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MODUL 
  

Tata Laksana Acceptance And Commitment Therapy 
NO SESI Waktu KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN 

 Perkenalan    Peneliti memberikan gambaran singkat mengenai 
Acceptance and Commitment Therapy, tujuan dari 

terapi, dan durasi setiap sesi. 

 Peneliti meminta subjek menanda-tangani informed 
consent sebagai bentuk kesediaan subjek mengikuti 
semua sesi terapi yang akan dilaksanakan dalam 4 
(empat) sesi dengan durasi ± 90 menit setiap sesi. 

 Menjalin kesepakatan antara 
terapis, peneliti dan subjek 
mengenai prosedur dan tujuan 
terapi 
 

1 Pertama  
 

90 menit Pembuka 
10 menit 

 Perkenalan secara formal peneliti dan subjek, serta 
memperkenalkan terapis. Subjek diminta menjelaskan 
harapan dalam mengikuti terapi. 

 Terapis membahas mengenai skor Psychological Well 
Being Scale  yang rendah 

 Membangun kepercayaan 
antara terapis dan subjek 

 Mengetahui penyebab skor 
skala yang rendah 

Pembahasan 
masalah 
15 menit 

 Terapis bertanya mengenai situasi atau masalah yang 
terjadi dengan subjek dan efeknya terhadap 
kehidupannya, dengan memberikan beberapa 
pertanyaan : 

1. Ceritakan mengenai pengalaman menderita 
kanker payudara! 

2. Jelaskan mengenai pikiran dan emosi yang 
muncul atas masalah tersebut! 

3. Ceritakan mengenai dampak dari masalah 
tersebut terhadap beberapa aspek kehidupan 
seperti keluarga, pekerjaan/sekolah, dan 
lingkungan 

 Memahami fokus 
permasalahan yang dialami 
subjek 

 Memahami dampak dari 
permasalahan tersebut ke 
berbagai aspek kehidupan 

Values 
40 menit 

 Terapis membahas mengenai apa itu values 

 Subjek diminta menulis dalam lembar kerja ‘Kompas 
Kehidupan’ mengenai aspek kehidupan yang menjadi 
prioritas 

 Subjek diminta menuliskan solusi yang telah coba 
dilakukan terhadap masalah yang dialami  

 Diskusi mengenai solusi yang pernah dilakukan dan 
bagaimana solusi itu tidak bekerja maksimal  

 Memahami apa sebenarnya 
value atau nilai bagi subjek 

 Mengevaluasi solusi yang tidak 
bekerja dengan baik 
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“Apa yang kamu 
inginkan?”  
20 menit 

 Subjek diminta untuk memilih dua atau tiga dimensi 
atau aspek kehidupan yang memiliki perbedaan 
terbesar dan fokus yang diinginkan subjek 

 Subjek dan Terapis membahas mengenai apa yang 
akan dilakukan subjek pada malam nanti, esok hari atau 
minggu depan agar subjek memiliki niat untuk bertindak  

 Mengidentifikasi nilai yang akan 
menjadi fokus 

Penutup 
5 menit 

 Mengingatkan untuk bertindak sesuai dengan nilai yang 
dipilih, subjek harus bersedia untuk merasa tidak 
nyaman terhadap gejala yang selama ini dihindari 

 Bertanya komitmen subjek untuk bertindak sesuai 
nilainya 

 Pekerjaan rumah ‘Diari Pemikiran yang Menyakitkan’ 

 Mengingatkan subjek sesi selanjutnya 

 Mengingatkan sesi selanjutnya 
serta tugas yang harus 
dikerjakan 

2 Sesi Kedua 90 Menit Pembuka 
10 Menit 

 Terapis menanyakan kabar subjek 

 Terapis dan subjek membahas mengenai “Kompas 
Kehidupan” yang ditulis subjek pada sesi sebelumnya 

 Mengetahui perkembangan 
subjek 

 

Latihan dalam 
Cognitive 
Defusion dengan 

teknik dan 
pemberian 
Metafora 
40 menit 

 Praktek atau latihan dengan judul “Milk Exercise”  

 Pemberian metafora ‘Supir Bus’ 

 Pemberian metafora ‘Mengendarai Mobil’  

 Melakukan cognitive defusion 
terhadap pemikiran yang tidak 
berguna 

 Berlatih menggunakan teknik 
atau metafora tertentu agar 
subjek mampu memahami 
bahwa dirinya memiliki kontrol 
atas pemikirannya 

 Memahami bagaimana 
cognitive defusion bekerja 

‘Memberi label 
pada pemikiran’ 
30 menit 

 Terapis bersama dengan subjek akan membahas 
mengenai apa maksud memberi label pada pemikiran 
subjek, tujuannya tindakan tersebut, dan bagaimana 
caranya 

 Subjek diminta untuk menuliskan mengenai 
pemikirannya, perasaan, memori, dan sensasi tubuh 
pada hari itu di lembar kerja, misalnya adalah subjek 
hari itu merasa sedih maka subjek menuliskan dalam 
lembar kerja bahwa : 
‘Saya merasa sedih’ diganti dengan ‘Saya memiliki 
perasaan kesedihan’ 

Contoh lainnya adalah : 

 Memahami pentingnya 
memberi label pada pemikiran 
subjek 
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‘Saya merasa tidak sempurna setelah dioperasi’ 
diganti menjadi ‘Saya memiliki pikiran bahwa diri 

saya tidak sempurna setelah operasi’ 

Penutup 
10 menit 

 Terapis menjelaskan bahwa proses cognitive defusion 
merupakan hal yang sulit sehingga penting untuk 
subjek berlatih mengamati pikiran dan memberi label 
pada pikiran 

 Mengingatkan mengenai materi sesi selanjutnya 

 Pekerjaan rumah “Komitmen dan Hambatan” 

 Meminta subjek mengisi skala 

 Menutup sesi dan mengapresi 
keikutsertaan subjek 

 Mengingatkan tugas dan sesi 
selanjutnya 

3 Sesi Ketiga 90 Menit Pembuka 
10 Menit 

 Peneliti membahas kabar subjek 

 Peneliti memberikan gambaran mengenai Sesi Ketiga 

 Mengetahui perkembangan 
subjek 

 Memberikan gambaran 
mengenai sesi ketiga 

Praktek dalam 
teknik visualisasi 
10 Menit 

 Latihan ‘Menghadiri Pemakaman Sendiri’   Untuk mengetahui apakah 
subjek merasa sudah menjadi 
pribadi yang sesuai dengan 
dirinya 

 Untuk mengetahui gambaran 
kualitas diri subjek 

Latihan Cognitive 
Defusion  

10 Menit 

 Peneliti akan memberikan metafora ‘Daun di Aliran 
Sungai’ 

 Berlatih menggunakan teknik 
atau metafora tertentu agar 
subjek mampu memahami 
bahwa dirinya memiliki kontrol 
atas pemikirannya 

‘Kesediaan untuk 
Merasa tidak 
Nyaman’ 
30 Menit 
 

 Bertanya mengenai kesediaan subjek untuk merasa 
tidak nyaman 

 Membahas mengenai apa itu kesediaan 

 Metafora mengenai ‘Joe the Bum’ 

 Memberikan gambaran 
pentingnya kesediaan untuk 
merasa tidak nyaman dalam 
hidup yang sesuai dengan nilai 

Latihan 
Mindfulness 
20 Menit 

 Memberitahu tujuan dari bagian sesi ini yaitu agar 
subjek mampu mengoperasikan dirinya dari sisi 
pengamat 

 Terapis memberikan beberapa macam teknik 
mindfulness dan memberikan kesempatan subjek 
memilih teknik yang cocok untuk dirinya 

1. Latihan ‘Dimana kamu berada’ 
2. Latihan dengan memindai tubuh 

 Mengenalkan mengenai 
mindfulness dan subjek mampu 
melakukan teknik mindfulness 

yang sesuai dengan dirinya 
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3. Latihan dengan makan kismis/kurma 

Penutup 
10 Menit 

 Bertanya mengenai kesan dari sesi ini 

 Mengingatkan subjek untuk melakukan kembali praktek 
mindfulness dan cognitive defusion  dalam minggu ini 
(pekerjaan rumah) 

 Mengingatkan sesi selanjutnya 

 Menutup sesi dan mengapresi 
keikutsertaan subjek 

 Mengingatkan tugas dan sesi 
selanjutnya 

4 Keempat 90 Menit Pembuka 
5 Menit 

 Menanyakan kabar subjek  Mengetahui perkembangan 
subjek 

Values dan 
Kesediaan 
15 menit 

 Menanyakan mengenai apa yang telah subjek lakukan 
untuk hidup konsisten berdasarkan nilai (pekerjaan 
rumah) 

 Mereview kembali mengenai ‘kesediaan’ dan ‘value’ 
subjek 

 Subjek dapat menggambar atau 
membuat ‘Kompas Kehidupan’ 
dan dapat menjelaskan 
mengenai niat dari aktivitas 
masing-masing dimensi 
kehidupan  

Acceptance 

30 Menit 
 Membahas mengenai apa itu acceptance  atau 

penerimaan 

 Membahas mengenai bidang yang luas dan tetap fokus 

 Membahas mengenai Acceptance atau penerimaan 

yang merupakan proses yang terus menerus 

 Membuat subjek memahami 
bagaimana hidup dengan rasa 
tidak nyaman namun tetap 
konsisten dengan arah nilai 
subjek 

Komitmen 
30 Menit 

 Membahas mengenai komitmen subjek terhadap 
tindakan yang bernilai 

 Membahas mengenai komitmen yang mungkin akan 
mengalami kemunduran, bagaimana apabila hal 
tersebut terjadi 

 Meminta subjek untuk menuliskan komitmen dalam 
sebuah lembar form bahwa dirinya bersedia untuk 
mengambil tindakan berdasarkan arah nilai yang 
ditetapkan 

 Membuat komitmen sesuai 
dengan nilai subjek dan 
menentukan tindakan yang 
spesifik untuk memenuhi 
komitmen 

Penutup 
10 menit 

 Meminta subjek mengisi skala kembali 

 Mereview kembali semua sesi terapi dan 
mengapresiasi atas komitmen subjek dalam mengikuti 
terapi 

 Mengucapkan terima kasih 

 Mengevaluasi semua sesi 

 Mengapresiasi subjek selama 
sesi 
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PENDAHULUAN 
 
Pada sesi awal, terapis menjelaskan mengenai apa itu Acceptance and Commitment 
Therapy dan tujuan dilaksanakan terapi tersebut serta durasi pelaksanaan. Sebelum 
memulai sesi pertama, terapis menjelaskan mengenai isi informed consent dan 
meminta kesediaan subjek untuk mengikuti proses terapi sampai dengan selesai. 
1. Acceptance and Commitment Therapy adalah salah bentuk intervensi yang 

mengintegrasikan teori perilaku mengenai perubahan dengan strategi kesadaran 
dan penerimaan untuk meningkatkan fleksibilitas psikologi (psychological 
flexibility. ACT fokus membantu individu menjadi lebih sadar terhadap nilai diri 
mereka dan mengambil suatu tujuan ke depan melalui komitmen perubahan 
perilaku dan tindakan yang sejalan dengan nilai individu tersebut. Terapi ini juga 
mengajarkan pasien atau penderita untuk menerima pikiran yang menganggu 
dan dianggap tidak menyenangkan dengan menempatkan diri sesuai dengan nilai 
yang dianut sehingga nantinya individu tersebut akan menerima kondisi yang ada 
serta mengajarkan untuk menerima dan mengevaluasi pengalamannya dan 
bukan mengubah isi atau konten dari pengalaman tersebut. 

2. Tujuan dari pelaksanaan Acceptance and Commitment Therapy adalah untuk 
membantu subjek meningkatkan kesejahteraan psikologisnya, sehingga bisa 
menerima dan mengevaluasi pengalamannya sebagai penderita kanker 
payudara, agar bisa memaksimalkan potensinya. 

3. Terapi akan dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dengan durasi masing-masing 
sesi atau pertemuan kurang lebih 90 menit. 

4. Terapis menjelaskan mengenai informed consent dan menjelaskan secara 
singkat mengenai isinya kemudian meminta subjek menanda-tangani setelah 
memahami isi dari pernyataan dalam informed consent. 
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SESI PERTAMA 
 

Sesi pertama pada Acceptance and Commitment Therapy terhadap pasien penderita 
kanker payudara ini berisi mengenai perkenalan untuk membangun rapport, 
identifikasi masalah, serta identifikasi values yang menjadi fokus subjek.  
Setting tempat 

Subjek duduk bersama terapis saling berhadapan dalam ruangan yang tenang 
Alat dan bahan 

Alat tulis, modul pelaksanaan terapi, kertas ukuran A3, lembar kerja subjek 
 
Sesi pertama pada terapi ini terdiri dari 5 (lima) sub sesi, yaitu : 
1. Pembuka 

Peneliti secara formal memperkenalkan terapis kepada subjek yang akan 
melakukan terapi dari awal hingga selesai. Terapis kemudian bertanya mengenai 
kondisi dan kabar subjek pada hari ini. Terapis juga menanyakan apa harapan 
subjek dalam terapi ini. Terapis memberikan informed consent dan menjelaskan 
prosedur terapi, kemudian meminta subjek menandatangi informed cosent 
sebagai bentuk kesediaan mengikuti terapi. 
Halo selamat pagi, bagaimana kabarnya bapak/ibu? Perkenalan nama saya 
adalah...... mulai hari ini saya akan menjadi terapis dalam 4 pertemuan ke depan. 
Di RS ini saya bekerja sebagai........  
Apa yang ibu harapkan dari terapi ini? Hasil apa yang ingin ibu dapatkan? Nah 
sebelum kita mulai pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai terapi 
ini secara singkat dan dampak serta manfaat yang kemungkinan akan ibu 
dapatkan. Setelah itu saya meminta persetujuan ibu untuk berkomitmen 
mengikuti terapi ini sampai selesai, karena itu penting bagi ibu juga. 
Terapis kemudian membahas mengenai skor kesejahteraan psikologis dari 
Psychological well being scale subjek yang rendah. Terapis menjealskan secara 
singkat mengenai kesejahteraan psikologis. 

 Kesejahteraan psikologis merupakan realisasi dan pencapaian penuh dari 
potensi individu dimana individu dapat menerima masa lalunya dengan 
segala kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan sikap mandiri, mampu 
membina hubungan yang positif dengan orang lain, dapat menguasai 
lingkungan, memiliki tujuan dalam hidup, serta mampu mengembangkan 
pribadinya. 

 Kesejahteraan psikologis yang optimal dapat menjadi panduan bagi 
penderita kanker payudara bahwa kehidupan yang dijalani merupakan 
cermin dari potensi yang dimilikinya. Kanker payudara yang diderita oleh 
perempuan pun dapat memicu perkembangan kesejahteraan psikologis 
menjadi tidak optimal, ditandai dengan nuansa emosi yang cenderung negatif 
seperti marah, ketakutan, kekhawatiran atau stres. Seperti yang tampak 
pada hasil skala yang sudah diiisi oleh subjek, yang menghasilkan 
kesimpulan bahwa subjek memiliki kesejahteraan psikologis yang kurang 
baik. 

 
2. Pembahasan Masalah 
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Pada bagian ini, terapis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada subjek dan 
seberapa besar efeknya terhadap kehidupan, dengan beberapa pertanyaan 
seperti: 
a. Subjek diminta menceritakan mengenai pengalamannya menderita kanker 

payudara. 
Bagaimana pengalaman ibu selama ini dengan kanker payudara yang ada 
pada ibu? 

b. Subjek diminta menjelaskan mengenai pikiran dan emosi yang muncul atas 
masalah yang subjek alami! 
Bagaimana perasaan ibu ketika mendapat informasi harus dioperasi? 

c. Bagaimana masalah tersebut bisa mempengaruhi hidup subjek? 
Apakah ada pengaruhnya bagi kehidupan ibu? Seperti apa? 

d. Subjek diminta menceritakan mengenai dampak dari masalah tersebut 
terhadap beberapa aspek kehidupan seperti keluarga, pekerjaan/sekolah, 
dan lingkungan! 
Dampaknya seperti apa, bisakah ibu ceritakan! 

e. Kehilangan apa saja yang subjek alami karena masalah tersebut? 
 

3. Values 
a. Apa itu values atau nilai? 

Nilai adalah arah menuju mana seseorang bergerak dalam kehidupan dan 
merupakan panduan arah perilaku serta tujuan. Nilai berbeda dengan tujuan. 
Perbedaan utamanya adalah nilai itu tidak dapat dicapai. Nilai sepenuhnya 
hadir sejak awal perjalanan seseorang. Nilai merupakan sesuatu yang 
dilakukan atau kualitas yang sedang dilakukan, dan tidak akan pernah 
berakhir. Misalnya subjek ingin mejadi seseorang yang penuh kaish. Hal itu 
bukan berarti bahwa setelah subjek bisa mencintai seseorang dalam 
beberapa bulan maka akan selesai, seperti ketika subjek membangun rumah 
atau selesai setelah mendapat gelar sarjana. Cinta akan selalu ada dan 
selalu dilakukan, karena cinta itu adalah arah bukan benda atau objek. 
Sedangkan tujuan itu dapat dicapai, peristiwa yang diinginkan secara 
khusus, dan hal-hal tersebut bisa didapatkan atau tidak.  Tujuan adalah 
kejadian, situasi, atau objek yang bisa dicapai secara konkret. Apabila tujuan 
tercapai, berarti seseorang telah lengkap. 
Secara sederhana, values atau nilai diartikan sebagai apa yang subjek 
inginkan untuk bertahan hidup. Nilai adalah apa yang ingin dikenang oleh 
orang yang dicintai atau teman dekat setelah subjek lulus, misalnya. Nilai 
berkaitan dengan hal-hal yang akan subjek banggakan di batu nisan. Nilai 
bisa menjadi hal yang kuat dan emosional untuk didiskusikan. 

b. Subjek diminta mengisi ‘Kompas Kehidupan’ 
Peneliti dan terapis menyediakan sebuah kertas berukuran A3 yang kosong, 
kemudian meminta subjek menggambar lingkaran di tengah yang 
menyimbolkan subjek, dan menggambar 10 kotak yang mengelilingi 
lingkaran tersebut. Masing-masing kotak mewakili 1 dimensi kehidupan 
(keluarga, kehidupan menjadi orantua, keintiman dan pernikahan, rekreasi 
dan akitivitas menyenangkan, pendidikan dan perkembangan, kesehatan, 
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pekerjaan, hubungan sosial, kehidupan komunitas/volunteer, dan 
spiritualitas. 
Nah kali ini setelah mengetahui tentang nilai kehidupan, pada bagian ini saya 
akan memandu ibu untuk mencari tahu apa saja nilai-nilai ibu. Di depan ibu 
ada selembar kertas A3. Saya sebelumnya telah menggambar sebuah 
lingkaran ditengah dan dikelilingi beberapa kotak agar mempercepat proses. 
Ibu melihat disini ada 10 kotak, masing- masing kotak mewakili 10 dimensi 
kehidupan yaitu keluarga, kehidupan menjadi orantua, keintiman dan 
pernikahan, rekreasi dan akitivitas menyenangkan, pendidikan dan 
perkembangan, kesehatan, pekerjaan, hubungan sosial, kehidupan 
komunitas/volunteer, dan spiritualitas.   
1) Pertama, subjek diminta untuk memberi rating (dari 1 – 10) seberapa 

penting dimensi atau domain tersebut dan ditulis pada kotak kecil di 
deket domain kehidupan 

2) Apabila rating tidak ada yang mendekati atau 10, beri catatan. 
3) Apabila rating terlalu rendah, terapis harus memastikan kepada subjek 

bahwa seberapa penting kehidupannya secara umum bukan untuk saat 
ini, apabila tetap memberi rating terlalu rendah, terapis memberi 
pertanyaan mengapa dimensi tersebut diberi rating rendah  

4) Terapis kemudian meminta subjek menuliskan sebuah values dalam 
masing-masing kotak domain kehidupan, yang sesuai dengan 
kehidupannya 

5) Terapis kemudian bertanya seputar aktivitasnya minggu terakhir apakah 
sesuai dengan niat subjek dalam masing-masing domain kehidupan. 
Terapis meminta subjek untuk memberi rating (dari 1-10) dari 
aktivitasnya yang kebetulan dilakukan minggu terakhir, berdasarkan niat 
dari masing-masing dimensi atau domain yang telah diidentifikasikan. 
Misalnya apabila subjek memiliki niat untuk aktif dan dekat dalam 
menjalin hubungan dengan pasangan, apakah subjek niat melakukan 
sesuatu dalam akhir minggu tersebut? Apabila tidak maka subjek 
memberi rating 0. 

6) Terapis bersama subjek kemudian mengalkulasi antara rating seberapa 
penting dari dimensi tersebut yang dikomparasi dengan rating yang 
diberikan terhadap aktivitas yang kebetulan dilakukan pada akhir 
minggu. Perbedaan dapat menunjukkan jarak antara aktivitas subjek 
dengan apa yang ingin subjek lakukan 

7) Terapis meminta subjek untuk menggambar garis yang menghubungkan 
antara lingkaran di tengah (sebagai subjek) dengan masing-masing 
kotak yang berisi dimensi kehidupan. Terapis mengajukan pertanyaan : 
Apa yang menghalangi subjek dengan niat yang telah diidentifikasi? 

c. Terapis menyediakan kertas lain dengan tabel yang sudah ada, kemudian 
bersama subjek membahas mengenai startegi atau solusi (dalam jangka 
pendek dan jangka panjang) apa yang pernah dilakukan oleh subjek dan 
bagaimana hasilnya. 

d. Terapis bersama subjek mendiskusikan mengenai solusi yang pernah coba 
dilakukan dan bagaimana solusi itu tidak bekerja 
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4. Apa yang Kamu Inginkan? 

a. Terapis meminta subjek untuk memilih dua atau tiga dimensi kehidupan yang 
menurutnya memiliki perbedaan terbesar antara niat yang ingin dijalankan 
subjek dan aktivitasnya. Subjek diminta memilih diantara kedua atau ketiga 
dimensi tersebut yang akan menjadi fokus pertama. 

b. Terapis bertanya kepada subjek niat apa yang ingin dilakukan pada malam 
nanti, esok hari atua minggu depan agar subjek memiliki niat untuk bertindak 
berdasarkan arah nilai yang dipilih.  

 
5. Penutup 

a. Pada sesi penutup, terapis mengingatkan subjek untuk bersedia merasa 
tidak nyaman terhadap gejala yang selama ini dihindari 

b. Terapis bertanya apakah subjek mampu membuat komitmen untuk bertindak 
sesuai arah nilai yang dipilih meskipun beresiko merasa tidak nyaman 

c. Terapis memberi tugas kepada subjek untuk membuat ‘Diary Pemikiran yang 
Menyakitkan’ yang berisi mengenai pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan 
atau menyakitkan dan memberi rating berapa intensitas pemikiran tersebut, 
dengan rating 1 - 10 (10 sangat intens) 

d. Terapis mengucapkan terima kasih atas kedatangan subjek dan 
mengingatkan akan sesi selanjutnya. 
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SESI KEDUA 
 

Sesi kedua pada Acceptance and Commitment Therapy terhadap pasien penderita 
kanker payudara ini berisi pemahaman mengenai cognitive defusion serta teknik 
latihan serta, memberi label pada pemikiran subjek.  
Setting tempat 

Subjek duduk bersama terapis saling berhadapan dalam ruangan yang tenang 
Alat dan bahan 

Alat tulis, modul pelaksanaan terapi, kertas ukuran A3, lembar kerja subjek 
 
Sesi kedua pada terapi ini terdiri dari 4 (lima) sub sesi, yaitu : 
1. Pembuka (± 10 menit) 

Pada sesi pembuka, terapis akan menanyakan kabar dan kondisi subjek setelah 
pemberian sesi pertama.  
Pada sesi pembuka ini pula, terapis akan mereview mengenai ‘Kompas 
Kehidupan’ yang sudah dikerjakan subjek pada sesi sebelumnya. Terapis akan 
bertanya pada subjek terkait dengan ‘Kompas Kehidupan’ dan tindakan yang 
membahas mengenai apa subjek melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa 
dirinya berusaha hidup dalam arah nilai yang difokuskan. Terapis menggambar 2 
tabel dengan masing-masing kolom berisi ‘cerita’ dan ‘tetapi’ di sisi samping 
gambar ‘Kompas Kehidupan’ Terapis kemudian memberikan pemahaman 
mengenai sesi yang akan dilakukan pada saat ini. 
Selamat pagi Ibu …… bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang dirasakan oleh ibu 
hari ini? Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, sebelumnya mari kita 
review atau ingat-ingat kembali apa yang sudah kita bahas dan pelajari di 
pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang apa 
masalah ibu dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Ibu mengatakan bahwa 
salah satu masalah yang masih menganggu dan membuat was-was adalah 
perawatan pasca operasi, siapa yang akan menjaga dan merawat……… (sub 
sesi identifikasi masalah). Nah selanjutnya pada pertemuan pertama ibu sudah 
menentukan 3 fokus utama nilai kehidupan yang menurut ibu penting yaitu nilai 
kesehatan, hubungan sosial dan pertemanan, serta kehidupan spiritual. Selain itu 
kemarin ada pekerjaan rumah tentang menulis diary yang berisi pemikiran-
pemikiran yang menyakitkan dan ibu sudah kerjakan. Itu adalah materi-materi 
tentang pertemuan pertama. Sekarang mari kita masuk ke pertemuan kedua. 
Secara garis besar pertemuan kedua ini akan berisi latihan-latihan yang 
membantu ibu nantinya bisa mengontrol pikiran-pikiran yang menganggu. 
 

2. Latihan Cognitive Defusion 
Pada sub sesi ini, terapis akan mengajak subjek untuk membahas mengenai apa 
yang terjadi apabila subjek mencoba bergerak mengarah ke values yang dimiliki 
(bukan tentang gagal atau berhasil, namun murni apa yang terjadi).  
Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai Kompas Kehidupan 
yang berisi nilai-nilai kehidupan yang ibu miliki yang berguna menjadi pedoman 
arah. Nah setelah pertemuan pertama sampai menjelang pertemuan kedua, 
kegiatan-kegiatan apa saja yang ibu lakukan dan ada hubungannya dengan nilai-
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nilai kehidupan yang ibu miliki (kesehatan, hubungan sosial, spiritualitas)? 
Apakah kegiatan yang ibu lakukan sudah fokus dan sesuai dengan nilai 
kehidupan ibu? Adakah hambatan atau kesulitan ketika mencoba menjalani hidup 
yang sesuai dengan nilai yang ibu miliki? Ini bukan tentang ibu berhasil atau gagal 
dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan nilai ibu, tapi murni apa yang 
terjadi saat ibu mencoba. Jadi tidak perlu khawatir itu salah atau benar. Coba 
tuliskan di bagian kotak ‘cerita tentang alasan dari kenapa ibu belum bisa 
beraktivitas atau bergerak sesuai nilai dari ibu. Fungsi atau tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk mengetahui apakah ibu sudah berusaha melakukan kegiatan 
atau aktivitas yang sesuai dengan nilai yang ibu miliki dan apa saja hambatannya. 
Terapis akan menuliskan dibawah kolom ‘cerita’ apabila subjek menyebutkan 
alasan mengapa dirinya tidak bisa bergerak mengarah ke values yang dimiliki. 
Misalnya adalah : 
Misalnya : apa selama beberapa ini ibu melakukan kegiatan yang berhubungan 
dengan nilai ingin memiliki persahabatan yang baik (nilai hubungan sosial)? Misal 
jawaban ‘ya tetapi tidak setiap hari aku terlalu lelah’ atau ‘itu terlalu menyakitkan’ 
atau ‘aku tidak punya kekuatan’ atau ‘aku terlalu takut’ nah jawaban ‘aku terlalu 
lelah’ atau ‘aku sedang tidak enak badang’ atau ‘itu terlalu menyakitkan’ itu yang 
akan ditulis di bawah kolom ‘cerita’ 
Selanjutnya terapis membahas bersama subjek bahwa ide dari ‘cerita’ tersebut 
menggambarkan cara seseorang merasionalisasai bahwa dirinya bertindak 
dalam berbagai cara namun tidak konsisten sesuai dengan value yang dimiliki.  
Yang anda tulis tadi menunjukkan bahwa sebenarnya anda kurang konsisten 
dalam bertindak sesuai nilai yang anda miliki, dengan cara mencari berbagai 
alasan yang bisa diterima oleh anda, padahal sebenarnya itu hanya bentuk dari 
ketidak-konsisten-an anda dalam beraktivitas sesuai nilai anda. 
Selanjutnya, coba mari kita rangkai dan hubungkan dengan nilai-nilai yang ibu 
miliki dan harapan yang ibu inginkan. Ibu memiliki nilai-nilai yang bisa dilakukan 
atau ditujukkan dalam kegiatan sehari-hari namun ada beberapa hal yang terjadi. 
Ibu ingin punya hubungan persahabatan, ibu mencoba melakukan dengan 
berbicara kepada orang yang datang membeli makanan di rumah ibu tetapi 
karena ibu sedang lelah atau sakit akhirnya hanya mengobrol singkat, itu 
contohnya. Mari kita bantu untuk menuliskan apa yang terjadi ketika ibu 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan nilai ibu di bagian kotak ‘tetapi’ 
Misal : mengobrol dengan tetangga yang datang tetapi saya lelah dan lemas, 
tidak jadi mengobrol banyak 
Misal : mengobrol bersama saudara tetapi saya sungkan atau malu, tidak jadi 
atau tidak mencoba 
Coba mari kita tuliskan bersama-sama apa yang telah ibu alami ketika mencoba 
beraktivitas sesuai nilai yang ibu miliki dan ibu fokuskan. Itu semua adalah bentuk 
rasionalisasi atau ibu berusaha menemukan alasan-alasan agar tindakan yang 
tidak anda lakukan dapat diterima, akhirnya anda jadi tidak konsisten dalam 
mewujudkan nilai yang ibu miliki. 
Pada sub sesi ini, terapis dan subjek hanya membahas dan melihat hal tersebut 
sebagai sebuah kata-kata dan bersama-sama akan menilai dan 
mempertimbangkan sejauh mana kata-kata tersebut mempengaruhi subjek. 
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Ada banya pikiran-pikiran yang kadang bisa muncul kadang bisa hilang. Pikiran 
yang datang kadang sangat menganggu bahkan mempengaruhi ibu, ibu jadi was-
was atau takut. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang apakah 
kata-kata atau pikiran-pikiran ibu benar-benar bisa mempengaruhi diri ibu. Akan 
ada latihan yang akan ibu coba. Apabila pikiran yang menganggu datang kadang 
kita tidak bisa menghindari atau mengontrol semuanya datang tiba-tiba tetapi 
kadang membuat kita was-was bahkan terganggu, nah apa yang harus kita 
lakukan apabila itu terjadi? 

a. Kita tidak dapat menghindari atau mengontrol salah satu pikiran kita, lalu 
apa yang selanjutnya dapat dilakukan? 
Latihan dengan menggunakan teknik “Milk Exercise” (±40 menit) 
1) Terapis meminta subjek utuk secara singkat melakukan relaksasi 

agar tenang sebelum latihan di mulai 
2) Pikirkan mengenai susu. Seperti apa bentuk dari susu dan bagimana 

tekstur dari susu itu? Bagaimana rasa dari susu tersebut? Jelaskan 
pada saya (terapis), gambaran apa yang muncul dari pikiranmu 
tentang susu! 

3) Sekarang coba subjek sebutkan kata ‘susu’ berulang kali selama 30 
detik secepat mungkin (terapis atau peneliti akan menghentikan 
waktu apabila telah mencapai 30 detik, waktu maksimal yang 
diperbolehkan adalah 45 detik) 

4) Setelah melakukan latihan selama 30 detik tadi, bagaimana 
pengalamanmu setelah mengatakan kata ‘susu’ secara berulang kali? 
Apa yang terjadi dengan gambaran mengenai ‘susu’ yang telah 
subjek miliki sebelumnya? 

5) Terapis membahas mengenai makna latihan ini terhadap subjek 
6) Terapis meminta subjek untuk mempraktekan latihan mengucapkan 

kata selama 30 detik tanpa henti dengan mengganti katanya 
menggunakan salah satu pemikiran negatif yang dimiliki subjek. 
Masukkan pemikiran negatif tersebut kedalam sebuah kata yang 
pendek. Misalnya apabila subjek takut dianggap tidak sempurna, 
maka sebagai contoh bisa diganti dengan kata ‘bodoh’ 

7) Selanjutnya subjek memberi rating terhadap kata yang 
menggambarkan pemikiran negatifnya 

8) Seberapa menyedihkan subjek berpikir bahwa kata ini berlaku untuk 
subjek? Beri rating 1 untuk tidak menyedihkan sama sekali dan 100 
untuk sangat menyedihkan 

9) Bagaimana secara harafiah kata-kata ini benar atau dapat dipercaya 
dan berlaku atau berpengaruh terhadap subjek? Beri rating 1 untuk 
tidak dapat dieprcaya dan 100 untuk sangat bisa dipercaya 

10) Terapis kemudian meminta subjek untuk mengucapkan kembali kata-
kata tersebut secara cepat dalam waktu 30 detik seperti kata ‘susu’ 
sebelumnya. 
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11) Terapis kemudian bertanya apa yang subjek alami? Apakah kata 
tersebut memiliki dampak emosional apabila diucapkan secara 
cepat?  

12) Setelah melakukan hal tersebut, subjek kembali diminta memberi 
rating setelah mengucapkan secara cepat kata tersebut 

13) Seberapa menyedihkan subjek berpikir bahwa kata ini berlaku untuk 
subjek? Beri rating 1 untuk tidak menyedihkan sama sekali dan 100 
untuk sangat menyedihkan 

14) Bagaimana secara harafiah kata-kata ini benar atau dapat dipercaya 
dan berlaku atau berpengaruh terhadap subjek? Beri rating 1 untuk 
tidak dapat dieprcaya dan 100 untuk sangat bisa dipercaya 

 
Latihan selanjutnya adalah ibu akan membayangkan bahwa ibu seorang 
supir bus dengan banyak penumpang didalamnya. Latihan ini akan 
membantu ibu untuk membiarkan banyaknya pikiran-pikiran yang 
terkadang menganggu dan membuat ibu was-was itu untuk tidak 
mempengaruhi atau mengontrol ibu, misalnya seperti ibu yang was-was 
dan punya pikiran bagaimana pasca operasi siapa yang akan merawat, ibu 
mengatakan bahwa itu kadang menganggu, nah disini ibu akan belajar 
bagaimana pikiran itu agar tidak lagi mempengaruhi diri ibu, bagaimana 
pikiran itu dibiarkan datang dan pergi tanpa perlu mempengaruhi ibu. 
Latihan dengan metafora ‘Supir Bus’ 
1) Terapis memberikan relaksasi sederhana untuk menenangkan 

sebelum masuk latihan 
2) Terapis memberikan sebuah metafora. Subjek diminta 

membayangkan bahwa dirinya adalah seorang supir bus. Terapis 
berdiri di hadapan subjek dan berpura-pura menjadi ‘kompas’ 

3) Subjek membayangkan bahwa di dalam bus yang dikendarainya ada 
beberapa ‘penumpang’  

4) Subjek membayangkan bahwa dirinya berhadapan dengan kompas 
yang menginstruksikan dirinya untuk berjalan ke arah niat untuk 
mencapai value yang benar, misalnya ingin memiliki kesehatan fisik 
yang baik. 

5) Pada saat menyetir, beberapa ‘penumpang’ mulai mengejek dan 
membuli supir dengan cerita-ceritanya, misalnya ‘kamu pasti takut 
apabila sakit’ atau ‘jangan berpikir untuk sehat, kamu sakit’ atau 
‘kamu pasti gagal’ 

6) Salah satu cara agar para ‘penumpang’ duduk kembali adalah 
dengan mengikuti ke arah yang mereka kehendaki, namun dengan 
resiko supir tidak akan menjadi pegawai tetap atau bahkan 
kehilangan pekerjaan. 

7) Supir mencoba memberi alasan dengan masing-masing penumpang, 
namun para penumpang tak mau juga duduk. Hal tersebut semakin 
malam membuat supir lelah dan frustrasi karena mengikuti kemauan 
penumpang 
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8) Kemudian supir mencoba mengendalikan kemudi dan mencoba 
mengendari ke arah value yang sesuai, di samping para penumpang 
masih mennyerang supir dengan ceritanya dan memberi komplain 
atas tujuan yang diarahkan supir 

9) Pada akhirnya, supir mencoba mengetahui para penumpang dari cara 
pendekatannya, sementara supir juga fokus pada arah values yang 
sudah ditetapkan 

10) Terapis kemudian memberi pertanyaan pada subjek apa yang dapat 
subjek tangkap dari metafora tersebut. 

 
Latihan ketiga ini berguna agar ibu menjadi pengamat dari pikiran ibu 
sendiri tanpa perlu terganggu olehnya.  

b. ‘Pengamat Pikiran’ : Bagaimana cognitive defusion bekerja?  
Metafora ‘Mengendari Mobil’ 
Latihan pertama : 
1) Terapis memimbing subjek untuk melakukan relaksasi sederhana 
2) Terapis meminta subjek membayangkan sedang berada di jalan 

dengan lalu lintas yang padat dengan mobil. 
3) Terapis meminta subjek untuk melihat mobil-mobil itu berlalu dan 

meminta subjek memberi nama secara sederhana pada mobil-mobil 
itu ketika melewati garis batas penglihatannya 

4) Terapis mengatakan bahwa subjek dapat memberi nama secara 
sederhana misalnya : ini Ford, ini Toyota, ini sedan, ini truk, ini pick 
up, dan sebagainya 

5) Terapis mengatakan bahwa subjek cukup memberi nama sederhana 
tanpa perlu memikirkan apapun, hanya pada mobil-mobil yang lewat 

6) Terapis meminta subjek untuk menuliskannya 
7) Terapis kemudian menjelaskan bahwa subjek pada dasarnya dapat 

hanya melakukan kegiatan diatas dalam jangka waktu singkat dengan 
melihat dan memberi nama mobil-mobil secara sederhana tanpa 
memikirkan hal lain. Pada saat melihat mobil, berbagai pikiran yang 
berbeda akan muncul, misalnya pada saat melihat mobil Ferari warna 
merah, subjek dapat berpikir ‘Saya berharap bisa memiliki mobil itu, 
mobil yang jarang dimiliki orang’ 

 
Latihan kedua : 

1) Terapis meminta subjek untuk menulis dalam beberapa menit, 
pikiran-pikiran yang ada di kepala subjek. Terapis dapat memberitahu 
subjek bahwa subjek tidak perlu berkonsentrasi apapun, cukup hanya 
menulis apapun yang subjek pikirkan (atau mengambil dari diary 
‘pemikiran yang menyakitkan’) 

2) Terapis memimbing untuk melakukan relaksasi terlebih dahulu 
3) Terapis kemudian kembali meminta subjek membayangkan suatu 

jalan dengan banyaknya mobil yang berlalu lalang di hadapannya 
4) Terapis meminta subjek membayangkan bahwa dirinya punya 

pikiran-pikiran, subjek dapat dengan mudah dan sederhana 
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melekatkan pikiran tersebut pada salah satu mobil, dan melihatnya 
berlalu 

5) Terapis meminta subjek melakukan hal yang sama pada pikiran lain 
dan melekatkannya pada mobil lainnya dan membiarkannya berlalu 

6) Misalnya, subjek memiliki pikiran ‘saya membenci rasa sakit ini’ dan 
membayangkan bahwa pikiran tersebut dilekatkan pada salah satu 
mobil yang dilihat. Subjek diminta untuk melihat mobil dengan pikiran 
yang sudah dilekatkan tersebut berlalu dan menuruni jalan 
Pada bagian terakhir, terapis bertanya kepada subjek mengenai apa 
yang dapat dipahami subjek dari latihan yang dilakukan. 

Setelah latihan-latihan yang ibu coba lakukan, apa yang ibu rasakan dan pahami dari 
latihan itu?  

 
3. ‘Memberi Label pada Pemikiran’ (±30 menit) 

Terapis memberikan latihan ‘memberi label pikiran dengan pikiran yang 
sederhana’ yang bertujuan untuk menemukan atau menciptakan jarak dari 
pikiran-pikiran subjek. Terapis dan peneliti menyiapkan lembar kerja yang akan 
digunakan untuk menulis. 
a. Terapis mengatakan pada subjek bahwa subjek dapat memberi label pada 

pikiran, perasaan, memori, dan sensasi tubuh dengan menambahkan suatu 
label, sebagai contoh : 

1) Subjek sedih hari itu, maka label yang bisa subjek tulis adalah ‘Saya 
memiliki perasaan kesedihan 

2) Subjek harus melakukan sesuatu hari ini, maka label yang bisa ditulis 
‘Saya memiliki pikiran bahwa saya harus melakukan sesuatu hari ini’ 

b. Terapis menjelaskan beberapa label yang bisa subjek berikan pada pikiran, 
perasaan, memori, dan sensasi tubuhnya adalah : 

1) Saya punya pemikiran bahwa ……… 
2) Saya punya perasaan bahwa….. 
3) Saya punya memori bahwa saya …… 
4) Saya merasa ada sensasi tubuh dari …….. 

Terapis meminta subjek mengulang kalimat tersebut berulang kali seperti 
dalam “Milk Exercise” selama kurang lebih 30 detik. 

Selanjutnya kita akan sama-sama belajar bagaimana memberi label atau 
memberi tanda pada pikiran-pikiran kita, tujuannya adalah agar kita sadar pikiran-
pikiran apa saja yang ada dalam diri kita namun pikiran itu tidak sampai 
mempengaruhi atau bahkan menganggu diri kita. 
Untuk mempelajari latihan ini saya ingin tahu apa pemikiran yang paling 
menganggu ibu? Ibu dapat mengingat kembali dari apa yang pernah ibu katakan 
atau dari tugas PR pada pertemuan pertama. 
Sekarang setelah ibu mendapatkan pemikiran yang paling menganggu, fokuslah 
pada pemikiran itu selama kurang lebih 1 menit, ulangi kata-kata itu dalam pikiran 
ibu, rasakan bagaimana pikiran itu mempengaruhi ibu dan ibu mulai percaya pada 
kata-kata yang menganggu itu. 
Sekarang saya minta ibu tambahkan kata ‘saya punya pemikiran bahwa…..’ 
ulangi kata-kata itu dalam pikiran anda berulang kali secara terus menerus. 
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Adakah perbedaan dengan pertama tadi ketika anda fokus pada pemikiran yang 
menganggu? Bedakah ketika anda menambahkah kata ‘saya punya pemikiran 
bahwa……’ apa yang anda rasakan? 
Sekarang saya bertanya pada ibu, apakah pemikiran itu mendekatkan ibu pada 
tujuan yang ingin ibu capai? Apabila berguna, ibu bisa menjadikannya motivasi 
dan semangat, tapi apabila merasa pemikiran itu tidak berguna, ibu bisa 
menerimanya dan membiarkan pemikiran itu pergi. 
Sekarang setelah anda menambahkan kata-kata di depan pemikiran anda yang 
menganggu, masihkah pemikiran itu menganggu anda? Latihan ini bisa ibu 
gunakan apabila memiliki pemikiran, perasaan, memori atau gambaran tubuh 
yang tidak menyenangkan dan menganggu anda. 

 
 

4. Penutup (±10 menit) 
a. Pada sesi penutup, terapis menyampaikan bahwa cognitive defusion 

merupakan proses yang sulit, sehingga penting bagi subjek untuk kadang-
kadang melakukan latihan terutama bagian ‘mengamati pikiran’ dan 
‘memberi label pada pikiran’ 
Proses latihan tadi dinamakan cognitive defusion, proses penenangan diri 
dengan menganggap pemikiran sebagai sesuatu hal yang datang dan pergi, 
sehingga tidak perlu direspon, dilawan atau dikontrol. Proses tadi memang 
sulit sehingga ibu harus mengulanginya sendiri di rumah, karena hal itu 
penting. 

b. Terapis mengingatkan materi pada sesi selanjutnya yaitu kesediaan untuk 
merasa tidak nyaman sebagai cara untuk berubah ke arah value yang 
difokuskan 
Pertemuan selanjutnya ibu akan belajar bersama-sama dengan saya tentang 
bagaimana caranya ibu memiliki kesediaan untuk merasa tidak nyaman 
sebagai suatu cara agar ibu berubah ke arah nilai yang ibu miliki. 

c. Terapis pada bagian akhir bertanya kepada subjek untuk membuat komitmen 
kemana subjek akan mengarah dan tindakan apa yang subjek lakukan untuk 
sampai pada tujuannya, serta bagaimana menghadapi hambatan yang tidak 
menyenangkan, dihubungkan dengan pengobatan medis yang dijalani 
subjek (pekerjaan rumah) 

d. Terapis memberikan skala untuk kembali diisi 
e. Terapis mengucapkan terima kasih atas partisipasi subjek pada sesi 2 
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SESI KETIGA 
 
Pada sesi ketiga, terapi akan fokus pada visualisasi padangan subjek mengenai 
dirinya, mengulangi latihan mengenai cognitive defusion, dan latihan menggunakan 
teknik mindfulness. 
Setting tempat 

Subjek duduk bersama terapis saling berhadapan dalam ruangan yang tenang 
Alat dan bahan 

Alat tulis, modul pelaksanaan terapi, kertas ukuran A3, lembar kerja subjek 
 
Sesi ketiga terdiri dari 6 bagian sub sesi, yaitu:  
1. Pembuka ( 10 menit) 

Pada sesi pembuka, terapis bertanya mengenai kabar subjek, kemudian terapis 
dan peneliti menyiapkan kembali ‘Kompas Kehidupan’ yang telah subjek kerjakan 
pada sesi sebelumnya. Terapis kemudian memberi gambaran mengenai sesi 
ketiga yang akan dilakukan terapis dan subjek. 
Terapis pada pembuka sesi ketiga ini mengatakan : 

Selamat pagi Bapak/Ibu…… kita hari ini bertemu lagi untuk melanjutkan 
pertemuan yang ketiga, bagaimana kabar Bapak/Ibu? Lebih sehat daripada 
sebelumnya? Bagaimana dengan pikiran-pikiran yang sebelumnya menganggu 
ibu, masihkah sering terjadi? Sudahkah ibu berlatih kembali latihan-latihan 
kemarin? 

Pada pertemuan pertama dan kedua, Bapak/Ibu telah mengerjakan 
bersama dengan saya tentang “Kompas Kehidupan” yang berisi mengenai nilai-
nilai yang anda miliki dan anda jadikan pegangan untuk kehidupan anda. Anda 
juga telah menentukan 3 nilai-nilai yang ingin anda fokuskan yaitu apa Bapak/Ibu? 
Bagaimana apakah dalam minggu kemarin ibu melakukan kegiatan-kegiatan 
yang berhubungan dengan nilai-nilai tersebut? Apakah ada hambatan-hambatan 
yang terjadi dan strategi apa yang ibu terapkan? 

Nah, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan sesi ketiga. Pada hari 
ini saya akan memberikan gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari 
bersama, yaitu yang pertama latihan visualisasi, disini anda akan saya pandu 
untuk membayangkan anda berada pada pemakaman anda sendiri, dan nanti 
apa yang anda dapatkan dari latihan tersebut. Kedua, kita akan berlatih lagi 
cognitive defusion seperti pertemuan kedua, namun kali ini dengan latihan yang 
berbeda. Ketiga, kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana agar ibu bisa 
bersedia untuk merasa tidak nyaman dengan kondisi ibu saat ini dan seterusnya. 
Ibu tentunya harus mempersiapkan diri dengan pengobatan jangka panjang yang 
harus anda jalani, maka dari itu penting juga mempersiapkan diri anda untuk 
merasa tidak nyaman dengan kondisi yang mungkin akan anda hadapi. Keempat, 
kita akan berlatih mindfulness, apa itu mindfulness? Mindfulness adalah latihan 
untuk melatih kita agar sadar terhadap status pikiran dan emosi kita pada momen 
atau saat ini. 

 
2. Latihan teknik mega visualisasi (10 menit) 

Latihan ‘Menghadiri pemakaman sendiri’ 
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Terapis mengatakan : 
Bapak/Ibu kita akan masuk ke latihan selanjutnya, kalau bersedia kita 

akan melalukan latihan yang mungkin hasilnya akan mengejutkan anda. Disini 
kita akan melakukan latihan untuk mengetahui dengan lebih jelas apa nilai yang 
paling anda fokuskan. Anda bersedia? Latihan ini berjudul, menghadiri 
pemakaman sendiri.   

Saya minta anda relaks dahulu, duduklah dengan posisi yang paling 
nyaman untuk anda, tutuplah mata anda sejenak. Ambil waktu sejenak untuk 
bernafas lebih dalam dan tenangkan pikiran anda. Tarik nafas lebih dalam dan 
buanglah lewat mulut, lakukan berulang kali sampai anda merasa lebih nyaman. 

Apakah anda sudah merasa nyaman? Kalau pikiran anda sudah nyaman, 
bayangkan bahwa anda sudah meninggal, anda hanya cukup membayangkan 
saja, dan dengan sangat ajaibnya, anda bisa menghadiri pemakaman anda 
sendiri dalam bentuk roh. Bayangkan bahwa anda bisa melayang-layang dan 
mengelilingi pemakaman anda. Anda dapat mendengar apa yang orang katakan 
di sekitar pemakaman anda. Dalam bayangan anda, anda dapat mengetahui 
bagaimana orang-orang mengatakan seperti apa anda dan bagaimana anda 
diingat oleh orang-orang sekitar anda. Tenangkan pikiran anda dan luangkan 
waktu untuk membayangkan dengan jelas hal itu. 

Sekarang, bayangkan bahwa ada seorang anggota keluarga anda atau 
teman anda yang sedang berdiri dan berpidato di hadapan orang-orang, 
mengucapkan beberapa patah kata, tentang apa yang Anda inginkan dalam 
hidup Anda; tentang apa yang Anda pedulikan; tentang jalan yang kamu ambil. 
Saat ini, anda bisa melihat dan mendengar dari masing-masing kepala orang-
orang, apa yang anda ingin dengar dari keluarga atau teman anda tentang diri 
anda atau bagaimana anda diingat oleh mereka? Apa yang ingin anda dengar 
dari keluarga anda, anak anda, saudara anda, kakak atau adik anda? Apa yang 
ingin anda dengar tentang perasaan mereka terhadap anda yang mereka ingat? 
Apa yang ingin anda dengar dari tetangga anda tentang diri anda? Sekarang, 
bayangkan ada seseorang yang berdiri kembali untuk berbicara di depan banyak 
orang tentang diri anda dan bagaimana anda menjaga kesehatan? Bagaimana 
anda berusaha hidup sehat meskipun mungkin terkadang diri anda tidak selalu 
sehat? Disini kita membayangkan apa yang ingin anda pilih untuk dikatakan 
tentang semua hal yang anda inginkan dalam hidup anda. 

Sekarang buka mata anda, anda bisa memilih untuk menuliskannya atau 
langsung berbicara. Apa makna dari latihan tadi? Yang anda bayangkan tadi 
sebenarnya adalah apa yang sebenarnya menjadi nilai utama anda. Imajinasi tadi 
berhubungan dengan nilai yang selama ini penting untuk anda, nilai apa yang 
benar-benar anda inginkan dan anda miliki. Pernyataan dan tulisan anda bisa 
merefleksikan nilai-nilai anda. 

 
3. Latihan teknik cognitive defusion (10 menit) 

Latihan menggunakan metafora ‘Leaf on the Stream’ dengan instruksi : 
Terapis mengatakan : 

Selanjutnya kita akan berlatih proses cognitive defusion untuk proses 
penenangan diri dengan menganggap pemikiran sebagai sesuatu hal yang 
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datang dan pergi, sehingga tidak perlu direspon, dilawan atau dikontrol. 
Sebelumnya kita telah berlatih beberapa teknik, saya harap anda juga sudah 
berlatih di rumah. Hari ini kita akan berlatih kembali dengan 1 teknik lain dengan 
harapan membantu anda  melepaskan diri dari pikiran dan perasaan yang terikat 
pada diri anda dan seringkali menganggu anda, tujuan dari latihan ini adalah agar 
anda bisa berdamai dengan pikiran anda dan selanjutnya ketika sudah bisa 
berdamai dengan pemikiran anda, anda bisa menuju apa yang penting bagi anda. 
Teknik yang akan kita lakukan dan kita pelajari adalah latihan “daun yang 
mengalir di sungai” 

Sekarang tutup mata anda dan bayangkan bahwa ada sebuah sungai 
yang indah tidak terlalu deras, melewati bebatuan, melewati pepohonan yang 
rindah, turun dari bukit dan menuruni lembah. Suatu ketika ada daun yang cukup 
besar jatuh ke sungai dan kemudian terbawa aliran sungai. Bayangkan pada saat 
itu anda duduk di pinggir sungai dengan suasana yang hangat, cuaca yang cerah 
sambil memperhatikan satu demi satu daun jatuh dari pohon ke sungai. Sekarang 
anda harus memberikan kesadaran penuh pada pikiran subjek dan bayangkan 
bahwa setiap pikiran yang muncul dari kepala anda akan tertulis pada daun tadi, 
setiap gambar yang muncul dari pemikiran anda akan tergambar pada daun tadi, 
apabila anda memikiran kata, bayangkan kata itu tertulis di daun tadi, dan apabila 
subjek memikirkan sebuah gambar, bayangkan gambar tersebut ada pada daun 
tersebut. Tujuan anda adalah untuk tetap berada di dekat aliran sungai tersebut 
dan melihat serta membiarkan daun-daun yang ada mengikuti aliran sungai. Anda 
dapat tersenyum dan berterima kasih pada pemikiran anda, serta 
membiarkannya pergi. Jangan mencoba membuat aliran sungainya menjadi lebih 
cepat atau lebih lambat, jangan mencoba mengubah apapun yang terdapat di 
daun tersebut. Apabila daun tadi tidak terlihat lagi bentuknya biarkan ia pergi 
mengikuti aliran sungai. Jika anda masih melihat ia masih ada disitu, biarkan ia 
tetap ada disitu, bahwa ada kemungkinan daun-daun yang telah pergi akan 
kembali lagi, namun ia akan kembali terbawa arus 

Setelah kurang lebih 5 menit, terapis bertanya kepada subjek apakah 
subjek sudah cukup mengeluarkan semua pemikirannya? Apabila belum terapis 
kembali memberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengulangi latihan tadi. 
Apabila sudah, terapis meminta subjek untuk membuka mata. 

Apa anda kesulitan dalam membayangkan pemikiran anda tertulis atau 
tergambar pada daun tadi dan membiarkannya pergi? Apa yang anda rasakah 
setelah melakukan latihan tadi? Pemikiran kita baik itu yang menyenangkan 
maupun tidak menyenangkan akan selalu datang dan pergi. Kita disini hanya 
perlu menyadari kedatangannya saja dan kemudian membiarkan pemikiran itu 
pergi, apabila pemikiran tersebut berguna, kita dapat memberi perhatian lebih 
pada pemikiran itu, dan apabila tidak berguna biarkan pemikiaran itu pergi. Teknik 
tersebut dapat membuat kita lebih ramah pada perasaan dan pemikiran kita 
apapun itu dan membuat pemikiran dan perasaan kita tidak akan menganggu 
atau menakuti lagi. 

 
 

4. Kesediaan untuk Merasa tidak Nyaman (30 menit) 
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a. Terapis memulai dengan menyampaikan mengenai mengapa orang-orang 
dengan sakit kronis masih mau menjemput anak, bekerja seharian untuk 
keluarga meskipun itu bisa meningkatkan rasa sakit yang dialami. Jadi, 
mengapa orang dengan sakit kronis tersebut melakukannya? Hal itu karena 
nilai atau values mereka. Itu mungkin nilai bagi mereka, bukan? Tentu, 
mungkin itu nilai bagi mereka, tapi sebenarnya apa yang bisa nilai lakukan? 
Apa gunanya semua pekerjaan dan usaha yang anda lakukan sampai pada 
tahap ini? Intinya adalah bebas dan bersikap lentur. Bebas disini bukan 
berarti bebas dari penderitaan atau kesulitan atau masalah. Anda atau saya 
tidak akan memilih untuk sakit, tapi anda bisa memilih cara meresponnya. 
Kesediaan tidak melibatkan tawar-menawar seperti saya mau mengalami 
rasa sakit asal itu tidak terlalu buruk dan ada syaratnya, bukan seperti itu. 
Kesediaan kadang bisa menakutkan dan menimbulkan beberapa 
ketidaknyamanan, karena ini melibatkan perasaan itu sebenarnya normal. 
Disini, kita belajar untuk bersedia memiliki pengalaman dan perasaan tidak 
nyaman saat mengejar nilai dan tujuan kita. 
Terapis kemudian bertanya subjek tentang : 
1) Apa gunanya nilai untuk subjek? 
2) Apa yang telah nilai lakukan untuk subjek? 
3) Apa penting dan gunanya pengobatan subjek selama ini? 
 

b. Terapis melanjutkan dengan menjelaskan apa arti dari kesediaan atau 
’willingness’ 

Terapis memulai dengan bertanya mengenai pertanyaan akhir pada 
sesi kedua mengenai komitmen ke arah mana subjek akan bergerak dan 
bagaimana tindakan yang akan subjek pilih untuk sampai ke tujuan, dan 
apakah hambatannya. 

Willingness atau kesediaan berpengaruh terhadap fleksibilitas. 
Apabila Anda dapat sepenuhnya berada di sini dan sekarang tanpa berusaha 
menghakimi atau tanpa perlu menyingkirkan pengalaman-pengalaman 
(pikiran, perasaan, emosi, sensasi tubuh, dan sebagainya), maka Anda dapat 
memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Konsep 
mengenai kesediaan memerlukan kualitas dari perilaku individu tersebut, dan 
melibatkan secara aktif dan ambil bagian dalam sebuah tindakan yang 
kadang mengundang pikiran, perasaan, dan sensasi yang tidak nyaman. 
Bagi beberapa orang dengan sakit kronis, membungkuk untuk menggendong 
anak atau cucu akan membuat rasa sakit bertambah atau orang yang tetap 
bekerja meskipun membuat dirinya mudah lelah dan bertambah sakit, 
mengapa mereka melakukannya? Mungkin bagi orang tersebut itu ada nilai 
untuk mereka. Apa pentingnya nilai dan apa yang telah nilai lakukan untuk 
seseorang? Mengapa tetap melakukan pekerjaan sampai tahap seperti itu? 
intinya adalah bersikap bebas atau lentur. Anda sebagai orang yang 
menderita sakit kanker payudara tidak bisa memilih untuk menjadi sakit, 
namun bisa memilih bagaimana anda meresponnya. Kesediaan memberikan 
pilihan mengenai apakah kita bersedia memiliki perasaan dan pengalaman 
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yang tidak menyenangkan saat mencoba meraih nilai dan tujuan. Kesediaan 
tidak mengalihkan perhatian dan mengabaikan realitas pengalaman Anda. 

c. Terapis memberikan sebuah metafora yang berjudul ‘Joe the Bum’ dengan 
instruksi : 
1) Tutup mata anda dan bayangkan bahwa anda sedang mengadakan 

suatu pesta perayaan di rumah. anda merencanakan sebuah pesta di 
rumah, dan mengirimkan undangan kepada semua teman dan keluarga 
di sekitar rumah anda dan membagikan dalam bentuk flyer. Bayangkan 
bahwa anda sudah merencanakan pesta ini sebulan penuh dengan 
detail dan anda yakin akan berjalan dengan sempurna. anda memiliki 
dekorasi ruangan yang sempurna, makanan yang sempurna, dan anda 
membeli minuman yang enak dan sempurna pula. anda memiliki 
bayangan dalam imajinasi anda bahwa pesta anda sempurna dengan 
tamu yang berkelakuan baik dan mengenakan pakaian terbaik. 

Kemudian, tiba-tiba anda mendengar suara keras dari balik pintu, 
ada perasaan tidak suka ketika mendengar itu. Ternyata, seorang 
gelandangan, Joe datang ke pesta itu dan anda tidak menginginkanya. 
Dia bau, mengenakan pakaian yang gembel, dan yang paling buruk 
adalah dia menggnggu semua orang yang ada di pesta. Dia naik turun 
tangga, dan setiap bertemu orang, dia akan berkata buruk, anda sangat 
tidak menyukai Joe. Joe tampak tidak ingin meninggalkan ruangan itu. 

anda mencoba menyembunyikan Joe, ketika subjek tidak bisa 
mengendalikannya, anda mulai beradu argumen dengannya, 
memintanya untuk meninggalkan tempat tersebut. anda mengatakan 
bahwa anda sangat tidak menyukainya dan Joe tidak mempedulikan 
sama sekali. Joe ada di pesta anda, anda hampir menyerah dan 
memintanya pergi, namun anda tidak bisa mengaturnya. Sepanjang 
malam, subjek memfokuskan diri pada Joe yang tiba-tiba masuk ke 
pesta anda, tidak fokus pada tamu-tamu anda dan pesta anda, pada 
akhirnya anda hanya menghabiskan energi anda untuk mengontrol Joe. 
anda akhirnya mencoba berbicara dengan Joe dan menyajikan 
beberapa solusi bersama yaitu : 

 Mengajarkan Joe untuk bertindak dengan baik, baru memulai kembali 
pesta 

 Mencoba mati rasa terhadap Joe dengan mencoba meminum 
minuman 

 Menghindari Joe dengan tidak mengikuti acara pesta apapun 

 Menekan reaksi anda terhadap Joe dengan mencoba menyibukkan 
diri 

 Menerima Joe sepenuhnya, dengan segala macam bau, pakaian, dan 
perilakunya, dan menikmati pesta subjek 

Alternatif manakah yang anda pilih? 
2) Terapis mendiskusikan mengenai solusi dari metafora ‘Joe the Bum’ 

yang dipilih oleh subjek. Esensi penting dari cerita Joe si gelandangan 
adalah hidup dengan sesuatu yang tidak dapat kita kontrol, seperti 
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pikiran, bahkan ketika hal itu tidak menyenangkan, dengan cara secara 
aktif mengikuti kehidupan yang diinginkan.  

3) Tujuan dari pentingnya kesediaan ini adalah untuk terbuka atau 
membuka diri terhadap hal yang penting saat ini, kemudian bergerak 
lebih efektif menuju apa yang anda hargai, merasakan semua perasaan 
yang muncul secara lebih lengkap,  bahkan atau terutama, perasaan 
yang buruk, sehingga bisa menjalani hidup lebih baik, yang lebih penting 
adalah kesediaan utnuk belajar bagaimana merasa lebih baik. 
 

 
5. Latihan teknik mindfulness (20 menit) 

Terapis menjelaskan mengenai teknik mindfulness kepada subjek. Tujuan dari 
sesi bagian ini adalah untuk mengoperasikan dirimu dari perspektif subjek 
sebagai pengamat diri subjek sendiri. 
a. Terapis menjelaskan bahwa mindfulness adalah teknik-teknik yang dapat 

membantu seseorang untuk lebih sadar di masa sekarang, namun hal 
tersebut bukan sesuatu hal yang spesial dan ajaib untuk dimasuki. 
Kesadaran penuh sebenarnya hanya melibatkan proses belajar untuk 
beroperasi lebih dan lebih dari dari perspektif diri subjek sebagai pengamat, 
diri yang menyertai subjek setiap saat. Oleh karena itu, sadar bukanlah 
sesuatu yang spesial, hal itu merupakan cara-cara yang paling mendasar 
untuk berada di dunia ini. Tujuannya adalah agar anda lebih fokus pada 
kegiatan dan aktivitas anda saat ini sehingga perhatian dan konsentrasi tidak 
anda habiskan untuk mengenang masa lalu dan mengkhawatirkan masa 
depan. 

b. Penyesalan pada masa lalu atau kekhawatiran pada masa depan seringkali 
membuat seseorang tidak bisa menikmati masa sekarang. Padahal yang kita 
miliki saat ini adalah masa sekarang dengan segala potensi dan kesempatan 
yang ada , dengan berbagai kondisi lingkungan yang membuat potensi kita 
menjadi lebih berkembang, dengan segala aktivitas yang bisa kita lakukan. 
Fokus pada masa sekarang pun dapat membuat kita mengambil keputusan 
yang lebih baik dan bertindak lebih efektif sehingga bisa bermanfaat bagi 
masa depan.  
Ada beberapa parameter yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan 
praktik mindfulness 

1) Kapan melakukan praktik 
Anda pasti ingin melakukan praktik mindfulness tersebut kapanpun, 
dimanapun, dan pada titik tertentu. Pada saat memulai praktik, ide yang 
paling baik adalah menentukan jadwal untuk praktik mindfulness. 
Direkomendasikan bahwa anda harus berkomitmen terhadap jadwal 
spesifik yang telah ditetapkan. Praktik dapat dimulai setengah jam 
setiap 2 – 3 kali seminggu. Selanjutnya, anda dapat mencoba 
melakukan latihan setiap hari. Hal ini mungkin terdengar membutuhkan 
banyak waktu, namun anda dapat berpikir bahwa dirinya 
menghabiskan banyak waktu berjuang melawan rasa sakit. Dalam 
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praktik, tidak ada batasan bagaimana berlatih mindfulness, anda dapat 
mencoba berbagai pendekatan yang diharapkan.  

2) Dimana melakukan praktik 
Untuk berlatih mindfulness, tidak dibutuhkan mengunci diri di suatu 
ruangan. Latihan tersebut tidak berkaitan tentang mengeliminasi 
distraksi atau rintangan, namun mengenai melihat diri mereka apa 
adanya. Anda dapat mencari tempat yang baik sekaligus menentukan 
kapan dirinya akan berlatih. 

3) Bagaimana melakukan praktik 
Pada saat berlatih mindfulness, anda tidak berusaha membangkitkan 
kedamaian. Anda hanya mencoba melihat apa yang terjadi pada 
dirinya dari perspektif yang telah terjadi pada sepanjang hidup anda. 
Perbedaannya adalah saat ini anda sadar terlibat dalam upaya untuk 
melihat hal tersebut. 

c. Latihan mindfulness 
Pada latihan ini subjek diajak untuk memilih diantara tiga latihan dibawah 
yang cocok atau sesuai dengan dirinya. Subjek diajak untuk mengambil 
waktu beberapa saat untuk secara penuh, dan dengan penuh kesadaran 
berada pada saat ini dan sekarang. Subjek dapat merekam instruksi yang 
diberikan sehingga dapat memutar kembali selama sesi latihan, atua 
mengingat komponen dasar dari instruksi latihan tersebut. 
Ada beberapa teknik mindfulness yang akan saya tawarkan kepada anda, 
anda dapat memilih 1 diantara 3 teknik yang saya berikan. 

1) Latihan ‘Dimana kamu berada’ 
2) Latihan dengan memindai tubuh 
3) Latihan dengan makan kismis/kurma 

 
6. Penutup (10 menit) 

a. Sesi penutup, subjek bertanya mengenai apa yang subjek dapat pada sesi 
hari ini 
Pertemuan ketiga hari ini telah selesai. Apa anda ingin bertanya sesuatu? 
Apa yang anda dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Pelatihan apa yang 
anda dapatkan hari ini? Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti 
dari pertemuan 1 sampai dengan 3? 

b. Terapis mengingatkan subjek untuk latihan teknik mindfulness dan cognitive 
defusion pada sepanjang minggu (pekerjaan rumah) 
Latihan mindfulness dan cognitive defusion tidak serta merta dengan mudah 
memberikan pengaruh, untuk memberikan hasil yang lebih baik latihan rutin 
adalah hal yang sebaiknya dilakukan. Maka dari itu dalam seminggu kedepan 
saya akan memberi anda tugas untuk melaksanakan latihan-latihan 
pertemuan kedua dan ketiga sebagai pekerjaan rumah anda. Cobalah teknik-
teknik tadi, anda bisa memodifikasi sesuai yang membuat anda nyaman 
namun dengan memperhatikan inti dari latihan tadi. 

c. Mengingatkan subjek untuk kembali melakukan aktivitas sepanjang minggu 
yang sesuai dengan values dan mengingatkan sesi selanjutnya 
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Minggu depan kita akan bertemu kembali, selama seminggu kedepan 
sebelum pertemuan keempat, anda dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang 
sesuai dengan nilai anda, agar anda lebih mengetahui apa yang penting dan 
terfokus pada hal itu. Tulislah pengalaman anda selama menjalani kegiatan 
tersebut dalam buku diary anda atau notes anda. 
Selamat pagi, terima kasih sudah mengikuti pertemuan ini dengan baik, saya 
harap ada hal baik yang bisa anda tangkap dari pertemuan kita tadi. 
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LATIHAN SESI 3 

MINDFULNESS 

 

Latihan ‘Being in the Moment’ atau ‘Dimana Kamu 

Berada Saat ini’ 

Anda silahkan menemukan posisi yang nyaman, dapat duduk di 

kursi atau duduk di lantai. Tutuplah mata anda sebentar dan 

ambil nafas panjang dan dalam. Silahkan relaks, jangan sampai 

anda tertidur, tapi biarkan tubuh anda beristirahat. 

Dimana anda berada saat ini? Luangkan waktu sebentar untuk 

melihat sekeliling anda. Apa yang anda lihat? Apakah ada 

sesuatu yang menarik mata anda? Jika ya, catat saja itu. Lihatlah 

meja anda, tanaman, pintu, jendela, pohon, langit, atau apapun 

yang ada di sekeliling anda. Cukup lihat saja. Lihat dan biarkan 

saja seperti itu. Lihatlah diri anda ketika anda mellihat 

sekeliling anda. 

Apa yang anda dengar? Relaks dan regangkan dengan 

pendengaran anda. Bawalah perhatian anda pada pendengaran 

anda. Suara apa yang anda dengar? Apakah ada sesuatu yang 

kamu inginkan dan menarik perhatianmu? Apakah itu? Catat 

saja, dengarkan itu. Anda hanya perlu sadar terhadap suara itu. 

Apakah suara itu indah atau terdengar buruk? Bagaimana suara 

itu menurut perasaanmu? Itu tidak harus membuat anda merasa 

ada hal atau cara tertentu, apabila iya, cukup catat saja, 

kemudian lanjutkan. 

Pikirkan tentang bau. Bau apa yang dapat anda cium di tempat 

anda duduk atau santai saat ini? Apakah anda mencium sesuatu? 

Apakah bau itu membawa anda ke sesuatu hal? Apakah itu? 

Catat dan bawalah tanpa anda perlu terikat terhadap hal itu. Jika 

anda merasa masuk ke dalam memori atau sebuah fantasi, 

bawalah diri anda kembali ke sekarang dan saat ini. Anda ada 

di sini, sekarang dan sedang mempraktekkan mindfulness. 

Alihkan perhatian anda pada tubuh anda. Bagaimana rasa dari 

tubuh anda saat ini? Apakah terasa longgar atau ketat? Adakah 

bagian dari tubuhmu yang terutama anda sadari? Raba ujung jari 

anda bersama. Seperti apa? Apakah anda dapat merasa ujung 

jari anda? Kasar atau halus? Apakah anda butuh pelembab? 

Apabila anda duduk atau sedang bersantai di sesuatu, pikirkan 

tentang bagaimana rasanya. Alihkan perhatian anda pada tubuh 

anda dimana sedang bersentuhan dengan tempat anda duduk 

saat ini, bagaimana yang anda rasakan? Catat hal tersebut. 

Apakah itu nyaman? Kursinya kasar atau lembut? Apakah anda 

merasa ada tekanan pada tubuh anda? Dimana? Seperti apa? 

Jangan jatuh terlalu dalam terhadap pengalaman tubuh anda, 

cukup lihat dan lanjutkan. 

Sekarang alihkan perhatian anda pada rasa sakit di tubuh anda. 

Jangan khawatir, anda hanya akan melihat saja. Lihat apakah 

anda bisa berhubungan dengan hal itu tanpa terikat terhadap 

rasa sakit itu. Dimana anda merasakan rasa sakit itu? Coba lebih 

spesifik jika bisa. Bagaimana rasanya? Apakah sakitnya 

panjang dan menjemukkan ataukah seperti tusukan tajam? Catat 

seberapa banyak pengalaman rasa sakit tersebut. Lihat apakah 
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ada berubah ketika anda melihat itu. Apakah rasa sakitnya 

berpindah? Kemana dan cukup buat catatan saja. Jika anda 

masuk ke dalam rasa sakit itu semakin dalam, tidak masalah, 

cukup kembali saja pada saat ini dan ketauhilah bahwa anda 

kamu selalu memperhatikan rasa sakitmu. Tidak ada masalah 

disana. Anda hanya melihat rasa sakit itu, melihat, merasakan, 

mendengar. Cobalah untuk tidak terikat. Hal itu ada disana, 

bagian dari anda, seperti jari kaki atau tangan-tangan anda. 

Sekarang beralihah ke pikiran anda. Apakah anda pikiran yang 

datang  ke dalam saat ini? Apakah itu? Dengarkan apa yang 

mereka katakana dalam pikiran anda. Apa yang mereka 

katakana? Informasi seperti apa yang membuat pikiran anda 

bergemuruh saat ini? Dengarkan sama seperti anda 

mendengarkan radio. Itu dia, biarkan dia pergi terus dan terus. 

Tetapi andalah yang ada disana dan anda hanya mendengarkan 

saja. 

Anda dapat mengendalikan memori-memori yang datang 

ketika melakukan latihan ini. Tidak perlu keluar dan cukup 

melihat saja. Biarkan mereka datang dan pergi seperti 

gelombang di samudra. Mereka akan datang dan menghilang. 

Anda tidak terikat dalam memori anda. Apabila anda masuk 

dalam salah satu memori anda dan menemukan diri anda 

dalam memori anda dan bukan berada pada saat ini, itu tidak 

masalah. Anda hanya cukup mencatat apa yang terjadi dan 

lanjutkan  

LATIHAN SESI 3 

MINDFULNESS 

Latihan Memindai Tubuh 

1. Latihan pemindaian tubuh dimulai dengan subjek duduk di 

kursi dengan posisi paling nyaman, atau duduk di lantai 

dengan tangan menghadap ke atas dan kedua kaki 

bersandar di lantai. 

2. Terapis meminta subjek untuk duduk tenang dan diam 

selama latihan dilaksanakan dan bergerak dengan 

kesadaran apabila perlu untuk menyesuaikan posisi. 

3. Terapis mulai membimbing  untuk memindai tubuh. Subjek 

mulai dengan dibawa ke kesadaran akan nafas, dengan 

memperhatikan ritme nafas, pengalaman ketika menarik 

nafas atau menghembuskan nafas. Subjek tidak perlu 

mengubah cara bernafas namun hanya menahan kesadaran 

pada nafas yang lembut. 

4. Terapis mengajak subjek untuk memberi perhatian pada 

tubuh, bagaimana rasanya, tekstur pakaian terhadap kulit, 

kontur permukaan tempat tubuh bersandar, suhu tubuh dan 

lingkungan. 

5. Terapis membimbing ke kesadaran akan bagian-bagian 

tubuh yang sedang kesemutan, sakit, sangat berat atau 

ringan dan mencatat atau mengingat area tubuh dimana 

subjek sama sekali tidak merasakan sensasi. 

6. Pemindaian tubuh memberikan perhatian khusus dan 

bergerak di mulai dari : 

Jari kaki kedua kaki, kemudian sisa bagian kaki (kaki bagian 

atas, bawah atau pergelangan kaki), kaki bagian bawah (tulang 
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kering), lutut, paha, panggul, pantat, tulang ekor, menuju ke 

perut, ke dada (paru-paru), kemudian menuju ke bagian 

belakang seperti tulang rusuk dan belikat belakang, tangan (jari 

tangan, telapak, punggung, pergelangan), lengan, leher, wajah 

dan kepala (rahang, mulut, pipi, telinga, mata, dsb), dan diakhiri 

dengan menghembuskan nafas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN SESI 3 

MINDFULNESS 

 

Latihan dengan Memakan Kismis/Kurma 

Dalam latihan ini, subjek akan dipandu untuk mengetahui 

seberapa jauh pengalamannya tentang kismis/kurma. Pertama, 

subjek diminta untuk memakan kismis/kurma seperti biasanya, 

memasukkan ke mulut lalu memakannya. Selanjutnya, subjek 

diminta mengambil kismis/kurma lagi lalu meletakkannya di 

depannya dan memeriksanya. Subjek diminta memperhatikan 

keriput di kulit kismis/kurma. Selanjutnya, subjek diminta 

meletakkan kismis/kurma kedua di sebelah yang pertama dan 

memperhatikan bentuknya yang tidak biasa. Tidak ada 

kismis/kurma yang sama identik. Ukuran yang berbeda dan 

hubungan satu sama lainnya. Subjek kemudian diminta untuk 

menggulingkan kismis/kurma diantara jari-jarinya dan 

merasakan tekstur kulit bagian luarnya. Subjek diminta 

merasakan bekas lengket yang tertinggal di jari saat 

memindahkan dari bagian jari depan ke belakang. Subjek 

kemudian diminta meletakkan kismis/kurma di mulutnya dan 

menggulungnya di atas dan di bawah lidah, menyembunyikan 

diantara rahang dan pipi, dan jangan mengunyahnya dahulu. 

Subjek diminta melakukan hal itu kurang lebih 30 detik. 

Apabila sudah, subjek dapat memakannya dan mencatat rasa 

dari kismis/kurmanya. Subjek diminta merasakan saat makanan 

tersebut meluncur ke tenggorokan, saat menelannya. 

Selanjutnya subjek diminta memakan kismis/kurma kedua 

namun dengan tempo yang lebih lambat. Bagaimana rasanya? 
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Bagaimana bedanya? Apakah berbeda dari yang sebelumnya? 

Bagaimana cara subjek membandingkan rasanya? 
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SESI KEEMPAT 
 

Pada sesi terakhir, akan dimulai dengan membahas kembali secara singkat mengenai 
‘willingness’ atau kesediaan dan nilai. Selanjutnya materi pokok akan membahas 
mengenai penerimaan dan komitmen. 
Setting tempat 

Subjek duduk bersama terapis saling berhadapan dalam ruangan yang tenang 
Alat dan bahan 

Alat tulis, modul pelaksanaan terapi, kertas ukuran A3, lembar kerja subjek 
 
Sesi keempat terdiri dari 4 bagian sub sesi, yaitu: 
1. Pembuka 

Terapis membuka dengan menanyakan kabar subjek dan memberi pemahaman 
mengenai garis besar sesi pada hari tersebut. 

Selamat pagi Bapak/ibu….. terima kasih atas kedatangannya pada 
pertemuan keempat ini sekaligus pertemuan terakhir. Saya harap ada perubahan 
ke arah yang baik selama kita menjalani sesi pertemuan terapi ini. Hari ini kita 
akan melakukan sesi terapi terakhir dengan materi berkaitan dengan nilai yang 
sudah bapak/ibu miliki. Materi kedua kita akan belajar mengenai penerimaan, apa 
pentingnya penerimaan bagi ibu, dan terakhir kita akan belajar mengenai 
pentingnya komitmen yang harus dibangun agar nilai-nilai yang telah bapak/ibu 
miliki bisa teraih dengan baik. 
 

2. Values dan Kesediaan 
a. Terapis membahas bersama subjek mengenai pekerjaan rumah yang sudah 

dikerjakan yaitu tentang apa yang telah subjek lakukan untuk hidup secara 
konsisten berdasarkan nilai yang telah dipegang 

Selama menjalani pertemuan pertama hingga ketiga, anda telah 
diberi pekerjaan rumah untuk melakukan tindakan yang mengarah pada nilai 
yang anda miliki, bagaimana sejauh ini? Apakah anda sudah melakukan 
beberapa tindakan yang mengarah pada nilai anda? Apakah hambatan yang 
terjadi ketika mencoba melaksanakannya? Apakah hambatan yang 
sebelumnya anda perkirakan terjadi dan solusi apa yang anda berikan? Pada 
saat melaksanakan berbagai kegiatan yang mengarah pada nilai yang anda 
miliki, penting untuk fokus pada kegiatan anda saat dilakukan, ketika anda 
fokus maka akan semakin efektif kegiatan yang anda jalani, dan nantinya hal 
itu berguna bagi masa mendatang. 

b. Terapis melanjutkan dengan membahas kembali mengenai pentingnya 
kesediaan dan nilai dalam diri subjek 

Seperti pernah kita pelajari di pertemuan 1 dan 3, nilai merupakan 
suatu arah menuju mana seseorang bergerak dalam kehidupan dan 
merupakan panduan arah perilaku serta tujuan. Nilai berbeda dengan tujuan. 
Perbedaan utamanya adalah nilai itu tidak dapat dicapai. Tujuan memiliki 
akhir, misalnya anda ingin sembuh, ketika sembuh, maka tujuan anda 
tercapai, berbeda dengan nilai. Nilai sepenuhnya hadir sejak awal perjalanan 
seseorang, misalnya nilai yang anda perjuangkan adalah memiliki kesehatan 
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yang baik dan prima. Nilai merupakan sesuatu yang dilakukan atau kualitas 
yang sedang dilakukan, dan tidak akan pernah berakhir. Nilai itu seperti 
kompas, yang menuntun anda pada apa yang anda perjuangkan selama ini. 
Nilai tidak akan tampak maknanya kalau anda tidak berusaha melakukan hal-
hal sesuai dengan nilai yang anda perjuangkan. Nilai itu seperti ketika anda 
mempunyai sebuah kebun dengan banyak tanamann, tanaman tersebut 
tidak ada berkembang baik kalau yang anda lakukan hanya mencabut, 
memindahkan, atau menggantinya dengan yang baru. Kebun dengan 
tanaman tersebut akan berkembang baik apabila anda mau berusaha 
merawat dan melakukan hal-hal yang bisa membuatnya berkembang dengan 
baik. Anda tahu tidak akan ada kebun dan tanaman yang sempurna, sama 
seperti kehidupan kita, tidak ada yang sempurna, namun akan lain apabila 
kita melakukan usaha untuk membuat tanaman tersebut tumbuh subur. 

Pada saat mencoba berusaha bertindak sesuai nilai kita, ada kalanya 
mungkin anda akan merasa ada hambatan yang membuat tidak nyaman, 
misalnya ketika anda ingin bertindak yang mengarah pada nilai sosial atau 
kesehatan, kadang ada hambatan-hambatan yang membuat kita cemas dan 
urung untuk melanjutkan, inilah pentingnya memiliki sikap kesediaan, 
kesediaan untuk merasa tidak nyaman. Salah satu hal yang bisa anda 
lakukan adalah dengan sepenuhnya berada di sini dan sekarang tanpa 
berusaha menghakimi atau tanpa perlu menyingkirkan pengalaman-
pengalaman (pikiran, perasaan, emosi, sensasi tubuh, dan sebagainya), 
maka Anda dapat memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan. Ketika anda fokus pada “saat ini” anda akan bisa secara efektif 
dan fokus untuk melakukan aktivitas dan kegiatan yang tentunya itu 
mengarah pada nilai-nilai anda. Itulah pentingnya nilai dan kesediaan bagi 
kehidupan anda.   
 

3. Penerimaan 
a. Terapis menjelaskan dan mendiskusikan materi mengenai apa makna dari 

penerimaan 
Hidup dengan penyakit kronis merupakan sesuatu hal yang sulit dan 

menantang. Ada banyak teknik penanganan nyeri kronis yang didukung 
adanya penelitian dan pengamatan klinis. Pada umumnya teknik tersebut 
mengajarkan pasien untuk mendapatkan kontrol atas situasi atau perasaan 
yang dialami, meskipun demikian terkadang metode tersebut tidak 
sepenuhnya berjalan dengan baik. Maksudnya, metode pengendalian tidak 
mengatasi dan menghilangkan sepenuhnya rasa sakit dan bahkan terus 
menganggu kehidupan dan fungsi seseorang. Pada saat itu terjadi, banyak 
pasien diberitahu bahwa lebih baik ‘belajar untuk hidup dengan rasa sakit 
tersebut’ atau ‘menerimanya’.  
 
Terapis meminta subjek berpikir sebentar mengenai penjelasan singkat 
diatas. 

Terapis menjelaskan mengenai makna dari penerimaan. Penerimaan 
adalah cara untuk mengatasi situasi yang tidak bisa berubah atau 
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pengalaman hidup, namun hal itu tidak sama dengan kekalahan, 
ketidakberdayaan, berhenti berjuang dari hidup bahagia atau kesengsaraan. 
Menerima bahwa anda sebagai penderita kanker payudara memiliki rasa 
sakit (atau bahwa rasa sakit yang dialami benar terjadi dan dapat dipercaya) 
dan berbeda dengan melepaskan semua harapan. 

Terapis memberikan sepotong kalimat “Berikan saya ketenangan 
untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk 
mengubah hal-hal yang dapat saya ubah dan kebijaksanaan untuk 
mengetahui perbedaan” 
Terapis menanyakan menurut subjek apa arti pesan tersebut. 

b. Terapis menjelaskan dan mendiskusikan mengenai materi ‘Lapangan 
Penglihatan yang Luas’ 

Sebagai penderita penyakit kronis, mudah untuk fokus terhadap apa 
yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman mengenai rasa sakit yang 
kronis, misalnya “Ini terlalu menyakitkan, saya tidak bisa melanjutkan”. 
Menyadari perasaan tertekan memang penting, namun memiliki bidang fokus 
yang lebih luas dapat membantu seseorang untuk menemukan arah baru dan 
membawa seseorang menuju tempat yang diinginkan. Hal ini dapat 
diibaratkan seperti anda mengambil secarik kertas dan melubangi tengah 
kertas dengan jarum. Lalu anda mencoba mengemudi cepat dengan hanya 
melihat dari lubang jarum kertas. Apa yang akan terjadi? Apakah anda akan 
sulit mencoba berbelok atau bermanuver dari mobil atau kendaraan lain? Apa 
yang terjadi jika anda mengambil secarik kertas berlubang itu dari bidang 
penglihatan anda? Anda akan berada pada tempat yang sama namun 
memiliki lapangan penglihatan yang jauh lebih baik untuk melihat ke depan 
dan dimana anda akan mengarahkan mobilnya. 

c. Terapis menjelaskan dan mendiskusikan materi mengenai penerimaan 
adalah proses yang berjalan terus menerus 

Penerimaan merupakan suatu proses yang berlangsung terus 
menerus selama menjalani hidup tanpa berusaha mengubah, 
menghilangkan atau mengendalikan masalah-masalah. Anda akan terus 
menghadapi, terutama pada saat ada kesulitan yang tidak dapat dikendalikan 
atau strategi anda malah menyebabkan lebih banyak sakit hati. Seluruh 
proses ini mengharuskan anda untuk mengambil suatu tindakan yang 
berharga sambil menjalani tantangan yang sulit. Subjek diminta belajar 
menerima hal-hal yang tidak dapat diubah sesuai keinginan mereka dan yang 
tidak seperti mereka katakan. Berkomitmen untuk bertindak dan menyadari 
semua pengalaman, tidak hanya ‘baik’ atau ‘buruk’ namun semuanya. 

 
4. Komitmen 

a. Terapis bertanya mengenai komitmen subjek untuk melakukan aktivitas 
atau tindakan yang sesuai dengan nilai yang dihargai subjek. Terapis 
kemudian menjelaskan mengenai komitmen yang dapat mengalami 
kemunduran dan kemunduran tersebut dapat diprediksi. Terapis 
selanjutnya membahas apa yang dapat subjek lakukan apabila hal 
tersebut terjadi. 
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Menurut anda seberapa kuat komitmen anda untuk terus 
melakukan aktivitas yang sesuai dan mengarah pada nilai anda? Apakah 
menurut anda sudah cukup kuat. Ada kalanya mungkin ketika kita sudah 
menetapkan komitmen, ada ganjalan atau sesuatu yang terjadi, akhirnya 
dengan terpaksa atau mungkin tanpa sadar, komitmen itu mengabur, 
seperti yang terjadi pada anda sebelum jauh kita bertemu. Akhirnya 
komitmen anda mandeg sejenak, aktivitas anda berhenti karena ada 
sesuatu yang terjadi. Tapi itu bukan merupakan suatu kegagalan total. 
Ada hal-hal yang bisa anda perhatikan berkaitan dengan hal ini. 

1) Kemunduran 
Kemunduran sendiri diartikan sebagai sesuatu yang 

sementara memperlambat diri seseorang, dan bukan kegagalan 
total. Kemunduran diartikan sebagai pengalaman yang tidak 
menguntungkan dan membuat frustasi yang menghambat kemajuan 
dalam jangka waktu tertentu. Pada saat terjadi kemunduran 
seseorang masih dapat melanjutkan ke arah yang lebih maju, 
bahkan saat kemunduran itu terjadi. 

2) Identifikasi kemunduran 
Kemunduran sering terjadi pada situasi yang beresiko tinggi 

yang bertindak atau bekerja seperti rintangan yang mungkin 
menganggu seseorang dalam berlatih dan menerapkan ketrampilan 
yang telah dipelajari sebelumnya. Contoh dari kemunduran adalah 
gagal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, peningkatan rasa 
sakit, tidak ada teman yang mendukung, konflik dengan keluarga, 
dan stres yang berulang. Apa saja situasi beresiko tinggi lainnya 
yang anda hadapi di masa lalu atau yang telah anda identifikasi? 
Kemunduran apa saja yang pernah anda alami dan apa yang anda 
lakukan? 

3) Mengalir bersama kemunduran 
Kemunduran yang dialami bisa muncul dalam berbagai cara. 

Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk membantu anda 
mengalir bersama kemunduran yang anda alami saat mengalami 
kekambuhan, antara lain: 

 Hentikan apa yang anda lakukan dan hadirkan fakta bahwa 
kemunduran yang terjadi 

 Luangkan waktu anda untuk memgumpulkan pikiran subjek 
(dengan tetap sadar) 

 Tinjau ulang situasi menjelang kemunduran terjadi 

 Membuat rencana tindakan segera agar tindakan tetap sesuai 
dengan nilai dan tujuan yang dipilih secara pribadi 

Pada saat anda mengalami kemunduran, hentikan yang anda 
lakukan dan perhatikan pikiran anda dahulu. Setelah fokus tercapai, 
periksa situasi yang mengarah pada kemunduran yang terjadi 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti berikut : 

 Darimana anda akan memulai? 

 Apa yang terjadi di lingkungan sekitar subjek? 
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 Siapa yang bersama anda? 

 Apa pemicu yang teridentifikasi? 

 Apa anda memiliki pikiran, perasaan, atau respon fisik tertentu 
terkait dengan kemunduran? 

Mempersiapkan atau memprediksi kemunduran dapat mengurangi 
tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Anda dapat minta bantuan 
orang lain, mencari teman atau anggota keluarga untuk mendukung 
subjek. Kemunduran dapat diprediksi. Seberapa keras atau maju 
progres perawatan anda, akan ada masa dimana di masa depan, 
ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana anda. 
Kemunduran dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan, 
bagaimanapun itu terjadi atau tidak, yang penting adalah bagaimana 
anda merespon hal tersebut.  

Dalam mencapai tujuan, ada saat akan dimana kita 
menghadapi masalah kecil hingga besar sehingga kita mengalami 
kemunduran. Kita punya pilihan ketika itu terjadi, mundur atau tetap 
melanjutkan tujuan, tentunya pilihan kedua yang anda inginkan. 
Ketika hal itu terjadi, yang perlu anda ingat adalah mengenai nilai-
nilai yang anda miliki : KESEHATAN, PERTEMANAN DAN SOSIAL, 
serta SPIRITUALITAS. Nilai yang anda miliki merupakan wujud dari 
perjuangan anda dalam kehidupan yang anda miliki. Perjuangan 
mencapai tujuan ada kalanya sangat melelahkan, namun dalam diri 
anda pasti ada harapan bahwa apabila tujuan kita tercapai, 
perasaan yang muncul akan mengalahkan rasa lelah dan masalah 
yang mungkin pernah terjadi. Bagaimanapun juga, respon anda 
terhadap kemunduran dan masalah yang terjadi itu sangat penting. 

b. Terapis meminta subjek untuk menyatakan dan menuliskan komitmen 
subjek di lembar kerja yang disediakan dalam bentuk langkah-langkah 
yang akan subjek ambil dalam arah yang bernilai disertai dengan aktivitas 
yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah tersebut. 

c. Pada bagian akhir, terapis mereview kembali keseluruhan sesi 
dengan subjek dan berterimakasih atas usaha dan kerja keras subjek 
dalam seluruh waktu dalam terapi.  

 
5. Penutup 

a. Terapis mengevaluasi dan mereview semua sesi terapi dan apa yang subjek 
rasakan setelah menjalani rangkaian sesi terapi 

Hari ini merupakan pertemuan terakhir, di mana kita belajar mengenai 
pentingnya penerimaan dan perilaku atau tindakan yang berkomitmen, 
dengan menetapkan tujuan, mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi 
atau mengenali hambatan yang dapat muncul, serta solusi untuk mengatasi 
hambatan tersebut. Hal yang kita pelajari tentunya dilakukan agar anda 
bergerak menuju kehidupan yang anda inginkan, kehidupan yang bermakna. 
Pada awal pertemuan kami bertanya tentang harapan anda dari terapi ini, 
bagaimana apakah harapan anda tercapai? Atau seberapa dekat anda 
terhadap harapan yang anda inginkan? 
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b. Terapis mengapresiasi komitmen subjek dalam mengikuti terapi 
Saya mengucapkan terimakasih atas komitmen anda dalam 

mengikuti setiap sesi terapi dengan baik. Kita disini berharap bahwa kita 
dapat menerima pengalaman internal atau pengalaman dalam diri kita dan 
bergerak sesuai dengan nilai yang kita miliki. Harapannya apabila kita 
mampu melakukan demikian, akan tercapai kehidupan yang menyenangkan 
dan memiliki pengalaman sebagai pengalaman menjadi penderita kanker 
payudara yang lebih bermakna. 

c. Terapis dan peneliti memberikan kembali skala untuk diisi oleh subjek 
d. Terapis dan peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasi subjek. 
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LAMPIRAN SKALA 

KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI 
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No. Pernyataan SS S AS ATS TS STS 

1 

Saya cenderung 

khawatir tentang 

apa yang orang lain 

pikirkan terhadap 

saya 

      

2 

Saya cenderung 

dipengaruhi oleh 

orang-orang 

dengan pendapat  

yang kuat 

      

3 

Lebih penting bagi 

saya untuk “cocok” 

dengan orang lain 

daripada bertahan 

sendiri dengan 

prinsip-prinsip saya 

      

4 

Sulit bagi saya 

untuk 

mengemukakan 

pendapat saya 

pribadi, terhadap 

sesuatu yang 

sifatnya 

kontroversi. 

      

5 

Tuntutan  

kehidupan  sehari-

hari  sering 

menjatuhkan saya 

      

6 

Saya tidak terlalu 

cocok dengan 

orang- orang dan 

komunitas di sekitar 

saya 

      

7 

Saya  sering  

merasa  kewalahan  

oleh tanggung 

jawab saya 

      

8 
Secara umum saya 

mampu mengelola 
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keuangan dan 

permasalahan- 

permasalahan 

dengan baik. 

9 

Saya merasa 

stress karena tidak 

mampu memenuhi 

semua hal yang 

harus saya lakukan 

setiap hari. 

      

10 

Saya mampu 

mengelola 

sehingga saya 

mampu 

menyelesaikan 

segala hal yang 

perlu diselesaikan, 

      

11 

Hari-hari saya 

cukup sibuk, tetapi 

saya merasa puas 

karena mampu 

mengelola semua 

hal. 

      

12 

Saya merasa 

frustrasi ketika 

berusaha 

merencakan 

aktivitas saya 

sehari-hari karena 

saya tidak pernah 

menyelesaikan 

sesuatu yang telah 

saya rencanakan 

untuk dilakukan. 

      

13 

Saya sulit 

mengatur hidup 

saya sesuai cara 

yang dapat 

memuaskan saya. 

      

14 Saya dapat       
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membangun 

“rumah” dan 

sebuah gaya hidup 

bagi diri sesuai 

dengan selera 

saya. 

15 

Saya tidak tertarik 

pada kegiatan- 

kegiatan yang 

dapat memperluas 

wawasan saya 

      

16 

Saya  adalah  tipe  

orang  yang  suka 

mencoba sesuatu 

yang baru, 

      

17 

Penting bagi saya 

memiliki 

pengalaman-

pengalaman baru 

yang menantang 

cara anda berfikir 

tentang anda 

sendiri dan dunia 

      

18 

Seiring waktu, saya 

telah mendapatkan 

banyak pelajaran 

tentang hdup yang 

telah membuat 

saya kuat, menjadi 

seseorang yang 

lebih kompeten. 

      

19 

Saya tidak nyaman 

di situasi-situasi 

baru yang 

mengharuskan 

saya untuk 

mengubah cara 

yang familiar bagi 

saya dalam 

melakukan 
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sesuatu. 

20 

Bagi saya, hidup 

adalah suatu 

proses 

berkelanjutan dari 

pembelajaran, 

perubahan dan 

perkembangan. 

      

21 

Saya lelah 

berusaha membuat 

perubahan besar 

atau perubahan-

perubahan dalam 

hidup sejak lama. 

      

22 

Banyak orang 

melihat saya 

sebagai seseorang 

yang 

menyenangkan 

dan penuh 

perhatian 

      

23 

Mempertahankan 

hubungan yang  

erat cukup sulit dan 

membuat saya 

frustrasi. 

      

24 

Saya sering 

merasa kesepian 

karena hanya 

memiliki sedikit  

teman  dekat yang 

bisa saya ajak 

untuk berbagi. 

      

25 

Saya tidak memiliki 

banyak orang yang 

ingin 

mendengarkan 

ketika saya 

berbicara. 

      

26 Saya merasa       
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mendapatkan 

banyak hal diluar 

persahabatan. 

27 

Tampaknya,

 seba

gian besar 

orang memiliki 

banyak teman 

daripada saya. 

      

28 

Orang-orang 

menggambarkan 

saya sebagai 

seseorang yang 

murah hati, 

bersedia untuk 

menyediakan 

waktu bagi orang 

lain. 

      

29 

Saya tahu bahwa 

saya dapat 

mempercayai 

teman-teman saya, 

dan mereka tahu 

bahwa mereka 

dapat 

mempercayai saya. 

      

30 

Saya dan teman-

teman saling 

bersimpati 

terhadap masalah 

masing- masing. 

      

31 

Saya merasa 

senang ketika saya 

memikirkan apa 

yang telah  saya 

lakukan di masa 

lalu dan apa yang 

saya harap untuk 

lakukan di masa 

depan. 
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32 

Saya  hidup  saat  

ini  dan  tidak  

benar- benar 

berfikir tentang 

masa depan. 

      

33 

Saya  dapat  

merasakan  

adanya  arah dan 

tujuan dalam hidup. 

      

34 

Kegiatan sehari-

hari saya  sering 

tampak sepele dan 

tindak penting bagi 

saya. 

      

35 

Saya tidak bisa 

merasakan dengan 

baik apa yang 

sebenarnya ingin 

saya raih dalam 

hidup. 

      

36 

Saya biasanya 

sering menetapkan 

tujuan bagi diri 

saya sendiri, 

namun kini hal itu 

tampaknya hanya 

membuang waktu. 

      

37 

Saya menikmati 

membuat rencana 

untuk masa depan, 

dan berusaha 

untuk membuatnya 

menjadi kenyataan. 

      

38 

Saya addalah 

orang yang aktif 

dalam mewujudkan 

rencana-rencana 

yang saya buat 

untuk saya sendiri. 

      

39 Tujuan hidup saya       
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lebih merupakan 

sumber kepuasan 

daripada sumber 

frustrasi bagi saya. 

40 

Pada akhirnya, 

saya tidak yakin 

bahwa hidup saya 

menjadi lebih baik. 

      

41 

Secara  umum,  

saya  merasa  

percaya diri dan 

positif tentang diri 

saya. 

      

42 

Saya  menyukai  

sebagian  besar  

dari aspek-aspek 

kepribadian saya. 

      

43 

Saya membuat 

beberapa 

kesalahan di masa 

lalu, tapi saya 

merasa bahwa 

pada akhirnya 

semua berakhir 

dengan jalan 

terbaik. 

      

44 

Dalam banyak hal, 

saya  merasa 

kecewa terhadap 

pencapaian saya 

dalam hidup. 

      

45 

Secara umum, 

saya bangga akan 

siapa saya dan 

hidup yang saya 

jalani. 

      

46 

Saya iri terhadap

 kehidupan 

yang dimiliki 

kebanyakan orang. 
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47 

Saya seringkali 

terbangun dengan 

perasaan kecewa 

mengenai 

bagaimana saya 

telah menjalani 

hidup selama ini. 

      

48 

Walaupun setiap 

orang punya 

banyak 

kekurangan. Tetapi 

saya merasa lebih 

beruntung. 

      



 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN AAQ II 
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SKALA ACCEPTANCE AND ACTION QUESTIONNAIRE 

 

Berilah tanda X pada kolom yang paling sesuai untuk mendeskripsikan 

seberapa benar pernyataan-pernyataan di bawah ini yang 

menggambarkan diri anda.  

1 2 3 4 5 6 7 

Tidak 

pernah 

benar 

Sangat 

Jarang 

Benar 

Jarang 

Benar 

Kadang-

kadang 

Benar 

Seringkali 

Benar 

Hampir 

Selalu 

Benar 

Selalu 

Benar 

 

Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

Pengalaman dan memori yang 

menyakitkan membuat saya sulit 

menjalani hidup yang lebih bernilai 

       

Saya takut pada perasaan-perasaan 

saya 

       

Saya khawatir tidak dapat mengontrol 

kekhawatiran dan perasaan-perasaan 

saya 

       

Memori yang menyakitkan 

menghambatku untuk memliki hidup 

yang terpenuhi 

       

Emosi-emosi dapat menyebabkan 

banyak masalah dalam hidupku 

       

Sepertinya kebanyakan orang dapat 

menangani kehidupannya lebih baik dari 

aku 

       

Kekhawatiran menghalangi kesuksesan 

saya 

       



 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN PEDOMAN 

WAWANCARA DAN OBSERVASI 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Data diri subyek (nama, tanggal lahir, pekerjaan) 

2. Masa kecil, remaja, dan masa kini subjek 

3. Pengalaman subjek berkaitan dengan kanker payudara 

a. Bagaimana pengalaman anda ketika menderita kanker 

payudara? 

b. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui bahwa anda 

menderita kanker payudara?  

c. Apakah penyakit ini memberikan efek atau dampak dalam 

kehidupan anda hingga saat ini? 

4. Dimensi Kesejahteraan Psikologis 

a. Bagaimana anda memandang diri anda dan pengalaman 

anda di masa lalu dan saat ini?  

b. Bagaimana pandangan anda terhadap pengalaman orang 

lain yang menderita kanker payudara? Berpengaruhkah pada 

anda? 

c. Atas pengalaman anda saat ini, apakah anda merasa ada 

perkembangan dan pertumbuhan yang anda rasakan? 

d. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga dan orang-

orang di sekitar anda?  
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e. Bagaimana lingkungan memberikan peran dalam mendukung 

anda? Seberapa aktif anda dalam kegiatan lingkungan saat 

ini? 

f. Apakah nilai dan tujuan hidup yang penting bagi anda saat 

ini? Masihkah itu anda pegang? 

5. Fleksibilitas Psikologis 

a. Bagaimana pemikiran dan perasaan Anda sekarang? Apakah 

anda yang mengganggu anda? 

b. Bagaimana Anda menghadapi masalah yang terkait dengan 

pemikiran dan perasaan Anda?  

c. Bagaimana aktivitas Anda saat ini?  

d. Perubahan atau kehidupan seperti apa yang diharapkan? 

6. Perubahan yang dialami 

a. Apa yang anda rasakan setelah mengikuti sesi terapi? 

b. Perubahan seperti apa yang terjadi pada anda? 

c. Bagaimana anda memandang diri anda saat ini? 
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PANDUAN OBSERVASI 

 

1. Penampilan dan posisi tubuh 

2. Gesture atau perilaku dan ekspresi wajah ketika wawancara dan 

terapi 

3. Cara berkomunikasi dan respon subjek selama wawancara dan 

terapi 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN UJI STATISTIK 



 
 

 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

baseline2 - baseline1 Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 4b 2.50 10.00 

Ties 0c   

Total 4   

a. baseline2 < baseline1    

b. baseline2 > baseline1    

c. baseline2 = baseline1    

 

 

Test Statisticsb 

 baseline2 - 

baseline1 

Z -1.841a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .066 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN INFORMED CONSENT 

DAN SURAT IJIN 
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