dimulai dari tanggal (23 April sampai
28 Mei 2021) selama 6 minggu dengan 6 sesi, masing-masing sesi
terdapat 2 kali Praktik expressive writing therapy selama 5 minggu
dan 1 kali 1 praktik expressive writing therapy, subjek sudah
melaksanakan seluruh rangkaian. Dengan demikian implementasi
expressive writing therapy yang dilakukan oleh subjek sudah
dilaksanakan seluruh rangkaian sesuai dengan rancangan peneliti,
subjek dapat mengekpresikan emosi melalui tulisan atau sudah
melakukan katarsis emosi selama 6 sesi dengan waktu 6 minggu.
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6.

Tindak Lanjut Setelah Melaksanakan Expressive Writing

Therapy Subjek

Selama

proses

konseling

berlangsung

dia

menceritakan bahwa masih ada sedikit ganjalan dan takut
apabila subjek tidak dikenal oleh keluarga dady atau ayah kandung
subjek dan merasakan kesedihan disaat lebaran dikeluarga papah
sambung masih ada keluarga yang menanyakan perihal identitas
subjek dikeluarga. Untuk mempermudah konseling pada sesi
selanjutnya

peneliti

menggunakan

teknik Rational

Emotive

Behavior Therapy (REBT) bersifat direktif, yaitu pendekatan yang
membelajarkan kembali subjek untuk memahami input kognitif
yang menyebabkan gangguan emosional, mencoba mengubah
pikiran subjek agar membiarkan pikiran irasionalnya atau belajar
mengantisipasi manfaat atau konsekuensi dari tingkah laku.
B.

Saran

1.

Orang Tua
Kepada orang tua, dampak dari perceraian mempengaruhi

psikologis dan mental anak, keputusan orang tua untuk bercerai
dapat membuat remajamengalami prestasi disekolah menurun atau
buruk, kenakalan remaja yang dipicu dari rasa penasaran, lingkungan
sekitar yang buruk bahkan mengadopsi perilaku orang tua, seperti
merokok, minum alcohol atau tindakan lainnya yang merugikan
remaja. Oleh sebab itu orang tua yang mempunyai permasalahan
perceraian hendaknya lebih memperhatikan anaknya, jadikan
sahabat, perhatikan tingkah laku yang berubah dan arahkan anak
kepada agama agar anak tidak mudah terpengaruh pada lingkungan
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yang buruk, anakmempunyai filter apabila mau melakukan tindakan
yang buruk karena pada masa remaja mengalami krisis identitas
dan dibutuhkan bimbingan yang cukup dilingkungan keluarga.
2.

Dosen
Dosen dapat memantau dan memberikan arahan kepada

mahasiswa

bagaimana

perceraian

dalam

menghadapi

keluarganya

siswa

agar

yang

mengalami

mahasiswa

mampu

menghadapi atau meredam perilaku buruk pada siswa.
3.

Lembaga
Lembaga dapat memberikan kegiatan yang bersifat positif

sejak dini

dengan meningkatkan

aktivitas

kemampuan

di

lingkungan rumah sekolah, masyarakat, dan pemerintah misalnya,
memperbanyak

bacaan

kerohanian,

sholat

berjamaah,

mangaji/membaca Al-quran bersama, mengadakan kompetisi yang
bersifat religius, selain itu pemerintah dapat memberikan
bimbingan gratis dan penyuluhan gratis tentang dampak dan
kemungkinan yang terjadi akibat dari perceraian .
4.

Peneliti
Bagi peneliti lain dapat bermanfaat pada tema yang sama,

dengan penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan
variabel lain yang mempengaruhi perilaku negatif seperti
mengadposi perilaku buruk orang tua dan

meminimalisir

kenakalan remaja.
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INSTRUMENT
Lampiran 1. Surat Keterangan Melakukan Penelitian
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Lampiran 2. Biodata Subjek Penelitian

Biodata
Nama

:

Tempat, Tanggal lahir :

RR
Jakarta,30 November 2006Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Kelas

:

2 SMP

Alamat

:

Cahaya Residence Cijantung

Anak

:

1 dari 2 bersaudara

Suku

:

Jakarta-Betawi

Cita-cita

:

Atlit Balap Sepeda

Motto

: Diam Tidak Menimbulkan Masalah - Tapi
DiamTidak Menyelesaikan Masalah Patrick Star

Nama Ayah Sambung

:

AD

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta

Nama Ibu

:

TM

Pekerjaan

:

Bisnis
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Lampiran 3. Pedoman Praktik Expressive Writing Therapy

73 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

74 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

75 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

76 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

77 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

78 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

79 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

80 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

81 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

82 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

83 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

Lampiran 5. Praktik Expressive Writing Therapy
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Lampiran 6. Formulir Evaluasi Expressive Writing Therapy

FORMULIR EVALUASI DIARY
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
untuk kita semua.
Ananda diminta untuk mengevaluasi dan memberikan masukan
mengenai proses pelaksanaan Diary, segala informasi yang
diberikan ananda tidak akan disebar luaskan oleh karena itu
dimohon disampaikan secara terbuka sebagai bahan evalusi
peneliti
Terimakasih, semoga ananda diberikan kesehatan. aamiin.
1.

Apa Perasaan Kamu Setelah Menulis Diary?

2.

Apa Yang Ingin Kamu Capai Atau Rubah Setelah Menulis Diary?

3.

Apa Hambatan Atau Permasalahan Selama Menulis Diary?

4.

Bagaimana Cara Anda Mengatasi Hambatan Atau
Permasalahan DalamMenulis Diary?

5.

Apa Yang Anda Lakukan Selain Menulis Diary Untuk
MengeluarkanEmosi? Contoh : Olahraga
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Lampiran 7. Evaluasi Expressive Writing Therapy

Dilaksanakan 28 Juni 2021 Jam 12.22 WIB
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Lampiran 8. Pedoman Observasi
PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA
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Lampiran 9. Hasil Observasi
PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA
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Lampiran 10. Catatan Lapangan Hasil Observasi
CATATAN LAPANGAN
Observasi 1
Hari

: Jum’at Tanggal : 23 April 2021

Pada hari Jum’at tanggal 23 April 2021 pukul 12.46 WIB. Peneliti
menghubungi subjek melalui pesan Whatsapp, untuk meminta izin
dan kesedian untuk menjadi subjek dalam penelitian yang akan
peneliti lakukan. Pada saat itu subjek menanyakan terkait
keikutsertaan selain subjek dan saya menjelaskan mengenai
prosuder dan maksud tujuan peneliti setelah dijelaskan subjek
menyetujui sebagai subjek peneliti. Subjek meminta kepada saya
untuk tidak menyebarkan segala informasi yang diberikan kepada
pihak sekolah SMPN 103 Jakarta dan tidak menyebarkan infromasi
pada pihak lain dan memberikan syarat agar identitas nama dan
keluarga untuk tidak dipublikasikan atau ditulis didalam laporan
penelitian. Setelah itu peneliti melakukan praktik peneliti sesi 1
yang memberikan subjek diary yang perlu ditulis yang membahas
mengenai, mengenal mengenai diri pribadi mulai dari segi positif,
negative, segi negative yang perlu dirubah & motivasi untuk diri
sendiri

dan

RR

mengeekspresikan

emosi.

Subjek

Mampu

mendeskprikan sesuai dengan arahan peneliti. Subjek menuliskan
mengenai tentang diri pribadi mulai dari segi positf, negative, segi
negative yang perlu dirubah & motivasi untuk diri pribadi. Subjek
menuliskan secara mendalam mengenai diri pribadi dan subjek
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mengetahui segi negative apa yang pelu subjek rubah selain itu
subjek menuliskan pengalaman diri pribadi mengenai sikap
lingkungannya yang mengganggap subjek non muslim karena
muka subjek yangberbeda dengan orang Indonesia pada umumnya

Observasi 2
Hari

: Selasa Tanggal : 27 April 2021

Pada hari selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 18.30 WIB. Peneliti
meminta subjek untuk melakukan tahapan pada sesi 2 praktik ke 3
menggunakan Vidio Callwhatsapp, subjek diminta untuk melakukan
teknik relaksasi yang bertujuan untuk Menurunkan ketegangan
otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung,tekanan darah tinggi,
frekuensi jantung, dan laju metabolic serta Meningkatkan
gelombang alfa otak lalu subjek diminta menuliskan bagian tubuh
yang sakit maksimal 8 bagian tubuh. Lalu setelah selesai tutup
dengan kalimat : SEMBUH! AKU HARUS SEMBUH! Tulis dibagian
kolom. Lalu subjek menuliskan bagian tubuh yang terasa sakit yaitu
(bahu, leher dan dahi). Setelah itu subjek diwawancarai apa yang
dirasakan seteah proses relaksasi berulang kali, subjek merasa
bahwa beberapa bagian tubuhnya sudah merasa tidak sakit.
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Observasi 3
Hari

: Kamis Tanggal : 29 April 2021

Praktik peneliti dengan subjek pada tanggal 29 April 2021, pukul
20.50 WIB. Peneliti bertemu dengan subjek di J.co Mall Cijantung,
untuk melaksanakan tahapan pada sesi 2 praktik ke 4 dan
wawancara. Pada saat praktik subjek diminta menuliskan
mengekpresikan kekecewaan yang pernah subjek alami. Subjek
menuliskan rasa kecewa karena perceraian yang dialami oleh orang
tua subjek, selanjutnya pada sesi wawancara subjek berlangsung
hampir kurang lebih 3 jam. Pada wawancara ini membahas
mengenai identitas subjek, latar belakang keluarga, komunikasi
dengan keluarga, hubungan sosial subjek, prestasi subjek, kendala
selama pembelajaran jarak jauh, kenakalan remaja yang dilakukan
oleh subjek, kejadian buruk yang pernah dialami, cita-cita, rencana
setelah selesai SMPdan hubungan pacaran subjek. Segala informasi
yang diberika oleh subjek sangat mendukung peneliti untuk
memperoleh data secara akurat untuk mengkonfirmasi dengan
guru bimbingan dan konseling dan orang terdekat subjek yaitu
kaka tiri subjek.
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Observasi 4
Hari

: Jum’at Tanggal : 07 Mei 2021

Praktik peneliti dengan subjek pada tanggal 7 Mei 2021, pukul
22.54 WIB. Untuk melaksanakan tahapan pada sesi 3 praktik ke 5
dan 6. Menggunakan aplikasi whatsapp, subjek diminta untuk
menuliskan Free writing,subjek menuliskan cerita tentang kondisi
yang

terpuruk

keterpurukan

dan

yang

kalimat
dialami.

yang
Pada

membangkitkan
prakitik

ke

5

dari
Subjek

menceritakan kondisi pertama terpuruk saat kelas 3 SD dimana ibu
subjek becerai dengan ayah asuh, karena subjek lebih dekat dengan
ayah asuh dibandingkan ayahkandung yang berada di German dan
setelah bercerai dengan ayah asuh ibu subjek memutuskan untuk
menikah kembali dengan ayah sambung, menurut subjek ibu subjek
dan ayah sambung adalah pasangan yang cocok dan pada sesi 6
subjek menuliskan perasaan yang dialami waktu ibu subjek
bercerai dimana subjek mengalami rasa kecewa, menangis, kesal
dan marah dan pada akhirnya subjek menerima keadaan tersebut.
Setelah proses praktik selesai peneliti melakukanwawancara untuk
mengetahui perasaan yang dirasakan oleh subjek dan didapatkan
informasi Subjek menerima keadaan dimana ibu subjek harus
bercerai dengan papah sambung. Ibu subjek memutuskan untuk
menikah kembali untuk ke 3 kalinya setelah itu ibu subjek, ayah
sambung dan subjek mengintrospeksi diri dari kesalahan yang
pernah dibuat sehingga memutuskan untuk bercerai dan subjek
dapat mengekpresikan rasa kecewa, menangis, kesal dan marah
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pada tulisan yang dibuat oleh subjek

Observasi 5
Hari

: Jum’at Tanggal : 14 Mei 2021

Praktik peneliti dengan subjek pada tanggal 14 Mei 2021, pukul
19.47 WIB. Untuk melaksanakan tahapan pada sesi 4 praktik ke 7
dan 8. Menggunakan aplikasi whatsapp, subjek diminta untuk
menuliskan membahas mengenai, kalimat dari ayah subjek untuk
bangkit dari keterpurukan dan pesan untuk ibu subjek. Pada
praktik ke 7 Subjek menuliskan kalimat yang membangkitkan dari
keterpurukan, subjek bercerita bahwa hidup harus tetap berjalan
dan melupakan masalah dengan cara yang positif & bijak dalam
menyelesaikan permasalahan dan pada praktik ke 8 subjek
memberikan pesan terhadap ibu subjek untuk memperhatikan adik
yang masih kecil dan untuk pulang lebih awal agar adik lebih
diperhatikan oleh ibu subjek. Setelah proses praktik selesai peneliti
melakukan wawancara untuk mengetahui perasaan yang dirasakan
oleh

subjek

dan

didapatkan

informasi

Subjek

dapat

membangkitkan perasaan dari keterpurukan yang pernah subjek
alami melalui tulisan dan subjek dapat menyampaikan pesan
terhadap ibu subjek yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya
melalui tulisan yang subjek tulis.
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Observasi 6
Hari

: Senin Tanggal : 24 Mei 2021

Praktik peneliti dengan subjek pada tanggal 24 Mei 2021, pukul
20.08 WIB.. Untuk melaksanakan tahapan pada sesi 5 praktik ke 9
dan 10. Menggunakan aplikasi whatsapp, subjek diminta untuk
menuliskan mengekpresikan perasaan melalui tulisan yang ingin
disampaikan kepada orang terdekat dan subjek memotivasi diri
pribadi agar dapat menjuarai kompetisi sepeda. Pada praktik ke 9
Subjek mengekpresikan perasaan kepada Sarah untuk tetap tinggal
di Indonesia karena sarah ingin melanjutkan sekolah di Amerika
dan pada praktik ke 10 subjek menceritakan pengalaman lomba
sepeda, subjek kalah dan tidak mendapatkan juara 1 saat kompetisi
sepeda berlangsung dan subjek memotivasi diri agar bisa lebih baik
dan mendapatkan posisi juara 1 pada lomba minggu selanjutnya.
Setelah proses praktik selesai peneliti melakukan wawancara untuk
mengetahui perasaan yang dirasakan oleh subjek dan didapatkan
informasi Subjek mengekpresikan perasaan melalui tulisan yang
ingin disampaikan kepada sarah dan subjek memotivasi diri pribadi
agar dapat menjuarai kompetisi sepeda diminggu selanjutnya.
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Observasi 7
Hari

: Kamis Tanggal : 27 Mei 2021

Pada hari kamis, tanggal 27 mei 2021, pukul 11.00. Peneliti
melakukan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling
untuk mendapatkan informasi mengenai subjek peneliti, untuk
mengkonfirmasi mengenai latar belakang keluarga dan informasi
pendukung mengenai infromasi selama pembelajaran jarak jauh
dan di dapatkan informasi bahwa subjek mengalami kendala
selama pembelajaran jarak jauh, subjek sering mengumpulkan
tugas telat, subjek jarak absen dibeberapa pelajaran dan perilaku
tersebut berdampak pada hasil belajar subjek, subjek mengalami
nilai

yang

kurang

sehingga

walikelas

mengkomunikasikan

permasalahan tersebut kepada guru bimbingan dan konselinguntuk
menindaklanjuti permasalahan tersebut, selain hasil wawancara
tesebut peneliti menggalih informasi mengenai permasalahan yang
dialami subjek selama disekolah SMPN 103 Jakarta, menanyakan
perihal latar belakang keluarga, aktifitas subjek selama di sekolah
seperti kegiatan ekstrakulikuler dan hubungan sosial subjek. Dari
hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek dapat
mampu bersosialisasi dengan baik, tidak mempunyai permasalahan
sampai masuk ruangan BK dan mengalami permasalahan selama
pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan nilai subjek turun. Sesi
wawancara berakhir pukul 11.40 WIB.
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Observasi 8
Hari

: Kamis Tanggal : 27 Mei 2021

Praktik peneliti dengan subjek pada tanggal 27 Mei 2021, pukul
23.11 WIB. Untuk melaksanakan tahapan pada sesi 6 praktik 11.
Menggunakan aplikasi whatsapp, subjek diminta untuk menuliskan
mengekpresikan perasaan melalui tulisan yang berisi mengenai
rasa sedih apabila orang tua subjek meninggal. Pada praktik ke 11
Subjek mengekpresikan perasaan ketakutan akan kehilangan orang
yang dicintai, subjek menceritakan kesedihan apabila orang tua
subjek belum bisa melihat subjek sukses Setelah proses praktik
selesai peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui perasaan
yang dirasakan oleh subjek dan didapatkan informasi Subjek
menuliskan rasa sedih apabila orang tua subjek meninggal dan
subjek menceritakan jangan larut dalam kesedihan apabila subjek
kehilangan orang yang subjek sayang

Observasi 8
Hari

: Jum’at

Tanggal

: 06 Agustus 2021

Pada hari Jum’at, tanggal 06 Agustus 2021, pukul 16.00. Peneliti
melakukan wawancara dengan kaka tiri untuk mendapatkan
informasi mengenai subjek peneliti, untuk mengkonfirmasi
mengenai latar belakang keluarga dan informasi pendukung
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mengenai informasi aktivitas dirumah dan didapatkan informasi
bahwa ibu kandung subjek pulang larut malam, subjek pernah
ketahuan mabuk oleh ibu kandung, subjek merokok ketahuan oleh
papah

sambung

dan

ayah

sambung,

subjek

mengalami

permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh, subjek merasa malas
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran,
subjek sering begadang dan tidur hingga larut malam, kegiatan
yang dilakukan subjek saat begadang yaitu menunggu ibu kandung
pulang, makan mie, buka tiktok dan kegiatan tidak produktif lain,
subjek aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler dan hubungan sosial
subjek baik dan terkadang subjek pulang hingga larut malam saat
beraktivitas diluar, selain itu subjek sangat disiplin saat berlatih
sepeda hal ini dibuktikan dari prestasi nasional dan internasional
yang diraih subjek. Sesi wawancara berakhir pukul 17.30 WIB

Observasi 9
Hari

: Minggu Tanggal

: 08 Agustus 2021

Pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2021, pukul 10.00. Peneliti
melakukan wawancara dengan kibu kandung untuk mendapatkan
informasi mengenai subjek peneliti, untuk mengkonfirmasi
mengenai latar belakang keluarga dan informasi pendukung
mengenai informasi aktivitas dirumah dan didapatkan informasi
bahwa ibu kandung subjek pulang larut malam, ibu subjek
mengetahui bahwa subjek merokok dan sering menasihati subjek
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untuk berhenti merokok, subjek mengalami permasalahan dalam
pembelajaran jarak jauh, subjek merasa malas mengerjakan tugastugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran matematika, subjek
sering begadang dan tidur hingga larut malam, kegiatan yang
dilakukan subjek saat begadang yaitu menunggu ibu kandung
pulang, makan mie, main PS dan kegiatan yang tidak produktif
lain, subjek aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler dan hubungan
sosial subjek baik dan terkadang subjek pulang hingga larut malam
saat beraktivitas diluar, selain itu subjek sangat disiplin saat
berlatih sepeda hal ini dibuktikan dari prestasi nasional dan
internasional yang diraih subjek. Sesi wawancara berakhir pukul
11.30 WIB
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Lampiran 11. Pedoman Wawancara Dengan Guru BK,
Subjek dan KakaTiri
PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA
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Lampiran 12. Pedoman Ibu Kandung Subjek
PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA

Nama

:

Pekerjaan

:

Wawancara ke-

:

Tempat

:

Masalah

:

Tujuan

:

No
1
2
3
4

Aspek
Identitas
subjek

Hubungan
subjek
dengan
keluarga

5
6
7
8
9
10
11
12.
13
14
15
16
17

Katarsis
emosi

Eksplorasi
mengenai
kemampuan

(L/P)

Pertanyaan Observasi

Jawaban

Berapa usia anda sekarang?
Bagaimana hubungan dengan orang tua?
Dimana tempat tinggal anda sekarang?
Sejak kapan ibu bercerai dengan dady?
Anda lebih dekat dengan dady, ayah atau
papah?
Bagaimana komunikasi dengan dady (ayah
kandung)?
Apa pekerjaan dady?
Bagaimana komunikasi dengan papah dan
bagaimana karakter papah?
Apa pekerjaan papah?
Bagaimana karakter dan sifat ayah
sambung?
Apa pekerjaan ibu?
Apa penyebab ibu bercerai?
Ibu anak keberapa?
Sejak kapan anda menjadi atlit sepeda?
Kejuaraan apa yang pernah anda ikuti?
Prestasi apa yang sudah anda raih?
Apa cita-cita anda?
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18
19

diri subjek

20
21

Permasalahan
Yang dialami
Subjek

22
23

Hubungan

24
25
26
27
28
29

30

sosial
Kenakalan
Remaja
Subjek

Kegiatan
Organisasi
Subjek

Apa rencana anda setelah sekolah SMP?
Anda tidur jam berapa ?
Apa yang anda lakukan sehingga anda tidur
larut malam?
Bagaimana Bentuk perhatian anda kepada
subjek?
Bagaimana hubungan pertemanan anda?
Di tempat mana anda nongkong?
Apa pendapat anda mengenai rokok?
Apa pendapat anda mengenai mabuk?
Apa ada kendala dalam belajar selama
pembelajaran jarak jauh?
Apakah ibu dan ayah tau anda berpacaran?
Apakah anda aktif berorganisasi?
Apakah selama pembelajaran tatap muka
anda pernah mengalami permasalahan
dengan teman?
Pernah tidak mengikuti kegiatan pentas
seni?
Jakarta, ……………….
Pewawancara

(Habibi Ahmad Agdah)
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Lampiran 13. Wawancara Ibu Kandung Subjek
WAWANCARA
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA
Nama

: TM

Pekerjaan

: Bisnis

Wawancara ke-

(L/P)

1

Tempat

: Rumah Ibu Kandung

Masalah

: Untuk Menggalih Informasi Subjek Selama Dirumah

Tujuan

: Latar Belakang Keluarga Subjek

No
1

Aspek
Identitas
subjek

Pertanyaan Observasi
Berapa usia anda
sekarang?

2

Bagaimanahubungan
dengan orang tua?

3

Dimana tempat tinggal
anda sekarang?

4

Bagaimana latar
belakang keluarga
anda?

Jawaban
TM (Ibu Kandung)
Usia RR saat ini 15 Tahun.
TM (Ibu Kandung)
Hubungan dengan keluarga
baik, RR suka ngobrol dan
membahas mengenai kegiatan
yang dilaksanakan, RR juga
bercerita mengenai peneliti
kepada saya.
TM (Ibu Kandung)
Sekarang RR tinggal dengan
saya, terkadang RR juga
tinggal
dengan
ayah
sambungnya di deket sekolah
SMPN 103 daerah cijantung,
karena ayah sambungnya
sedang Isoma makanya RR
lebih sering disini.
TM (Ibu Kandung)
Saya menikah sebanyak 3 x,
RR merupakan anak pertama
saya dari perkawinan saya yang
pertama, ayah kandung RR
berkewarganegaraan German
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Hubungan
subjek dengan
keluarga

5

Anda lebih dekat
dengan dady, ayah atau
papah?

6

Bagaimana komunikasi
dengan dady (ayah
kandung)?

7

Apa pekerjaan dady?

8

Bagaimana komunikasi
dengan papah sambung
dan bagaimana karakter
papah?

dan saya menikah sampai umur
RR berusia kurang lebih 3
tahun, lalu saya pulang ke
Indonesia dan menikah kembali
dengan ayah sambung RR
sampai RR kelas 3 SD dan
kami
memutuskan
untuk
bercerai lalu 1 tahun berikutnya
saya
memutuskan
untuk
menikah
kembali
dan
bersyukur bisa bertahan sampai
saat ini.
TM (Ibu Kandung)
RR lebih dekat dengan ayah
yang
dicijantung,
karena
mantan suami saya mampu
membimbing
RR
dan
mengarahkan sesuai dengan
potensi yang dimiliki oleh RR.
TM (Ibu Kandung)
Komunikasi dengan ayah
kandung baik, RR masih
beberapa kali menghubungi
ayah kandung, tetapi tidak
sedekat papah sambungnya
mungkin karena jarak yang
terlalu jauh dan ayah kandung
RR juga sudah berkeluarga.
TM (Ibu Kandung)
Setau saya dia bekerja sebagai
manager di perusahan DHL.
TM (Ibu Kandung)
Komunikasi saya dengan papah
sambung masih berjalan baik,
terkadang saya masih menemui
papah sambung untuk sekedar
mengobrol dan membahas
mengenai RR, menurut saya
pribadi
karakter
papah
sambung sosok yang disiplin
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9

Apa pekerjaan papah?

10

Bagaimana karakter dan
sifat ayah sambung?

11

Apa pekerjaan ibu?

12

Apa penyebab ibu
bercerai?

13

Ibu anak keberapa?

Katarsis
emosi
14

Sejak kapan anda
menjadi atlit sepeda?

dan tegas.
TM (Ibu Kandung)
Papah sambung RR bekerja
sebagai seorang wartawan dan
karyawan swasta di metro TV
TM (Ibu Kandung)
Menurut saya pribadi karakter
dan sifat suami saya sekarang,
dia sosok pribadi yang baik,
membimbing saya kepada
agama.
TM (Ibu Kandung)
Saya sekarang bekerja sebagai
suplayer beras dan tepung ke
perusahaan Indofood.
TM (Ibu Kandung)
Setiap individu tidak berharap
yang namanya perceraian,
tetapi yang namanya kehidupan
pasti penuh dengan dinamika
dan permasalahan sehingga
kami
memutuskan
untuk
bercerai.
TM (Ibu Kandung)
Saya anak Anak 1 dari 4
bersaudara
TM (Ibu Kandung)
RR mulai aktif mengikuti sejak
umur 5 tahun, dulu RR
diarahkan
oleh
papah
sambungnya untuk ikut renang
dan beberapa olahraga lain,
kebetulan papah sambungnya
sempet aktif renang tetapi
setelah beberapa lama latian
RR ingin coba olahraga lain
yaitu sepeda dan sejak saat itu
RR aktif olahraga sepeda
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sampai saat ini.

Kejuaraan apa yang
pernah anda ikuti?

15

Prestasi apa yang sudah
anda raih?

16
Eksplorasi
mengenai
kemampuan
diri subjek
17

Apa cita-cita anda?

18

Apa rencana anda
setelah sekolah SMP?

19

Anda tidur jam berapa ?

20

21

Permasalahan
Yang dialami
Subjek

Apa yang anda lakukan
sehingga anda tidur
larut malam?

Bagaimana Bentuk
perhatian anda kepada
subjek?

TM (Ibu Kandung)
Untuk kejuaraan yang pernah
diikuti RR yaitu kejuaran
nasional dan internasional.
TM (Ibu Kandung)
Untuk prestasi yang pernah RR
raih yaitu :
1 x BMX Asia Champion
1x BMX HC
4x BMX National Champion
6x BMX UCI C1 Champion
TM (Ibu Kandung)
Cita-cita RR ingin menjadi atlit
professional sepada dan RR
juga pernah becerita ingin
menjadi pembisnis
TM (Ibu Kandung)
RR sekarangkan sudah kelas 9
SMP, kemarin-kemarin RR
becerita ingin melanjutkan
sekolah seperti kakanya di
labschool kalau engga SMAN
39 Jakarta.
TM (Ibu Kandung)
Setau saya RR kalau tidur larut
malem, kadang RR nunggu
saya pulang kerja.
TM (Ibu Kandung)
Saya sering melihat RR kalau
malem bikin mie, ngemil
kadang lagi main PS dan
kadang ngobrol dengan saya.
TM (Ibu Kandung)
Saya sering mengajak ngobrol,
terkadang saya ajak RR keluar
buat main, walaupun saya
sibuk dengan kegiatan diluar
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Bagaimana hubungan
pertemanan anda?

22

Hubungan
sosial
23

Di tempat mana anda
nongkong?

24

Apa pendapat anda
mengenai rokok?

25

Apa pendapat anda
mengenai mabuk?

Kenakalan
Remaja
Subjek
26

Apa ada kendala dalam
belajar selama
pembelajaran jarak
jauh?

27

Apakah ibu dan ayah
tau anda berpacaran?

pasti saya sempatkan waktu
untuk RR.
TM (Ibu Kandung)
RR sosok pribadi yang humble,
mudah bergaul dan banyak
teman.
TM (Ibu Kandung)
RR
kalau
keluar
atau
nongkrong akhir-akhir ini
dirumah karena PPKM juga,
tetapi kadang RR ijin ke saya
untuk nongkrong dicafe
sekiataran rumah.
TM (Ibu Kandung)
Menurut saya rokok engga
baik,tapi saya pribadi tau ko
kalau RR merokok, saya juga
sering menasehati RR supaya
tidak merokok karena engga
baik buat kesehatan.
TM (Ibu Kandung)
Menurut saya mabuk ga bagus
buat kesehatan, saya selalu
ngingetin ke RR buat ga
mencoba mabuk, apalagi RR
kan atlit.
TM (Ibu Kandung)
Kendala selama pembelajaran
jarak jauh sih ada, RR juga
sering cerita kalau dirinya
malas mengerjakan tugas yang
diberikan guru-guru terutama
mata pelajaran matetamika.
TM (Ibu Kandung)
Saya mengetahui kalau RR
mempunyai temen deket, saya
engga masalah kalau RR punya
temen deket yang terpenting
RR terbuka dan menceritakan
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28

Apakah anda aktif
berorganisasi?

29

Apakah selama
pembelajaran tatap
muka anda pernah
mengalami
permasalahan dengan
teman?

30

Kegiatan
Organisasi
Subjek

Pernah tidak mengikuti
kegiatan pentas seni?

kepada saya, biar tidak ada
yang ditutup-tutupin.
TM (Ibu Kandung)
RR aktif di paskibra dan futsal.
Karena kadang-kadang masih
latihan
TM (Ibu Kandung)
RR sampai saat ini belum
pernah sampai berantem dan
bermasalah dengan temantemannya
TM (Ibu Kandung)
RR belum pernah ikut pensi,
tapi kenarin RR diminta untuk
jadi MC di kegiatan pelepasan
kelas 9.
Jakarta, 08 Agustus 2021
Pewawancara

(Habibi Ahmad Agdah)
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Lampiran 14. Hasil Wawancara Dengan Subjek Peneliti
WAWANCARA
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA
Nama

: RR

Pekerjaan

: Siswa Kelas VIII

Wawancara ke-

(L/P)

1

Tempat

: J.co

Masalah

: Orang tua becerai

Tujuan

: Mengetagui Latar Belakang Keluarga

No
1

2

3

4

Aspek
Identitas
subjek

Pertanyaan Observasi

Jawaban
15 Tahun, nanti bulan November
Berapa usia anda
karna tanggal lahir pada tanggal
sekarang?
30 november 2006.
Hubungan saya dengan orang tua
baik dan mempunyai 3 orang
ayah, karena ibu saya menikah 3 x
yang pertama ayah kandung saya
Bagaimana hubungan
dengan orang tua?
dipanggil dady berasal dari
Jerman, ayah sambung ke dua
dipanggil papah dan ayah ke tiga
dipanggil ayah.
Dimana tempat tinggal Saya tinggal 5 hari di rumah ibu di
daerah bekasi dan 5 hari di rumah
anda sekarang?
papah sambung di cijantung.
ibu Ibu pertama kali menikah dengan
Sejak
kapan
bercerai dengan dady?
dady saat ibu mendapatkan
beasiswa ke German untuk kuliah,
bertahan sampai umur RR 3 tahun
lalu pulang ke Indonesia dan
menikah dengan papah sampai RR
kelas 3 SD, lalu ibu saya becerai
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dengan papah dan menikah lagi
dengan ayah sampai sekarang.
4

5

6
7

8
9

10

Anda
lebih
dekat Saya lebih dekat dengan papah,
dengan dady, ayah atau karena papah sambung yang
papah?
mengurusi saya sejak kecil sampai
saat ini.
Bagaimana komunikasi Komunikasi dengan dady jarang
dengan dady (ayah biasanya dady mengucapkan ulang
kandung)?
tahun kepada saya dan apabila
dady ada kegiatan ke Indonesia.
Apa pekerjaan dady?
Sebagai manager di perusahan
DHL.
Bagaimana komunikasi Komunikasi dengan papah baik,
dengan papah dan saya
selalu
menceritakan
bagaimana
karakter permasalahan dan aktivitasnya
papah?
dengan papah, saya menganggap
bahwa papah itu ayah kandung
karena
kedekatannya.
saya
menggambarkan bahwa karakter
papah itu disiplin, tegas dan tepat
waktu
dan
papah
selalu
menekankan untuk memperbanyak
relasi agar mempermudah segala
aktivitas.
Apa pekerjaan papah?
Papah saya seorang wartawan dan
karyawan swasta di metro TV
Bagaimana
karakter Karakter dan sifat ayah lebih
dan
sifat
ayah mengarahkan ke agama dan baik.
sambung?
Bagaimana
karakter Karakter ibu saya pekerja keras
dan sifat ibu?
dan sifat ibu saya tegas. saya
menceritakan dulu ketika ibu saya
masih bersama papah bekerja dari
pagi sampai sore di Jakarta dan
malam sampai dini hari kerja di
Bandung namun setelah bercerai
dan menikah dengan ayah ibu saya
sekarang hanya bekerja di Jakarta
dari pagi sampai jam 12 malam

123 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

Hubungan
subjek dengan
keluarga
11

12.

13

atau jam 2 dini hari.

Apa pekerjaan ibu?

Ibu saya sebagai suplayer beras
dan tepung ke perusahaan
Indofood.
Apa penyebab ibu Ibu bercerai pertama menikah di
german dan bercerai dengan dady
bercerai?
sejak umur saya 3 tahun dan
pulang
keIndonesia
setelah
menyelesaikan
kuliahnya
di
German dan menikah lagi dengan
papah setelah berada di Indonesia,
saya meceritakan bahwa penyebab
ibu bercerai dengan papah karena
ego masing-masing, ibu selalu
sibuk dengan pekerjaannya hingga
papah selalu marah dengan ibu,
dulu ibu bekerja dari pagi sampai
sore di Jakarata dan malam sampai
dini hari bekerja di Bandung, hal
itu membuat papah marah-marah
sampai terjadi konflik yang besar
mulai dari perabotan rumah tangga
yang dibanting hingga intonasi
suara yang tinggi, papah saya
hingga berucap saya tidak butuh
kamu siapkan makan, kopi dan
baju tapi tolong perhatikan anak
kamu masih kecil dan butuh kasih
sayang kamu, hingga hubungan
dengan papah akhirnya bercerai
saat saya kelas 3 SD. Lalu ibu
menikah lagi dengan ayah sampai
saat ini.
Kejadian buruk apa Perceraian, seandainya tidak ada
yang
pernah
anda perceraian dan saat itu papah dan
ibu menurunkan ego masingalami?
masing pasti hubungan mereka
masih berlanjut, tapi papah selalu
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14

15

16
17

18

19

Katarsis
Emosi

mengingatkan untuk move on dan
berucap orang akan berubah
apabila bertemu dengan pasangan
yang tepat, mungkin papah bukan
orang yang tepat untuk ibu.
Apa ibu saja yang Keluarga saya hampir semuanya
mengalami perceraian? mengalami perceraian mulai dari
nenek, om dan tante.
Bagaimana hubungan Hubungan dengan ibu baik-baik
anda dengan ibu?
saja
selalu
berkomunikasi,
walaupun ibu saya sibuk dengan
bisnisnya
namun
sayamenyempatkan waktu untuk
bercerita atau sekedar makan
bareng setelah ibu saat pulang.
Ibu anak keberapa?
Anak 1 dari 4 bersaudara
Apa yang akan anda
Saya berharap tidak bercerai, dan
lakukan ketika sudah
saya ingin menurunkan ego
menikah?
apabila menjalin hubungan, tapi
saya menceritakan ketika saya
menjalin hubungan pacaran masih
egonya tinggi.
Siapa
yang
kamu Saya menganggap papah sambung
anggap papah?
sebagai ayah kandung saya, karena
dari kecil hingga saat ini saya
diurusin
oleh
papah dan
perjuangan papah sangat terasa,
walaupun saya bukan anak
kandung tapi saya menjadi
prioritas dan mau membiayai
hidup mulai dari mengarahkan
saya menjadi atlit sepeda hingga
saya
mengikuti
lomba
Internasional di Belgia. Tapi saya
merasa memiliki 3 ayah yang
sayang dengan RR, mulai dari
dady ayah kandung RR, papah
sambung dan ayah sambung
mereka bersikap baik dengan RR.
Sejak
kapan
anda Saya menjadi atlit sepeda sejak
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20
21

Eksplorasi
mengenai
kemampuan
diri subjek

menjadi atlit sepeda?
Kejuaraan apa yang
pernah anda ikuti?
Prestasi apa yang sudah
anda raih?

22

Apa cita-cita anda?

23

Apa rencana anda
setelah sekolah SMP?
Anda tidur jam berapa ?

24
25

Permasalahan
Yang dialami
Subjek

26

27

Apa yang anda lakukan
sehingga anda tidur
larut malam?

Apakah anda kurang
kasih sayang orang tua?

Hubungan
sosial

Bagaimana hubungan
pertemanan anda?

umur 5 tahun hingga saat ini.
Kejuaraan
nasional
dan
internasional
1 x BMX Asia Champion
1x BMX HC
4x BMX National Champion
6x BMX UCI C1 Champion
Saya
ingin
menjadi
atlit
professional dan pembisnis, serta
ingin kuliah bisnis di RWTH
Aachen University, German.
Selain itu RR ingin mempunyai
usaha seperti kos-kosan, tempat
latihan sepeda dan tempat GYM.
Saya ingin melanjutkan ke SMAN
39 Jakarta atau labschool.
Saya tidur dini hari sekitar jam 2
atau jam 8 pagi
Terkadang saya menunggu ibu
pulang
dan
ingin
sekedar
mengobrol, selain itu saya sering
berhayal sembari melihat tiktok
dan mengomentari vidio yang
dilihat.
Saya tidak merasa bahwa dirinya
kurang kasih sayang kedua orang
tua, RR merasa mempunyai 3
orang ayah dan 3 orang ibu.
Namun terkadang saya merasa
kesepian apabila orang tua
bekerja.
Hubungan pertemanan saya baik
dan menganggap bahwa teman itu
relasi oleh karena itu saya tidak
menutup diri. Selain itu saya
cenderung untuk menghindari
konflik dengan teman dan apabila
ada teman yang berikap kurang
baik dan harus menggunakan fisik
saya tidak takut.
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Di tempat mana anda
nongkong?

Teman-teman
saya
suka
nongkrong
dirumah
papah
sambung yang di Cijantung,
karena teman-temannya dekat dan
rumah saya sepi sehingga banyak
teman yang pada main ke rumah
saya.
Apakah anda perokok? Saya perokok sejak kelas 6 Sd,
saya pertama kali dikenalkan
rokok oleh kaka tiri dan mulai
mencoba rokok sejak kelas 6 SD.
Apakah
pernah Pernah, oleh papah sambung dan
papah marah besar dan sempat
ketahuan merokok?
memukul saya dan saya menyadari
bahwa saya memang salah karena
sudah merokok.
Apakah anda ingin Tidak, saya beranggapan bahwa
berhenti merokok?
rokok yang saya beli hasil
pekerjaan saya sendiri sebagai atlit
selain itu saya bercerita bahwa
papah sambung saya perokok juga
sehingga saya tidak mau berhenti.
1
bulan
saya
Selama 1 bulan berapa Selama
biaya anda merokok?
menghabiskan uang sebesar Rp.
500.000.
Apakah anda pernah saya pernah mencoba mabuk
mabuk?
seperti whiskey dan open table di
bar atau diskotik.
Dengan siapa anda Saya mabuk dengan kaka tiri dan
mabuk?
terkadang ada yang mengajak
untuk ke bar atau diskotik.
Apakah anda pernah Saya pernah ketahuan mabuk oleh
ibu dan sikap ibu biasa saja dan
ketahuan oleh orang
tidak memarahi.
tua?
Bagaimana anda bisa Saya ketahuan mabuk karena ibu
ketahuan mabuk?
membuka handphone dan melihat
foto RR dan kaka tiri sedang
mabuk.
Apakah orang tua anda Saya pernah melihat Ibu pernah
pemabuk?
pulang kerja dalam keadaan
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38

Kenakalan
Remaja
Subjek

Apakah anda ingin
berhenti mabuk?

39

Apakah anda pernah
mencoba narkoba?

40

Apakah anda pernah
melihat
pengguna
narkoba?

41

Apa ada kendala dalam
belajar
selama
pembelajaran
jarak
jauh?
Mengapa
anda
menunda tugas?

42

Proses
Pembelajaran
Subjek

43
44

45

Hubungan
Subjek
dengan
Lawan Jenis

46

47

48

Kegiatan
Organisasi
Subjek

mabuk.
Saya mencoba untuk berheti
mabuk karena mabuk tidak baik
bagi kesehatan.
Saya tidak pernah mencoba
narkoba dan berkomitmen untuk
tidak pernah mencoba narkoba.
Saya pernah melihat teman
tongkrongannya
sedang
menggunakan pil eximer atau
tramadol.
Tidak ada, namun saya malas
mengerjakan tugas dan sering
menunda tugas sampai batas
waktu pengumpulan terlewati.
Saya malas mengerjakan karena
tugas yang diberikan banyak dan
saya ingin ada yang mengingatkan
untuk mengerjakan tugas.
Sejarah dan Biologi

Apa pelajaran favorit
anda?
Apakah
anda Sudah putus, saya bercerita bahwa
mempunyai pacar?
saya putus dengan pacarnya
ditempat kami mengobrol.
Apakah ingin mencari Iya, sekarang saya sedang
pacar lagi?
mendekati P dan ingin menjadi
pacar
Apa
alasan
anda Saya merasa sendirian sedangkan
memilih P menjadi P perhatian, care, selalu chat dan
mengucapkan Good Morning &
pacar atau gebetan?
Good Night. Saya merasa nyaman
atas perlakuan P kepada dirinya.
Apakah ibu dan ayah
Saya selalu meceritakan mengenai
tau anda berpacaran?
percintaan kepada papah sambung
dan ibu, sehingga ibu dan papah
sambung mengetahui kalau Saya
sedang dekat dengan perempuan.
Apakah anda aktif Saya aktif di paskibra, selain
berorganisasi?
paskibra
Saya
aktif
di
ekstrakulikuler voly dan futsal
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49

Apakah
selama
pembelajaran
tatap
muka anda pernah
mengalami
permasalahan dengan
teman?
Pernah tidak mengikuti
kegiatan pentas seni?

50

51

Kondisi
Ekonomi
Subjek

Tidak pernah Saya mengalami
permasalahan
dengan
teman
sampai ribut.

Saya Belum pernah mengikuti
kegiatan tersebut karena faktor
pandemi saat ini tapi saya
mengikuti
kegiatan
seperti
menjadi panitia di acara
perpisahan kelas 9.
Adakah
kendala Saya merasa tidak ada kendala
ekonomi yang dihadapi ekonomi walaupun papah dan ibu
anda?
bercerai saya masih merasa
berkecukupan dalam ekonomi.
Jakarta, 27 April 2021
Pewawancara

(Habibi Ahmad Agdah)
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Lampiran 15. Hasil Wawancara Dengan Kaka Tiri
WAWANCARA
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA
Nama

: ZD

Pekerjaan

: Kaka Tiri

Wawancara ke-

(L/P)

1

Tempat

: Rumah Ibu kandung

Masalah

: Permasalahan di rumah

Tujuan

: Mengetahui Latar Belakang RR

No
1

2

3

Aspek
Identitas
subjek

Pertanyaan Observasi

Jawaban
ZD (Kaka Tiri)
Berapa usia anda
RR berusia 15 Tahun
sekarang?
pada tanggal 30 november 2006.
ZD (Kaka Tiri)
Hubungan RR dengan orang tua
baik, RR merasa mempunyai 3
orang ayah dan 3 orang ibu karena
ibu RR menikah 3 x yang pertama
Bagaimana hubungan
ayah kandung saya dipanggil dady
dengan orang tua?
berasal dari Jerman, ayah sambung
ke dua dipanggil papah dan ayah
ke tiga dipanggil ayah.dan RR
dekat dengan ayah sambungnya
yang tinggal di Cijantung
Dimana tempat tinggal ZD (Kaka Tiri)
RR biasanya tinggal 5 hari di
anda sekarang?
rumah ibu dan 5 hari dirumah
papah sambung, tetapi pada saat
ini RR lebih banyak tinggal
dirumah ibu karena papah
sambung sedang isolasi mandiri
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karena terkena Covid-19.

4

4

5

6

7

8

9

Sejak
kapan
ibu ZD (Kaka Tiri)
bercerai dengan dady?
Ibu RR pertama kali menikah
dengan dady saat ibu mendapatkan
beasiswa ke German untuk kuliah,
bertahan sampai umur RR 3 tahun
lalu pulang ke Indonesia dan
menikah dengan papah sampai RR
kelas 3 SD, lalu ibu RR becerai
dengan papah dan menikah lagi
dengan ayah kandung saya sampai
sekarang.
Anda
lebih
dekat ZD (Kaka Tiri)
dengan dady, ayah atau RR lebih dekat dengan papah
papah?
sambung yang tinggal dicijantung
Bagaimana komunikasi ZD (Kaka Tiri)
dengan dady (ayah RR pernah bercerita dengan saya,
kandung)?
bahwa
dirinya
jarang
berkomunikasi
dengan
ayah
kandungnya dan ayah kandung RR
juga jarang membalas chat dari
RR.
Apa pekerjaan dady?
ZD (Kaka Tiri)
Ayah RR bekerja
Sebagai
manager di perusahan DHL.
Bagaimana komunikasi ZD (Kaka Tiri)
dengan papah dan Komunikasi RR dengan papah
bagaimana
karakter sambung baik, karakter papah
papah?
sambung RR disiplin, tegas dan
tepat waktu.
Apa pekerjaan papah?
ZD (Kaka Tiri)
Papah sambung RR seorang
wartawan dan karyawan swasta di
metro TV
Bagaimana
karakter ZD (Kaka Tiri)
dan
sifat
ayah Karakter papah kandung saya
baik, mengingatkan kepada agama
sambung?
dan mudah bergaul.
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10

Hubungan
Bagaimana
karakter ZD (Kaka Tiri)
Karakter ibu RR pekerja keras,
subjek dengan dan sifat ibu?
tegas,
tetapi
saya
jarang
keluarga
mengobrol terlalu sering karena
ibu RR sering pulang larut malam.
ZD (Kaka Tiri)
11
Apa pekerjaan ibu?
Ibu RR bekerja sebagai suplayer
beras dan tepung ke perusahaan
Indofood.
12.
Apa penyebab ibu ZD (Kaka Tiri)
Saya kurang mengetahui secara
bercerai?
mendalam apa penyebab ibu RR
bercerai, setau saya ibu RR
bercerai karena konflik dengan
suami sebelum papah kandung
saya.
13
Kejadian buruk apa ZD (Kaka Tiri)
yang
pernah
anda Kejadian buruk yang pernah
dialami RR adalah perceraian.
alami?
14
ZD (Kaka Tiri)
Apa ibu saja yang
mengalami perceraian? Oma RR, om dan tante RR
bercerai.
15
Bagaimana hubungan ZD (Kaka Tiri)
Hubungan RR dengan ibu
anda dengan ibu?
bagus, RR selalu bercerita
mengenai permasalahan yang
dialami dan RR cenderung
mengkomunikasikan
permasalahan pada ibunya.
Ibu anak keberapa?
ZD (Kaka Tiri)
16
Ibu RR Anak 1 dari 4 bersaudara
17
Apa yang akan anda ZD (Kaka Tiri)
Katarsis
lakukan ketika sudah
RR berharap tidak ada perceraian
Emosi
menikah?
setelah RR berkeluarga.
18
Siapa
yang
kamu ZD (Kaka Tiri)
RR menganggap bahwa ayah
anggap papah?
kandungnya adalah ayah sambung
yang dicijantung karena
kedekatannya.

132 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

19

20

Sejak
kapan
anda ZD (Kaka Tiri)
menjadi atlit sepeda?
RR menjadi atlit sepeda sejak
umur 5 tahun hingga saat ini.
Eksplorasi
mengenai
kemampuan
diri subjek

Kejuaraan apa yang
pernah anda ikuti?

21

Prestasi apa yang sudah
anda raih?

22

Apa cita-cita anda?

23

Apa rencana anda
setelah sekolah SMP?

24

Permasalahan Anda tidur jam berapa ?
Yang dialami
Subjek

25

Apa yang anda lakukan
sehingga anda tidur
larut malam?

26

Apakah anda kurang
kasih sayang orang tua?

27

Bagaimana hubungan
pertemanan anda?

ZD (Kaka Tiri)
Kejuaraan yang diraih oleh RR
pada tingkat
nasional dan
internasional
ZD (Kaka Tiri)
Prestasi yang diraih RR adalah :
1 x BMX Asia Champion
1x BMX HC
4x BMX National Champion
6x BMX UCI C1 Champion
ZD (Kaka Tiri)
Cita-cita RR adalah sebagai atlit
professional dan RR sering
bercerita ingin mempunyai bisnis.
ZD (Kaka Tiri)
RR ingin melanjutkan ke SMAN
39 Jakarta atau labschool seperti
tempat saya bersekolah.
ZD (Kaka Tiri)
RR sering tidur malam, terkadang
saya melihat hampir subuh dan RR
sering masak mie kalau malam
hari.
ZD (Kaka Tiri)
RR sering makan mie malam hari,
main game dan terkadang saya
melihat RR sedang membuka
aplikasi tiktok.
ZD (Kaka Tiri)
RR merasa kurang kasih sayang
papah kandung karena RR sudah
lama tidak ketemu dengan papah
kandungnya.
ZD (Kaka Tiri)
Hubungan pertemanan RR bagus,
RR banyak teman dan terkadang
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28

Hubungan
sosial

Di tempat mana anda
nongkong?

29

Apakah anda perokok?

30

Apakah
pernah
ketahuan merokok?

31

Apakah anda ingin
berhenti merokok?

32

Selama 1 bulan berapa
biaya anda merokok?
Apakah anda pernah
mabuk?

33
34

Dengan
mabuk?

35

Apakah anda pernah
ketahuan oleh orang
tua?

36

Bagaimana anda bisa
ketahuan mabuk?

37

Apakah orang tua anda
pemabuk?

38

Apakah anda ingin
berhenti mabuk?
Apakah anda pernah
mencoba narkoba?

39

siapa

anda

membawa teman ke rumah.
ZD (Kaka Tiri)
RR selama PPKM nongkrong
dirumah tetapi kalau tidak PPKM
RR sering nongkrong dicafe
dengan teman-temannya.
ZD (Kaka Tiri)
RR merokok mulai coba-coba
kelas 6 SD.
ZD (Kaka Tiri)
RR kemarin ketahuan merokok
dengan saya
dikamar
dan
dinasehati oleh ayah kandung saya
supaya suatu saat berhenti
merokok.
ZD (Kaka Tiri)
Untuk saat ini RR belum ingin
berhenti merokok.
ZD (Kaka Tiri)
Sekitar Rp. 500.000
ZD (Kaka Tiri)
RR pernah mabuk
ZD (Kaka Tiri)
Pernah saya ajak pergi ke tempat
bar.
ZD (Kaka Tiri)
RR pernah ketahuan mabuk oleh
ibu kandung dan sikap ibu biasa
saja dan tidak memarahi.
ZD (Kaka Tiri)
Ibu pernah melihat foto saya dan
RR sedang dala keadan mabuk.
ZD (Kaka Tiri)
Saya pernah melihat ibu sambung
saya dalam keadaan mabuk setelah
pulang kerja.
ZD (Kaka Tiri)
RR ingin berhenti mabuk.
ZD (Kaka Tiri)
Saya berharap RR tidak pernah
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40

Kenakalan
Remaja
Subjek

41

42

Apakah anda pernah
melihat
pengguna
narkoba?
Apa ada kendala dalam
belajar selama
pembelajaran jarak
jauh?

Proses
Pembelajaran
Subjek

Mengapa
menunda tugas?

anda

43

Apa pelajaran favorit
anda?

44

Apakah
anda
mempunyai pacar?

45

Apakah ingin mencari
pacar lagi?

46

Hubungan
Subjek
dengan
Lawan Jenis

Apa
alasan
anda
memilih P menjadi
pacar atau gebetan?

47

Apakah ibu dan ayah
tau anda berpacaran?

48

Apakah anda
berorganisasi?

49

Apakah
pembelajaran
muka anda
mengalami

aktif

selama
tatap
pernah

mencoba narkoba.
ZD (Kaka Tiri)
Setau saya lingkungan teman RR
tidak ada pengguna narkoba
ZD (Kaka Tiri)
Setau saya RR malas mengerjakan
tugas dan terkadang curhat
mengenai
kendala
saat
pembelajaran daring saat ini.
ZD (Kaka Tiri)
RR
merasa
malas
saat
mengerjakan tugas yang banyak
diberikan guru.
ZD (Kaka Tiri)
RR suka pelajaran Sejarah dan
Biologi
ZD (Kaka Tiri)
Setau saya RR sudah putus dengan
pacarnya.
ZD (Kaka Tiri)
RR sedang dekat dengan beberapa
cewe.
ZD (Kaka Tiri)
RR pernah bercerita bahwa P
adalah
sosok yang
sangat
perhatian terhadap dirinya.
ZD (Kaka Tiri)
RR becerita kepada saya dan ibu
RR mengetahui bahwa RR sedang
dekat dengan cewe dan ayah
sambung RR tahu bahwa RR
sedang dekat dengan cewe.
ZD (Kaka Tiri)
Setau saya RR aktif dipaskibra
karena pernah mengantar RR
latihan paskibra saat kelas 7.
ZD (Kaka Tiri)
Selama ini RR tidak pernah
mempunyai permasalahan dengan
teman, apalagi sampai berujung
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50

51

Kegiatan
Organisasi
Subjek

Kondisi
Ekonomi
Subjek

permasalahan dengan dengan rebut.
teman?
Pernah tidak mengikuti ZD (Kaka Tiri)
Setau saya selama pandemic RR
kegiatan pentas seni?
belum pernah mengikuti kegiatan
pentas seni.
Adakah
kendala ZD (Kaka Tiri)
ekonomi yang dihadapi Alhamdullilah selama ini, RR dan
keluarga tidak mengalami kendala
anda?
ekonomi, masih bekecukupan.

Jakarta, 06 Agustus 2021
Pewawancara

(Habibi Ahmad Agdah)
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Lampiran 16. Hasil Wawancara Dengan Guru BK
WAWANCARA
IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA
KELAS VIII SMPN 103 JAKARTA
Nama

: SZ

Pekerjaan

: Guru BK

Wawancara ke-

(L/P)

1

Tempat

: SMPN 103 Jakarta

Masalah

: Permasalahan disekolah

Tujuan

: Mengetahui Latar Belakang RR

No
1

2

Aspek
Identitas
subjek

Pertanyaan
Observasi
Berapa usia anda
sekarang?

Bagaimana
hubungan dengan
orang tua?

Dimana
3

4

tinggal
sekarang?

tempat
anda

Sejak kapan ibu
bercerai dengan
dady?

Jawaban
SZ (Guru BK)
Usia RR sekitar 15 Tahun
SZ (Guru BK)
Hubungan dengan orang tua baik
dan RR mempunyai 3 orang ayah,
karena ibu RR menikah 3 x yang
pertama ayah kandung RR dipanggil
dady berasal dari Jerman, ayah
sambung ke dua dipanggil papah
dan ayah ke tiga dipanggil ayah.
SZ (Guru BK)
RR tinggal 5 hari di rumah ibu di
daerah bekasi dan 5 hari di rumah
papah sambung di cijantung.
SZ (Guru BK)
Ibu RR pertama kali menikah
dengan dady saat ibu mendapatkan
beasiswa ke German untuk kuliah,
bertahan sampai umur RR 3 tahun
lalu pulang ke Indonesia dan

137 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

Hubungan
subjek
dengan
keluarga

4

Anda lebih dekat
dengan
dady,
ayah atau papah?

5

Bagaimana
komunikasi
dengan
dady
(ayah kandung)?

6

Apa
dady?

7

Bagaimana
komunikasi
dengan papah dan
bagaimana
karakter papah?

8

Apa
pekerjaan
papah?

9

10

pekerjaan

Bagaimana
karakter dan sifat
ayah sambung?
Bagaimana
karakter dan sifat
ibu?

11

Apa
ibu?

pekerjaan

12.

Apa penyebab ibu
bercerai?

menikah dengan papah sampai RR
kelas 3 SD, lalu ibu RR becerai
dengan papah dan menikah lagi
dengan ayah sampai sekarang.
SZ (Guru BK)
RR lebih dekat dengan papah,
karena papah sambung yang
mengurusi RR sejak kecil sampai
saat ini.
SZ (Guru BK)
Komunikasi dengan dady jarang
biasanya dady mengucapkan ulang
tahun kepada RR dan apabila dady
ada kegiatan ke Indonesia.
SZ (Guru BK)
Sebagai manager di perusahan DHL.
SZ (Guru BK)
Komunikasi dengan papah baik, RR
selalu menceritakan permasalahan
dan aktivitasnya dengan papah, RR
menganggap bahwa papah itu ayah
kandung karena kedekatannya. RR
menggambarkan bahwa karakter
papah itu disiplin, tegas dan tepat
waktu.
SZ (Guru BK)
Papah RR wartawan dan karyawan
swasta di metro TV.
SZ (Guru BK)
Karakter dan sifat ayah RR lebih
mengarahkan ke agama dan baik.
SZ (Guru BK)
Karakter ibu RR pekerja keras dan
sifat ibu RR tegas.
SZ (Guru BK)
Ibu RR sebagai suplayer beras dan
tepung ke perusahaan Indofood.
SZ (Guru BK)
Ibu RR bercerai karena kesibukan
pekerjaan yang menyebabkan
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konflik.

13

Kejadian buruk
apa yang pernah
anda alami?

14

Apa ibu saja yang
mengalami
perceraian?

15

Bagaimana
hubungan
anda
dengan ibu?
Katarsis
Emosi
Ibu
anak
keberapa?
Apa yang akan
anda
lakukan
ketika
sudah
menikah?

16

17

Siapa yang kamu
anggap papah?

18

19
20

Eksplorasi
mengenai

Sejak kapan
menjadi
sepeda?
Kejuaraan
yang pernah

anda
atlit
apa
anda

SZ (Guru BK)
Ayah dan ibu RR bercerai dan itu
menjadi permasalahan terberat yang
RR alami dari permasalahan ini
secara mental RR tidak siap
mengalami permasalahan ini.
SZ (Guru BK)
semuanya
Keluarga RR hampir
mengalami perceraian mulai dari
nenek, om dan tante.
SZ (Guru BK)
Awal masuk RR anak yang penceria
dan berbakat dibidang sepeda,
bahkan RR pernah mengalami
kecelakaan dalam bersepeda karena
hobi
dengan
bersepeda
dan
dukungan orang tua sangat luar
biasa walaupun ada permasalahan
antara ayah dan ibunya.
SZ (Guru BK)
Ibu RR Anak 1 dari 4 bersaudara
SZ (Guru BK)
RR berharap tidak bercerai, dan RR
ingin menurunkan ego apabila
menjalin hubungan.
SZ (Guru BK)
RR menganggap papah sambung
sebagai ayah kandung RR, Tapi RR
merasa memiliki 3 ayah yang sayang
dengan RR, mulai dari dady ayah
kandung RR, papah sambung dan
ayah sambung mereka bersikap baik
dengan RR.
SZ (Guru BK)
RR menjadi atlit sepeda sejak umur
5 tahun hingga saat ini.
SZ (Guru BK)
Kejuaraan yang diikuti RR nasional
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kemampuan
diri subjek

ikuti?

dan Internasional

21

Prestasi apa yang
sudah anda raih?

22

Apa
anda?

23

Apa rencana anda
setelah
sekolah
SMP?

24

Anda tidur jam
berapa ?

25

Apa yang anda
lakukan sehingga
anda tidur larut
malam?

Permasalahan
Yang dialami
Subjek

cita-cita

26

Apakah
anda
kurang
kasih
sayang orang tua?

27

Bagaimana
hubungan
pertemanan anda?

Hubungan
sosial
28

Di tempat mana
anda nongkong?

SZ (Guru BK)
Prestasi RR
1 x BMX Asia Champion
1x BMX HC
4x BMX National Champion
6x BMX UCI C1 Champion
SZ (Guru BK)
RR ingin menjadi atlit professional
dan pembisnis.
SZ (Guru BK)
RR ingin melanjutkan ke SMAN 39
Jakarta atau labschool.
SZ (Guru BK)
RR tidur dini hari sekitar jam 2 atau
jam 8 pagi
SZ (Guru BK)
Terkadang RR menunggu ibu pulang
dan ingin sekedar mengobrol, selain
itu RR sering berhayal sembari
melihat tiktok dan mengomentari
vidio yang dilihat.
SZ (Guru BK)
RR merasa kurang kasih sayang
karena secara mental, untuk anak
seusianya belum siap menerima
keadaan tersebut. Tapi disisi lain
kedua orang tua RR masih
berkomunikasi baik.
SZ (Guru BK)
RR tidak pernah memilih teman dan
banyak wanita yang kagum dengan
ketampanan RR sampai ada kaka
kelas yang menanyakan kepada SZ
mengenai RR.
SZ (Guru BK)
Teman-teman RR suka nongkrong
dirumah papah sambung yang
dicijantung.
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29

Apakah
perokok?
Apakah

30

31

anda
pernah

ketahuan
merokok?

Apakah
anda
ingin
berhenti
merokok?

Selama 1 bulan
32

berapa biaya anda
merokok?

33

Apakah
anda
pernah mabuk?

34

Dengan
siapa
anda mabuk?

35

36

37

Apakah
anda
pernah ketahuan
oleh orang tua?
Bagaimana anda
bisa
ketahuan
mabuk?
Apakah orang tua
anda pemabuk?

SZ (Guru BK)
SZ tidak mengetahui atau melihat
RR merokok.
SZ (Guru BK)
SZ tidak mendalami mengenai RR
pernah ketahuan merokok atau tidak.
SZ (Guru BK)
RR lebih terbuka dengan walikelas
dan
SZ
tidak
mendalami
permasalahan yang RR rasakan dan
tidak memaksa RR untuk bercerita
dengan SZ, namun yang SZ liat RR
mengalami perubahan belajar sejak
RR mengalami cidera sepeda dan
menyebabkan nilai-nilai kurang dan
SZ berkordinasi dengan guru-guru
lain untuk memaklumi permasalahan
yang dialami oleh RR dan RR masih
berusaha mengerjakan tugas
walaupun tidak maksimal
SZ (Guru BK)
SZ tidak mengetahui pengeluaran
rokok RR.
SZ (Guru BK)
SZ tidak mengetahui kalau RR
pernah mabuk.
SZ (Guru BK)
SZ tidak pernah mengetahui RR
pernah mabuk.
SZ (Guru BK)
SZ tidak mengetahui karena saya
banyak bertemu dengan RR secara
virtual atau daring.
SZ (Guru BK)
SZ tidak mengetahui kalau RR
pernah ketahuan mabuk.
SZ (Guru BK)
Secara pribadi SZ tidak mengetahui
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Kenakalan
Remaja
Subjek

orang tua RR pemabuk.

38

Apakah
anda
ingin
berhenti
mabuk?

39

Apakah
anda
pernah mencoba
narkoba?
Apakah
anda
pernah
melihat
pengguna
narkoba?
Apa ada kendala
dalam
belajar
selama
pembelajaran
jarak jauh?

40

41

42

Proses
Pembelajaran
Subjek

43

44

45

46

47

Hubungan
Subjek
dengan
Lawan Jenis

Mengapa
anda
menunda tugas?

Apa
pelajaran
favorit anda?
Apakah
anda
mempunyai
pacar?
Apakah
ingin
mencari
pacar
lagi?
Apa alasan anda
memilih
P
menjadi
pacar
atau gebetan?
Apakah ibu dan

SZ (Guru BK)
SZ tidak mengetahui apakah RR
mau berhenti mabuk.
SZ (Guru BK)
Selama ini RR Tidak ada kenakalan
sampai penggunaan narkoba hanya
cuman seputar permasalahan seputar
nilai.
SZ (Guru BK)
SZ tidak mengetahui mendalam
mengenai lingkungan RR.

SZ (Guru BK)
Kedisplinan RR yang sulit dalam
mengikuti pembelajaran jarak jauh.
SZ (Guru BK)
RR tugas-tugas tidak dikumpulkan
sesuai dengan waktu, kehadiran RR
sering terlambat, kurang aktif dalam
kegiatan pembelajaran daring di
grup
whatsapp.
SZ
selalu
berkordinasi dengan walikelas
mengenai permasalahan RR.
SZ (Guru BK)
Sejarah dan Biologi
SZ (Guru BK)
RR tidak pernah menceritakan pacar
kepada SZ.
SZ (Guru BK)
Mungkin RR ingin berpacaran lagi.
SZ (Guru BK)
SZ kurang mengetahui mengenai
hubungan dengan P.
SZ (Guru BK)
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ayah tau anda
berpacaran?

Apakah anda aktif
berorganisasi?

48

49

Kegiatan
Organisasi
Subjek

50

51

Kondisi
Ekonomi
Subjek

Apakah
selama
pembelajaran
tatap muka anda
pernah mengalami
permasalahan
dengan teman?
Pernah
tidak
mengikuti
kegiatan pentas
seni?

Adakah kendala
ekonomi
yang
dihadapi anda?

RR sosok yang terbuka dengan guru
Bk dan terutama walikelas dan RR
juga menceritakan hubungan
pacaran dengan ayah dan ibu.
SZ (Guru BK)
RR aktif di paskibra, selain paskibra
RR aktif di ekstrakulikuler voly dan
futsal
SZ (Guru BK)
Tidak pernah RR mengalami
permasalahan dengan teman sampai
ribut.
SZ (Guru BK)
RR Belum pernah mengikuti
kegiatan tersebut karena faktor
pandemi saat ini
SZ (Guru BK)
Tidak ada kendala ekonomi dan
segala fasilitias dipenuhi oleh ayah
RR dan RR pernah mengalami cidera
dan tugasnya dikirim melalui grab ke
sekolah dan diantar oleh grab bolak
balik karena orang tua bekerja.
Jakarta, 27 Mei 2021
Pewawancara

(Habibi Ahmad Agdah)
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Lampiran 17. Hasil Observasi Penelitian

Hasil Observasi Penelitian
Hari/Tanggal
: 26 Juni 2021
Tempat
: Lingkungan SMPN 103 Jakarta
Obyek
: RR
No

Pertanyaan
Observasi

Catatan Observasi

Klarifikasi
(Triangulasi)

Kesimpulan

1

Berapa usia anda
sekarang?

15 Tahun, nanti bulan
November karna tanggal
lahir pada tanggal 30
November 2006.

ZD (Kaka Tiri)
RR berusia 15 Tahun
pada tanggal 30 november 2006.

Usia RR 15 Tahun, pada
tanggal 30 November 2006

Bagaimana
hubungan dengan
orang tua?

Hubungan saya dengan
orang tua baik dan
mempunyai 3 orang ayah,
karena ibu saya menikah 3
x yang pertama ayah
kandung saya dipanggil
dady berasal dari Jerman,
ayah sambung ke dua
dipanggil papah dan ayah
ke tiga dipanggil ayah.

ZD (Kaka Tiri)
Hubungan RR dengan orang tua baik,
RR merasa mempunyai 3 orang ayah
dan 3 orang ibu karena ibu RR
menikah 3 x yang pertama ayah
kandung saya dipanggil dady berasal
dari Jerman, ayah sambung ke dua
dipanggil papah dan ayah ke tiga
dipanggil ayah.
dan RR dekat dengan ayah
sambungnya yang tinggal di Cijantung

Hubungan dengan orang tua
RR baik dan RR
menceritakan mempunyai 3
orang ayah karena ibu RR
menikah sebanyak 3 x dan
pertama ayah kandung RR
dipanggil dady berasal dari
Jerman, ayah sambung ke
dua dipanggil papah dan
ayah ke tiga dipanggil ayah.

2
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3

4

4

Dimana tempat
tinggal anda
sekarang?

Sejak kapan ibu
bercerai dengan
dady?

Anda lebih dekat
dengan dady, ayah
atau papah?

Saya tinggal 5 hari di
rumah ibu di daerah bekasi
dan 5 hari di rumah papah
sambung di cijantung.

Ibu pertama kali menikah
dengan dady saat ibu
mendapatkan beasiswa ke
German untuk kuliah,
bertahan sampai umur RR
3 tahun lalu pulang ke
Indonesia dan menikah
dengan papah sampai RR
kelas 3 SD, lalu ibu saya
becerai dengan papah dan
menikah lagi dengan ayah
sampai sekarang.
Saya lebih dekat dengan
papah, karena papah
sambung yang mengurusi
saya sejak kecil sampai
saat ini.

ZD (Kaka Tiri)
RR biasanya tinggal 5 hari di rumah
ibu dan 5 hari dirumah papah
sambung, tetapi pada saat ini RR lebih
banyak tinggal dirumah ibu karena
papah sambung sedang isolasi mandiri
karena terkena Covid-19.
ZD (Kaka Tiri)
Ibu RR pertama kali menikah dengan
dady saat ibu mendapatkan beasiswa
ke German untuk kuliah, bertahan
sampai umur RR 3 tahun lalu pulang
ke Indonesia dan menikah dengan
papah sampai RR kelas 3 SD, lalu ibu
RR becerai dengan papah dan
menikah lagi dengan ayah kandung
saya sampai sekarang.

ZD (Kaka Tiri)
RR lebih dekat dengan papah
sambung yang tinggal dicijantung
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RR tinggal 5 hari di rumah
ibu dan 5 hari di papah
sambung

Ibu RR menikah pertamakali
dengan dady saat
menapatkan beasiswa ke
German dan bercerai saat
umur RR 3 tahun lalu pulang
ke Indonesia dan menikah
dengan papah sampai umur
RR 3 tahun lalu ibu RR
bercerai dan menikah lagi
dengan ayah.

RR lebih dekat dengan papah
sambung karena RR diurusin
sejak kecil sampai saat ini.

5

6

7

Bagaimana
komunikasi dengan
dady (ayah
kandung)?

Komunikasi dengan dady
jarang biasanya dady
mengucapkan ulang tahun
kepada saya dan apabila
dady ada kegiatan ke
Indonesia.

Apa pekerjaan
dady?

Sebagai manager di
perusahan DHL.

Bagaimana
komunikasi dengan
papah dan
bagaimana karakter
papah?

Komunikasi dengan papah
baik, saya selalu
menceritakan
permasalahan dan
aktivitasnya dengan papah,
saya menganggap bahwa
papah itu ayah kandung
karena kedekatannya. saya
menggambarkan bahwa
karakter papah itu disiplin,
tegas dan tepat waktu dan
papah selalu menekankan
untuk memperbanyak
relasi agar mempermudah
segala aktivitas.

ZD (Kaka Tiri)
RR pernah bercerita dengan saya,
bahwa dirinya jarang berkomunikasi
dengan ayah kandungnya dan ayah
kandung RR juga jarang membalas
chat dari RR.
ZD (Kaka Tiri)
Ayah RR bekerja Sebagai manager di
perusahan DHL.
ZD (Kaka Tiri)
Komunikasi RR dengan papah
sambung baik, karakter papah
sambung RR disiplin, tegas dan tepat
waktu.

146 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

Komunikasi dengan dady
jarang dan hanya
mengucapkan ulang tahun
kepada RR dan apabila dady
ada kegiatan ke Indonesia.
Sebagai manajemen di
perusahaan DHL.

Komunikasi dengan papah
baik dan RR selalu
menceritakan permasalahan
dan aktivitasnya. Dan RR
menggangap bahwa papah
itu ayah kandung dan RR
menggambarkan karakter
papah disiplin, tegas dan
tepat waktu.

8

Apa pekerjaan
papah?

9

Bagaimana karakter
dan sifat ayah
sambung?

10

Bagaimana karakter
dan sifat ibu?

11

Apa pekerjaan ibu?

Papah saya seorang
wartawan dan karyawan
swasta di metro TV
Karakter dan sifat ayah
lebih mengarahkan ke
agama dan baik.
Karakter ibu saya pekerja
keras dan sifat ibu saya
tegas. saya menceritakan
dulu ketika ibu saya masih
bersama papah bekerja
dari pagi sampai sore di
Jakarta dan malam sampai
dini hari kerja di Bandung
namun setelah bercerai dan
menikah dengan ayah ibu
saya sekarang hanya
bekerja di Jakarta dari pagi
sampai jam 12 malam atau
jam 2 dini hari.
Ibu saya sebagai suplayer
beras dan tepung ke
perusahaan Indofood.

ZD (Kaka Tiri)
Papah sambung RR seorang wartawan
dan karyawan swasta di metro TV
ZD (Kaka Tiri)
Karakter papah kandung saya baik,
mengingatkan kepada agama dan
mudah bergaul.
ZD (Kaka Tiri)
Karakter ibu RR pekerja keras, tegas,
tetapi saya jarang mengobrol terlalu
sering karena ibu RR sering pulang
larut malam.

Wartawan dan karyawan
swasta di metro TV
Karakter dan sifat RR ayah
sambung lebih mengarahkan
ke agama

Karakter ibu RR pekerja
keras dan sifat ibu RR tegas

ZD (Kaka Tiri)
Ibu RR bekerja sebagai suplayer beras
dan tepung ke perusahaan Indofood.
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Ibu RR menjadi suplayer
beras dan tepung ke
perusahaan Indofood

12.

Apa penyebab ibu
bercerai?

Ibu bercerai pertama
menikah di german dan
bercerai dengan dady sejak
umur saya 3 tahun dan
pulang ke Indonesia
setelah menyelesaikan
kuliahnya di German dan
menikah lagi dengan
papah setelah berada di
Indonesia, saya
meceritakan bahwa
penyebab ibu bercerai
dengan papah karena ego
masing-masing, ibu selalu
sibuk dengan pekerjaannya
hingga papah selalu marah
dengan ibu, dulu ibu
bekerja dari pagi sampai
sore di Jakarata dan malam
sampai dini hari bekerja di
Bandung, hal itu membuat
papah marah-marah
sampai terjadi konflik
yang besar mulai dari

ZD (Kaka Tiri)
Saya kurang mengetahui secara
mendalam apa penyebab ibu RR
bercerai, setau saya ibu RR bercerai
karena konflik dengan suami sebelum
papah kandung saya.
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Ibu RR bercerai karena
kesibukan pekerjaan yang
menyebabkan konflik

13

Kejadian buruk apa
yang pernah anda
alami?

perabotan rumah tangga
yang dibanting hingga
intonasi suara yang tinggi,
papah saya hingga berucap
saya tidak butuh kamu
siapkan makan, kopi dan
baju tapi tolong perhatikan
anak kamu masih kecil dan
butuh kasih sayang kamu,
hingga hubungan dengan
papah akhirnya bercerai
saat saya kelas 3 SD. Lalu
ibu menikah lagi dengan
ayah sampai saat ini.
Perceraian, seandainya
tidak ada perceraian dan
saat itu papah dan ibu
menurunkan ego masingmasing pasti hubungan
mereka masih berlanjut,
tapi papah selalu
mengingatkan untuk move
on dan berucap orang akan
berubah apabila bertemu

ZD (Kaka Tiri)
Kejadian buruk yang pernah dialami
RR adalah perceraian.
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Ayah dan ibu RR bercerai
dan itu menjadi permasalaha
terberat yang RR alami.

14

Apa ibu saja yang
mengalami
perceraian?

dengan pasangan yang
tepat, mungkin papah
bukan orang yang tepat
untuk ibu.
Keluarga saya hampir
semuanya mengalami
perceraian mulai dari
nenek, om dan tante.
Hubungan dengan ibu
baik-baik saja selalu
berkomunikasi, walaupun
ibu saya sibuk dengan
bisnisnya namun
sayamenyempatkan waktu
untuk bercerita atau
sekedar makan bareng
setelah ibu saat pulang.

15

Bagaimana
hubungan anda
dengan ibu?

16

Ibu anak keberapa?

Anak 1 dari 4 bersaudara

17

Apa yang akan anda
lakukan ketika
sudah menikah?

Saya berharap tidak
bercerai, dan saya ingin
menurunkan ego apabila
menjalin hubungan, tapi
saya menceritakan ketika

ZD (Kaka Tiri)
Oma RR, om dan tante RR bercerai.

ZD (Kaka Tiri)
Hubungan RR dengan ibu bagus, RR
selalu bercerita mengenai
permasalahan yang dialami dan RR
cenderung mengkomunikasikan
permasalahan pada ibunya.

ZD (Kaka Tiri)
Ibu RR Anak 1 dari 4 bersaudara
ZD (Kaka Tiri)
RR berharap tidak ada perceraian
setelah RR berkeluarga.
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Keluarga RR hampir semua
mengalami perceraian mulai
dari nenek, om dan tante.

Hubungan orang tua antara
ayah sambung RR dan ibu
RR sangat luar biasa
walaupun keduanya sudah
bercerai.

Ibu RR anak 1 dari 4
bersaudara.
RR berharap tidak bercerai
dan RR ingin menurunkan
ego apabila menjalin
hubungan.

18

Siapa yang kamu
anggap papah?

saya menjalin hubungan
pacaran masih egonya
tinggi.
Saya menganggap papah
sambung sebagai ayah
kandung saya, karena dari
kecil hingga saat ini saya
diurusin oleh papah dan
perjuangan papah sangat
terasa, walaupun saya
bukan anak kandung tapi
saya menjadi prioritas dan
mau membiayai hidup
mulai dari mengarahkan
saya menjadi atlit sepeda
hingga saya mengikuti
lomba Internasional di
Belgia. Tapi saya merasa
memiliki 3 ayah yang
sayang dengan RR, mulai
dari dady ayah kandung
RR, papah sambung dan
ayah sambung mereka
bersikap baik dengan RR.

ZD (Kaka Tiri)
RR menganggap bahwa ayah
kandungnya adalah ayah sambung
yang dicijantung karena kedekatannya.
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RR menganggap papah
sambung sebagai ayah
kandung RR, Tapi RR
merasa memiliki 3 ayah yang
sayang dengan RR, mulai
dari dady ayah kandung RR,
papah sambung dan ayah
sambung mereka bersikap
baik dengan RR.

19

Sejak kapan anda
menjadi atlit
sepeda?

Saya menjadi atlit sepeda
sejak umur 5 tahun hingga
saat ini.

20

Kejuaraan apa yang
pernah anda ikuti?

Kejuaraan nasional dan
internasional

21

Prestasi apa yang
sudah anda raih?

22

Apa cita-cita anda?

23

Apa rencana anda
setelah sekolah

1 x BMX Asia Champion
1x BMX HC
4x BMX National
Champion
6x BMX UCI C1
Champion
Saya ingin menjadi atlit
professional dan
pembisnis, serta ingin
kuliah bisnis di RWTH
Aachen University,
German. Selain itu RR
ingin mempunyai usaha
seperti kos-kosan, tempat
latihan sepeda dan tempat
GYM.
Saya ingin melanjutkan ke
SMAN 39 Jakarta atau

ZD (Kaka Tiri)
RR menjadi atlit sepeda sejak umur 5
tahun hingga saat ini.
ZD (Kaka Tiri)
Kejuaraan yang diraih oleh RR pada
tingkat nasional dan internasional
ZD (Kaka Tiri)
Prestasi yang diraih RR adalah :
1 x BMX Asia Champion
1x BMX HC
4x BMX National Champion
6x BMX UCI C1 Champion
ZD (Kaka Tiri)
Cita-cita RR adalah sebagai atlit
professional dan RR sering bercerita
ingin mempunyai bisnis.

ZD (Kaka Tiri)
RR ingin melanjutkan ke SMAN 39
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RR menjadi atlit sepeda
sejak umur 5 tahun hingga
saat ini.
Kejuaran nasiional dan
internasional yang diikuti
RR.
Prestasi RR
1 x BMX Asia Champion
1x BMX HC
4x BMX National Champion
6x BMX UCI C1 Champion

RR ingin menjadi atlit
professional dan pembisnis
ketika sudah dewasa.

RR ingin melanjutkan ke
SMAN 39 Jakarta atau

24

25

26

27

SMP?

labschool.

Anda tidur jam
berapa ?

Saya tidur dini hari sekitar
jam 2 atau jam 8 pagi

Apa yang anda
lakukan sehingga
anda tidur larut
malam?

Terkadang saya menunggu
ibu pulang dan ingin
sekedar mengobrol, selain
itu saya sering berhayal
sembari melihat tiktok dan
mengomentari vidio yang
dilihat.

Apakah anda kurang
kasih sayang orang
tua?

Bagaimana
hubungan

Saya tidak merasa bahwa
dirinya kurang kasih
sayang kedua orang tua,
RR merasa mempunyai 3
orang ayah dan 3 orang
ibu. Namun terkadang
saya merasa kesepian
apabila orang tua bekerja.
Hubungan pertemanan
saya baik dan

Jakarta atau labschool seperti tempat
saya bersekolah.
ZD (Kaka Tiri)
RR sering tidur malam, terkadang saya
melihat hampir subuh dan RR sering
masak mie kalau malam hari.
ZD (Kaka Tiri)
RR sering makan mie malam hari,
main game dan terkadang saya melihat
RR sedang membuka aplikasi tiktok.

ZD (Kaka Tiri)
RR merasa kurang kasih sayang papah
kandung karena RR sudah lama tidak
ketemu dengan papah kandungnya.

ZD (Kaka Tiri)
Hubungan pertemanan RR bagus, RR
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labschool.

RR tidur dini hari sekitar jam
2 atau jam 8 pagi.
Terkadang RR menunggu ibu
pulang dan ingin sekedar
mengobrol, selain itu RR,
sering makan mie malam
hari, sering berhayal sembari
melihat tiktok dan
mengomentari vidio yang
dilihat.

RR kurang kasih sayang dari
papah kandung karena sudah
lama tidak ketemu dan
minimnya komunikasi.

Hubungan pertemanan RR
nagis dan banyak teman RR

pertemanan anda?

28

29

Di tempat mana
anda nongkong?

Apakah anda
perokok?

menganggap bahwa teman
itu relasi oleh karena itu
saya tidak menutup diri.
Selain itu saya cenderung
untuk menghindari konflik
dengan teman dan apabila
ada teman yang berikap
kurang baik dan harus
menggunakan fisik saya
tidak takut.
Teman-teman saya suka
nongkrong dirumah papah
sambung yang di
Cijantung, karena temantemannya dekat dan rumah
saya sepi sehingga banyak
teman yang pada main ke
rumah saya.
Saya perokok sejak kelas 6
Sd, saya pertama kali
dikenalkan rokok oleh
kaka tiri dan mulai
mencoba rokok sejak kelas
6 SD.

banyak teman dan terkadang
membawa teman ke rumah.

ZD (Kaka Tiri)
RR selama PPKM nongkrong dirumah
tetapi kalau tidak PPKM RR sering
nongkrong dicafe dengan temantemannya.

ZD (Kaka Tiri)
RR merokok mulai coba-coba kelas 6
SD.
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yang sering main ke rumah.

RR selama PPKM sering
nongkrong dirumah dan
kalau tidak PPKM RR sering
nongkrong ditempat ayah
sambung dan café.

RR merokok sejak kelas 6
SD.

30

31

32

33
34

Apakah pernah
ketahuan merokok?

Apakah anda ingin
berhenti merokok?

Selama 1 bulan
berapa biaya anda
merokok?
Apakah anda pernah
mabuk?
Dengan siapa anda

Pernah, oleh papah
sambung dan papah marah
besar dan sempat memukul
saya dan saya menyadari
bahwa saya memang salah
karena sudah merokok.
Tidak, saya beranggapan
bahwa rokok yang saya
beli hasil pekerjaan saya
sendiri sebagai atlit selain
itu saya bercerita bahwa
papah sambung saya
perokok juga sehingga
saya tidak mau berhenti.
Selama 1 bulan saya
menghabiskan uang
sebesar Rp. 500.000.
Saya pernah mencoba
mabuk seperti whiskey dan
open table di bar atau
diskotik.
Saya mabuk dengan kaka

ZD (Kaka Tiri)
RR kemarin ketahuan merokok
dengan saya dikamar dan dinasehati
oleh ayah kandung saya supaya suatu
saat berhenti merokok.

RR sudah ketahuan dengan
papah sambungnya dan ayah
sambung dan sikap papah
sambung marah dan
memukul RR sedangkan
ayah sambung menasihati
RR dan ZD untuk tidak
merokok

ZD (Kaka Tiri)
Untuk saat ini RR belum ingin
berhenti merokok.
RR tidak ingin berhenti
merokok untuk saat ini.

ZD (Kaka Tiri)
Sekitar Rp. 500.000
ZD (Kaka Tiri)
RR pernah mabuk

ZD (Kaka Tiri)
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Pengeluaran RR merokok
kurang lebih Rp. 500.000

RR pernah mabuk dan open
table.
RR mabuk dengan kaka tiri

mabuk?

35

36

37

38

39

Apakah anda pernah
ketahuan oleh orang
tua?

Bagaimana anda
bisa ketahuan
mabuk?

Apakah orang tua
anda pemabuk?

Apakah anda ingin
berhenti mabuk?

Apakah anda pernah
mencoba narkoba?

tiri dan terkadang ada yang
mengajak untuk ke bar
atau diskotik.
Saya pernah ketahuan
mabuk oleh ibu dan sikap
ibu biasa saja dan tidak
memarahi.
Saya ketahuan mabuk
karena ibu membuka
handphone dan melihat
foto RR dan kaka tiri
sedang mabuk.
Saya pernah melihat Ibu
pernah pulang kerja dalam
keadaan mabuk.
Saya mencoba untuk
berhenti mabuk karena
mabuk tidak baik bagi
kesehatan.
Saya tidak pernah
mencoba narkoba dan
berkomitmen untuk tidak
pernah mencoba narkoba.

Pernah saya ajak pergi ke tempat bar.

ZD (Kaka Tiri)
RR pernah ketahuan mabuk oleh ibu
kandung dan sikap ibu biasa saja dan
tidak memarahi.
ZD (Kaka Tiri)
Ibu pernah melihat foto saya dan RR
sedang dala keadan mabuk.

ZD (Kaka Tiri)
Saya pernah melihat ibu sambung saya
dalam keadaan mabuk setelah pulang
kerja.
ZD (Kaka Tiri)
RR ingin berhenti mabuk.

ZD (Kaka Tiri)
Saya berharap RR tidak pernah
mencoba narkoba.
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dan terkadang ada yang
mengajak ke bar atau
diskotik.
RR permaj ketahuan mabuk
oleh ibu kandungnya dan
cenderung bersikap biasa
saja.
RR ketahuan mabuk karena
ibu RR membuka handphone
dan melihat RR dan kaka tiri
sedang mabuk.
RR pernah melihat ibu
pulang kerja dalam keadaan
mabuk.

RR berusaha berhenti mabuk
.

RR tidak pernah mencoba
narkoba.

Apa pelajaran

Saya pernah melihat teman
tongkrongannya sedang
menggunakan pil eximer
atau tramadol.
Tidak ada, namun saya
malas mengerjakan tugas
dan sering menunda tugas
sampai batas waktu
pengumpulan terlewati.
Saya malas mengerjakan
karena tugas yang
diberikan banyak dan saya
ingin ada yang
mengingatkan untuk
mengerjakan tugas.

favorit anda?

Sejarah dan Biologi

44

Apakah anda
mempunyai pacar?

45

Apakah ingin
mencari pacar lagi?

Sudah putus, saya
bercerita bahwa saya putus
dengan pacarnya ditempat
kami mengobrol.
Iya, sekarang saya sedang
mendekati P dan ingin
menjadi pacar

40

41

42

43

Apakah anda pernah
melihat pengguna
narkoba?
Apa ada kendala
dalam belajar
selama
pembelajaran jarak
jauh?

Mengapa anda
menunda tugas?

ZD (Kaka Tiri)
Setau saya lingkungan teman RR tidak
ada pengguna narkoba
ZD (Kaka Tiri)
Setau saya RR malas mengerjakan
tugas dan terkadang curhat mengenai
kendala saat pembelajaran daring saat
ini.
ZD (Kaka Tiri)
RR merasa malas saat mengerjakan
tugas yang banyak diberikan guru.

ZD (Kaka Tiri)
RR suka pelajaran Sejarah dan Biologi
ZD (Kaka Tiri)
Setau saya RR sudah putus dengan
pacarnya.
ZD (Kaka Tiri)
RR sedang dekat dengan beberapa
cewe.
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RR pernah melihat teman
tongkrongan sedang
menggunakan pil eximer atau
tramadol.

RR malas mengerjakan tugas
yang diberikan tugas.

RR malas mengerjakan
tugas-tugas dan sering
menunda tugas yang
menyebabkan terlambat
dalam pengumpulan tugas.
RR favorit belajar Sejarah
dan Biologi

RR putus dengan pacar.

RR dekat dengan beberapa
cewe.

46

47

Apa alasan anda
memilih P menjadi
pacar atau gebetan?

Apakah ibu dan
ayah tau anda
berpacaran?

48

Apakah anda aktif
berorganisasi?

49

Apakah selama
pembelajaran tatap
muka anda pernah
mengalami

Saya merasa sendirian
sedangkan P perhatian,
care, selalu chat dan
mengucapkan Good
Morning & Good Night.
Saya merasa nyaman atas
perlakuan P kepada
dirinya.
Saya selalu meceritakan
mengenai percintaan
kepada papah sambung
dan ibu, sehingga ibu dan
papah sambung
mengetahui kalau Saya
sedang dekat dengan
perempuan.
Saya aktif di paskibra,
selain paskibra Saya aktif
di ekstrakulikuler voly dan
futsal.
Tidak pernah Saya
mengalami permasalahan
dengan teman sampai
ribut.

ZD (Kaka Tiri)
RR pernah bercerita bahwa P adalah
sosok yang sangat perhatian terhadap
dirinya.

ZD (Kaka Tiri)
RR becerita kepada saya dan ibu RR
mengetahui bahwa RR sedang dekat
dengan cewe dan ayah sambung RR
tahu bahwa RR sedang dekat dengan
cewe.

ZD (Kaka Tiri)
Setau saya RR aktif dipaskibra karena
pernah mengantar RR latihan paskibra
saat kelas 7.
ZD (Kaka Tiri)
Selama ini RR tidak pernah
mempunyai permasalahan dengan
teman, apalagi sampai berujung
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RR merasa nyaman dengan
perhatian P karena perhatian,
care dan selalu chat.

RR sosok yang terbuka
dengan sering bercerita dekat
dengan wanita kepada ZD,
dan ibu kandung dan papah
sambung mengetahui kalau
RR sedang dekat dengan
cewe.
RR aktif di paskibra, selain
paskibra RR aktif di
ekstrakulikuler voly dan
futsal.
Tidak pernah RR mengalami
permasalahan dengan teman
sampai ribut.

permasalahan
dengan teman?

50

51

Pernah tidak
mengikuti kegiatan
pentas seni?

Adakah kendala
ekonomi yang
dihadapi anda?

dengan rebut.
Saya Belum pernah
mengikuti kegiatan pentas
seni karena covid tapi saya
mengikuti kegiatan panitia
di acara perpisahan kelas
9.
Saya merasa tidak ada
kendala ekonomi
walaupun papah dan ibu
bercerai saya masih
merasa berkecukupan
dalam ekonomi.

ZD (Kaka Tiri)
Setau saya selama pandemic RR
belum pernah mengikuti kegiatan
pentas seni.

ZD (Kaka Tiri)
Alhamdullilah selama ini, RR dan
keluarga tidak mengalami kendala
ekonomi, masih bekecukupan.
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RR Belum pernah mengikuti
kegiatan tersebut karena
faktor pandemi saat ini.

RR tidak mengalami kendala
ekonomi walaupun orang tua
RR becerai.
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Lampiran 19. Glorasium/ Kumpulan Istilah
1.

Atasinnya = mengatasi

2.

Cerai = putus hubungan suami dan istri

3.

Cuma = melainkan

4.

Dah= Ragam bahasa cakapan

5.

Deh= Ragam bahasa cakapan

6.

Eh= Ragam bahasa cakapan

7.

EWT = Expressive Writing Therapy

8.

EWTS1 = Expressive Writing Therapy Sesi 1

9.

EWTS2= Expressive Writing Therapy Sesi 2

10.

EWTS3 = Expressive Writing Therapy Sesi 3

11.

EWTS4 = Expressive Writing Therapy Sesi 4

12.

EWTS5 = Expressive Writing Therapy Sesi 5

13.

EWTS6 = Expressive Writing Therapy Sesi 6

14.

FE = Formulir Evaluasi

15.

Gitu = begitu

16.

Introspeksi diri = mengoreksi diri

17.

Kak = kakak

18.

Kalo = kalau

19.

Kena = bertepatan

20.

Kok= penegasan

21.

KRA= Karakteristik Remaja Awal

22.

KRA1= Karakteristik Remaja Awal Krisis identitas.

23.

KRA10 =Karakteristik Remaja Awal
Terdapatnya pengaruh teman sebaya (peer
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group).
24.

KRA2 = Karakteristik Remaja Awal Jiwa yang labil.

25.

KRA3 = Karakteristik Remaja Awal
Meningkatnya kemampuan verbal untuk
ekspresi diri.

26.

KRA4 = Karakteristik Remaja Awal Pentingnya
teman dekat/sahabat.

27.

KRA5 = Karakteristik Remaja Awal
Berkurangnya rasa hormat terhadap orangtua.

28.

KRA6 = Karakteristik Remaja Awal kadang-kadang
berlaku kasar.

29.

KRA7 = Karakteristik Remaja Awal Menunjukkan
kesalahan orangtua.

30.

KRA8 = Karakteristik Remaja Awal Mencari
orang lain yang disayangi selain orangtua.

31.

KRA9 = Karakteristik Remaja Awal
Kecenderungan untuk berlaku kekanakkanakan.

32.

Lah = Ragam bahasa cakapan

33.

Loh= Ragam bahasa cakapan

34.

Lu = kamu

35.

Nda=ibu atau bunda

36.

Nih= Penegasan

37.

Nunda-nunda = Menunda-nunda atau mengulur
waktu

38.

Nyokap= ibu
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39.

Overall = keseluruhan

40.

Paling = Teramat

41.

Pas = tepat

42.

Pesen= pesan

43.

Pokoknya= singkat kata

44.

PP= Praktik Penelitian

45.

R 1 = RR subjek Penelitian

46.

RR= Nama responden

47.

Sih= Ragam bahasa cakapan

48.

So = penegasan

49.

W= Wawancara

50.

Yah= Ragam bahasa cakapan
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Lampiran 20. Dokumentasi

(SMPN 103 Jakarta Timur)

( Gedung Kelas SMPN 103 Jakarta Timur)
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(Foto Rumah Ibu Kandung)

(Foto Kamar Subjek)
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(Foto dengan Abang Tiri)

(Foto Subjek)
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(Vidio Call dengan Subjek)

(Foto Prestasi Subjek)
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(Foto subjek bersama papah sambung dan teman)

(Foto Subjek dengan Teman-temannya)
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(Foto Ibu kandung Subjek)

(Vidio Call Peneliti dengan Guru
Bimbingan dan Konseling)

170 | IMPLEMENTASI EXPRESSIVE WRITING THERAPY PADA SISWA

Lampiran 21. Riwayat Hidup
DAFTAR RIWAYAH HIDUP
Nama

: Habibi Ahmad Agdah

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 Februari
1998 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Status Perkawinan

: Belum Menikah

Alamat

: Ds. Telukagung Blok Sindupraja Rt/Rw
02/01 Kab. Indramayu Kec. Indramayu

Alamat E-mail

: habibiahmadagdah@gmail.com

PendidikanFormal :
Pendidikan Formal
1

TK

di TK Islamik Center

2003-2004

2

SD

di SDN Telukagung 1

2004-2010

3

SMP di SMPN Unggulan Sindang

2010-2013

4

SMA di SMAN 1 Indramayu

2013-2016

5

S1

2017-2021

di Universitas
Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA
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Pengalaman Organisasi
No Jenis Kegiatan
1

Himpunan Mahasiswa

Status dalam
Kegiatan
Pengurus

Bimbingan dan
Konseling
2 Inspiration Factory
Pengurus
Foundation
Penghargaan Yang Pernah Diterima
No Jenis Penghargaan
1
2

Finalis Artikel
Ilmiah
The Honorable
Mention

3

Award
Peserta Essai
Nasional
Juara 3 Essai

4

Championship

Waktu
20192020
2017

Pihak Pemberi
Penghargaan
Universitas Ahmad
Dahlan
Keluarga Alumni Unsoed
Wilayah
Soloraya
Universita Sultan Ageng
Tirtayasa
Univertas
Muhammadiyah Prof.

Tahu
n
2018
2018

2018
2019

DR. HAMKA

Demikian Daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarbenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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