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LAMPIRAN A

Skala DBI-II, YMRS, Manipulation Cheklist, GOA dan
SAR



Young Mania Rating Scale

(YMRS)
Nama: __________________________

Usia : ____ Laki-laki Perempuan

Tanggal:_______________

Berikanlah tanda () pada pilihan item

yang paling menggambarkan bagaimana

Anda merasakan atau perilaku klien

yang hadir.

1. Peningkatan suasana hati

Tidak ada.

Sedikit meningkat saat ditanyai.

Menurut pandangan diri sendiri

meningkat; optimis, percaya diri,

riang (sesuai dengan isi

percakapan).

Meningkat; tidak sesuai dengan

isi percakapan (humoris).

Euforia seperti tertawa dan

menyanyi saat situasi yang tidak

sesuai.

2. Peningkatan aktivitas motorik yang

terus-menerus

Tidak ada.

Menurut pandangan diri sendiri

meningkat.

Bersemangat; peningkatan gerak.

Energi yang berlebihan; hiperaktif,

gelisah (masih bisa tenang).

Gembira secara motorik;

hiperaktivitas yang berkelanjutan

(tidak dapat ditenangkan).

3. Ketertarikan seksual

Normal (tidak meningkat).

Sedikit meningkat.

Meningkat menurut pandangan

diri sendiri (saat ditanyai).

Kepuasan seksual secara

spontan; terperinci pada hal-hal

yang berhubungan dengan

seksual; hiperseksual

(melaporkan diri mengalami

fantasi, dorongan dan perilaku

seksual namun tidak selalu

melampiaskan hasrat seksual

melalui berhubungan seksual).

Tindakan seksual yang

berlebihan.

4. Tidur

Tidak ada penurunan dalam waktu

tidur.

Tidur kurang dari jumlah waktu

tidur pada umumnya (7-8 jam)

hingga satu jam.

Tidur kurang dari waktu tidur pada

umumnya (7-8 jam) hingga lebih

dari satu jam.

Penurunan kebutuhan untuk tidur.

Menolak kebutuhan untuk tidur.



5. Sifat mudah marah

Tidak ada.

Meningkat menurut pandangan

diri sendiri.

Mudah marah saat diwawancara.

Sering kali mudah marah saat

wawancara (kasar sepanjang

wawancara).

Sifat penolakan, tidak kooperatif

(tidak mungkin diwawancara).

6. Intensitas berbicara (rata-rata dan

jumlah)

Tidak meningkat.

Banyak berbicara.

Peningkatan bicara dan bertele-

tele.

Peningkatan secara konsisten,

sulit menginterupsi.

Penekanan bicara: tidak berhenti,

bicara terus menerus.

7. Gangguan berpikir-bahasa

Tidak ada.

Tergantung pada lingkungan;

gangguan ringan; pemikiran yang

cepat.

Kehilangan tujuan berpikir; sering

mengubah topik; pikiran

berbalapan.

Pikiran yang loncat-loncat;

pembicaraan yang berputar-putar

sehingga tidak mencapai tujuan

yang diinginkan, sulit untuk

dipahami (mengulang-ngulang

kata-kata yang diucapkan).

Tidak koheren sehingga tidak

mungkin berkomunikasi.

8. Isi Pikir

Normal.

Rencana dapat dipertanyakan

seperti ketertarikan terhadap hal-

hal baru.

Rencana kegiatan yang khusus;

religius yang berlebih.

Ide-ide besar, ide-ide paranoid;

ide-ide referensi.

Delusi; halusinasi.

9. Perilaku Destruktif-Agresif

Tidak ada, kooperatif.

Ungkapan sindiran yang tajam,

sewaktu-waktu menimbulkan

kebisingan.

Menuntut; mengancam saat

dalam pengawasan.

Mengancam pewawancara;

berteriak, sulit diwawancarai.

Menyerang; merusak, tidak

mungkin diwawancarai.



10. Penampilan

Berpakaian pantas dan terawat.

Perawatan diri yang cukup.

Kurang terawat; cukup kusut;

berpakaian secara berlebihan.

Kusut; berpakaian sebagaian,

riasan mencolok.

Benar-benar tidak terawat; berhias

dan berpakaian aneh.

11. Tilik Diri

Kesadaran; mengakui penyakit,

setuju dengan kebutuhan akan

perawatan.

Merasa ragu bahwa diri sakit.

Mengakui perubahan perilaku,

tetapi tidak mengakui sakit.

Mengakui kemungkinan

perubahan perilaku, tetapi tidak

mengakui sakit.

Mengelak perubahan perilaku

apapun.
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Beck Depression Inventory - II 

 

Nama  : 
Umur  : 
Jenis kelamin : 
Pekerjaan : 
Pendidikan : 
 

Petunjuk Pengisian 

Berikut ini ada serangkaian pernyataan yang menggambarkan keadaan anda pada 

saat ini. Bacalah tiap pernyataan dengan cermat, kemudian pilihlah pernyataan 

yang paling mencerminkan keadaan diri anda dan apa yang anda rasakan dalam dua 

minggu terakhir, termasuk hari ini. Pada setiap nomor, ada empat sampai enam alternatif 

pernyataan dan anda boleh memilih yang paling sesuai dengan diri anda saat ini. Berilah tanda 

ceklis (✓) pada alternatif pernyataan yang anda pilih. Tidak ada jawaban yang salah dan 

jangan sampai ada yang terlewati. Terimakasih. 

No. Tanda Pernyataan 

1. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 

 Saya tidak merasa sedih 

 Saya sering merasa sedih 

 Saya sedih sepanjang waktu  

 Saya merasa sangat sedih atau tidak gembira, sampai saya tidak dapat 
menahannya  

2. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya yakin dengan masa depan saya 

 Saya merasa takut dengan masa depan saya daripada biasanya 

 Saya tidak berharap segalanya menjadi lebih baik untuk saya 

 Saya merasa putus asa dengan masa depan saya dan keadaan hanya menjadi 
semakin buruk 

3. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak merasakan saya gagal 

 Saya telah gagal lebih dari yang seharusnya 

 Saat saya menoleh ke belakang, saya melihat banyak kegagalan 

 Saya merasa orang yang sepenuhnya dengan kegagalan 

4. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya memperoleh kesenangan dari semua hal yang saya nikmati 

 Saya kurang menikmati sesuatu daripada seperti yang biasanya 

 Saya mendapat sedikit kesenangan dari hal-hal yang biasanya saya nikmati 

 Saya tidak mendapat kesenangan apapun dari semua yang biasa saya nikmati 

5. (      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 Saya sama sekali tidak merasa bersalah 

 Saya merasa bersalah pada kebanyakan hal yang saya lakukan atau seharusnya 
saya lakukan 

 Saya merasa bersalah pada kebanyakan waktu 

 Saya merasa bersalah setiap waktu 

6. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak merasakan sedang dihukum 

 Saya merasa, saya mungkin dihukum 

 Saya mengharapkan untuk dihukum 

 Saya merasa saya sedang dihukum 
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7. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya merasa sama dengan diri saya selama ini 

 Saya kehilangan kepercayaan terhadap diri saya 

 Saya kecewa dengan diri saya 

 Saya tidak menyukai diri saya 

8. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mengkritik atau menyalahkan diri saya lebih dari seperti biasanya 

 Saya lebih kritis terhadap diri saya lebih dari seperti biasanya 

 Saya mengkritik diri saya untuk semua kesalahan saya 

 Saya menyalahkan diri saya untuk semua kejadian buruk yang terjadi 

9. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mempunyai pikiran apapun untuk membunuh diri saya sendiri 

 Saya mempunyai pikiran untuk membunuh diri saya sendiri, tetapi saya takut  

 Saya merasa ingin bunuh diri 

 Saya ingin bunuh diri bila ada kesempatan 

10. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak menangis lagi seperti biasanya 

 Saya menangis lebih dari biasanya 

 Saya menangis pada masalah-masalah yang kecil 

 Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menangis 

11. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 

 Saya bisa beristirahat seperti biasanya 

 Saya merasa kurang bisa beristirahat seperti biasanya 

 Saya tidak bisa beristirahat atau sangat sulit untuk diam 

 Saya sangat tidak bisa beristirahat atau saya harus tetap bergerak atau 
melakukan sesuatu 

12. (      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak kehilangan minat terhadap orang lain atau aktivitas tertentu 

 Saya sedikit berminat terhadap orang lain atau sesuatu hal daripada keadaan 
sebelumnya 

 Saya kehilangan hampir seluruh minat terhadap orang lain atau hal lain 

 Saya sulit untuk berminat terhadap apapun 

13. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya membuat keputusan sebaik keadaan sebelumnya 

 Saya merasa sedikit kesulitan dalam membuat keputusan daripada biasanya 

 Saya lebih sulit dalam membuat keputusan daripada seperti biasanya 

 Saya kesulitan dalam membuat keputusan apapun 

14. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya menganggap diri saya berarti 

 Saya tidak menganggap diri saya berarti dan berguna seperti biasanya 

 Saya merasa sangat tidak berarti dibandingkan dengan orang lain 

 Saya merasa diri saya sama sekali tidak berarti 

15. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya mempunyai banyak energi seperti biasanya 

 Saya kekurangan energi dibandingkan keadaan biasanya 

 Saya tidak mempunyai energi yang cukup untuk melakukan banyak hal 

 Saya tidak mempunyai cukup energi untuk melakukan apapun  

16. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mengalami perubahan dalam pola tidur 

 Saya kadang-kadang tidur lebih dari biasanya 

 Saya kadang-kadang kurang tidur dari biasanya 

 Saya tidur lebih sering dari biasanya 

 Saya tidur lebih kurang dari biasanya 

 Saya tidur hampir sepanjang hari 

 Saya bangun 1 atau 2 jam lebih cepat dari biasanya dan merasa sulit untuk 
tidur lagi 
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17. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mudah tersinggung seperti sebelumnya 

 Saya merasa lebih mudah tersinggung daripada sebelumnya 

 Saya lebih sering tersinggung daripada sebelumnya 

 Saya tersinggung setiap waktu 

18. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mengalami perubahan selera makan  

 Selera makan saya kadang-kadang kurang daripada yang biasanya 

 Selera makan saya kadang-kadang bertambah daripada yang biasanya 

 Selera makan saya kurang daripada yang biasanya 

 Selera makan saya lebih daripada yang biasanya 

 Saya tidak selera makan sama sekali 

 Saya gila makan setiap saat 

19. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya dapat berkonsentrasi baik seperti biasanya 

 Saya tidak berkonsentrasi sebaik sebelumnya 

 Sangat sulit untuk berkonsentrasi untuk jangka lama 

 Saya tidak dapat berkonsentrasi pada apapun 

20. (      ) 
(      ) 
(      ) 

 
(      ) 

 Saya tidak merasa capek atau lelah dibandingkan keadaan sebelumnya 

 Saya mudah capek atau lelah daripada yang biasanya 

 Saya merasa sangat lelah atau capek untuk melakukan apapun, daripada 
biasanya 

 Saya terlalu capek atau lelah untuk melakukan hampir semua aktivitas 
daripada yang biasanya 

21. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mempunyai perubahan dalam minat seks 

 Saya sedikit kurang tertarik terhadap seks dibandingkan yang biasanya 

 Saya kurang tertarik dengan seks sekarang 

 Saya kehilangan minat seks sepenuhnya 
 



Self Report
Petunjuk:

Silahkah memberikan tanda titik besar (•) pada gairs yang tersedia dan sesuai serta menunjukkan letak kondsi Anda pada saati ini

terkait pernyataan yang ada.

No Pernyataan Penilaian (1-10)
1. Saya menyadari dan mengenali seluruh bagian dalam diri saya. ______________________________________________
2. Saya menyadari dan memahami kelebihan/ potensi yang saya

miliki.

______________________________________________

3. Saya mampu menyadari dan memaknai setiap peristiwa/

pengalaman dalam kehidupan saya.

______________________________________________

4. Saya memahami perasaan atau emosi yang saya rasakan terhadap

peristiwa maupun pengalaman hidup saya.

______________________________________________

5. Saya mampu mengambil jarak dan melihat “posisi” saya terhadap

peristiwa/pengalaman hidup saya.

______________________________________________

6. Saya menilai diri saya dengan lebih positif. ______________________________________________
7. Saya merasa bahagia dan bersyukur dengan semua yang ada pada

diri saya dan kehidupan saya.

______________________________________________

8. Saya menerima dengan penuh cinta seluruh kelemahan dan

berbagai pengalaman trumatis yang pernah saya alami.

______________________________________________

9. Saya menghargai dan mengasihi semua yang saya miliki dalam

kehidupan.

______________________________________________



10. Hidup saya terasa damai dan penuh dengan kasih. ______________________________________________
11. Saya memahami tujuan hidup saya yang sebenarnya. ______________________________________________
12. Saya merasa bersemangat dan optimis dalam menjalani kehidupan

saya.

______________________________________________

13. Permasalahan yang saya hadapi merupakan bagian dari proses

menjadi pribadi dan kehidupan yang lebih baik.

______________________________________________

14 Saya mampu mengelola kelemahan maupun ketakutan atau

kekhawatiran yang dapat menghambat diri saya.

______________________________________________

15. Saya merasa yakin dapat mengembangkan seluruh potensi yang

ada pada diri saya.

______________________________________________
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Beck Depression Inventory - II 

 

Nama  : 
Umur  : 
Jenis kelamin : 
Pekerjaan : 
Pendidikan : 
 

Petunjuk Pengisian 

Berikut ini ada serangkaian pernyataan yang menggambarkan keadaan anda pada 

saat ini. Bacalah tiap pernyataan dengan cermat, kemudian pilihlah pernyataan 

yang paling mencerminkan keadaan diri anda dan apa yang anda rasakan dalam dua 

minggu terakhir, termasuk hari ini. Pada setiap nomor, ada empat sampai enam alternatif 

pernyataan dan anda boleh memilih yang paling sesuai dengan diri anda saat ini. Berilah tanda 

ceklis (✓) pada alternatif pernyataan yang anda pilih. Tidak ada jawaban yang salah dan 

jangan sampai ada yang terlewati. Terimakasih. 

No. Tanda Pernyataan 

1. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 

 Saya tidak merasa sedih 

 Saya sering merasa sedih 

 Saya sedih sepanjang waktu  

 Saya merasa sangat sedih atau tidak gembira, sampai saya tidak dapat 
menahannya  

2. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya yakin dengan masa depan saya 

 Saya merasa takut dengan masa depan saya daripada biasanya 

 Saya tidak berharap segalanya menjadi lebih baik untuk saya 

 Saya merasa putus asa dengan masa depan saya dan keadaan hanya menjadi 
semakin buruk 

3. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak merasakan saya gagal 

 Saya telah gagal lebih dari yang seharusnya 

 Saat saya menoleh ke belakang, saya melihat banyak kegagalan 

 Saya merasa orang yang sepenuhnya dengan kegagalan 

4. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya memperoleh kesenangan dari semua hal yang saya nikmati 

 Saya kurang menikmati sesuatu daripada seperti yang biasanya 

 Saya mendapat sedikit kesenangan dari hal-hal yang biasanya saya nikmati 

 Saya tidak mendapat kesenangan apapun dari semua yang biasa saya nikmati 

5. (      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 Saya sama sekali tidak merasa bersalah 

 Saya merasa bersalah pada kebanyakan hal yang saya lakukan atau seharusnya 
saya lakukan 

 Saya merasa bersalah pada kebanyakan waktu 

 Saya merasa bersalah setiap waktu 

6. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak merasakan sedang dihukum 

 Saya merasa, saya mungkin dihukum 

 Saya mengharapkan untuk dihukum 

 Saya merasa saya sedang dihukum 
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7. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya merasa sama dengan diri saya selama ini 

 Saya kehilangan kepercayaan terhadap diri saya 

 Saya kecewa dengan diri saya 

 Saya tidak menyukai diri saya 

8. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mengkritik atau menyalahkan diri saya lebih dari seperti biasanya 

 Saya lebih kritis terhadap diri saya lebih dari seperti biasanya 

 Saya mengkritik diri saya untuk semua kesalahan saya 

 Saya menyalahkan diri saya untuk semua kejadian buruk yang terjadi 

9. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mempunyai pikiran apapun untuk membunuh diri saya sendiri 

 Saya mempunyai pikiran untuk membunuh diri saya sendiri, tetapi saya takut  

 Saya merasa ingin bunuh diri 

 Saya ingin bunuh diri bila ada kesempatan 

10. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak menangis lagi seperti biasanya 

 Saya menangis lebih dari biasanya 

 Saya menangis pada masalah-masalah yang kecil 

 Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menangis 

11. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 

 Saya bisa beristirahat seperti biasanya 

 Saya merasa kurang bisa beristirahat seperti biasanya 

 Saya tidak bisa beristirahat atau sangat sulit untuk diam 

 Saya sangat tidak bisa beristirahat atau saya harus tetap bergerak atau 
melakukan sesuatu 

12. (      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak kehilangan minat terhadap orang lain atau aktivitas tertentu 

 Saya sedikit berminat terhadap orang lain atau sesuatu hal daripada keadaan 
sebelumnya 

 Saya kehilangan hampir seluruh minat terhadap orang lain atau hal lain 

 Saya sulit untuk berminat terhadap apapun 

13. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya membuat keputusan sebaik keadaan sebelumnya 

 Saya merasa sedikit kesulitan dalam membuat keputusan daripada biasanya 

 Saya lebih sulit dalam membuat keputusan daripada seperti biasanya 

 Saya kesulitan dalam membuat keputusan apapun 

14. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya menganggap diri saya berarti 

 Saya tidak menganggap diri saya berarti dan berguna seperti biasanya 

 Saya merasa sangat tidak berarti dibandingkan dengan orang lain 

 Saya merasa diri saya sama sekali tidak berarti 

15. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya mempunyai banyak energi seperti biasanya 

 Saya kekurangan energi dibandingkan keadaan biasanya 

 Saya tidak mempunyai energi yang cukup untuk melakukan banyak hal 

 Saya tidak mempunyai cukup energi untuk melakukan apapun  

16. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mengalami perubahan dalam pola tidur 

 Saya kadang-kadang tidur lebih dari biasanya 

 Saya kadang-kadang kurang tidur dari biasanya 

 Saya tidur lebih sering dari biasanya 

 Saya tidur lebih kurang dari biasanya 

 Saya tidur hampir sepanjang hari 

 Saya bangun 1 atau 2 jam lebih cepat dari biasanya dan merasa sulit untuk 
tidur lagi 
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17. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mudah tersinggung seperti sebelumnya 

 Saya merasa lebih mudah tersinggung daripada sebelumnya 

 Saya lebih sering tersinggung daripada sebelumnya 

 Saya tersinggung setiap waktu 

18. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mengalami perubahan selera makan  

 Selera makan saya kadang-kadang kurang daripada yang biasanya 

 Selera makan saya kadang-kadang bertambah daripada yang biasanya 

 Selera makan saya kurang daripada yang biasanya 

 Selera makan saya lebih daripada yang biasanya 

 Saya tidak selera makan sama sekali 

 Saya gila makan setiap saat 

19. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya dapat berkonsentrasi baik seperti biasanya 

 Saya tidak berkonsentrasi sebaik sebelumnya 

 Sangat sulit untuk berkonsentrasi untuk jangka lama 

 Saya tidak dapat berkonsentrasi pada apapun 

20. (      ) 
(      ) 
(      ) 

 
(      ) 

 Saya tidak merasa capek atau lelah dibandingkan keadaan sebelumnya 

 Saya mudah capek atau lelah daripada yang biasanya 

 Saya merasa sangat lelah atau capek untuk melakukan apapun, daripada 
biasanya 

 Saya terlalu capek atau lelah untuk melakukan hampir semua aktivitas 
daripada yang biasanya 

21. (      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 Saya tidak mempunyai perubahan dalam minat seks 

 Saya sedikit kurang tertarik terhadap seks dibandingkan yang biasanya 

 Saya kurang tertarik dengan seks sekarang 

 Saya kehilangan minat seks sepenuhnya 
 



Self Report
Petunjuk:

Silahkah memberikan tanda titik besar (•) pada gairs yang tersedia dan sesuai serta menunjukkan letak kondsi Anda pada saati ini

terkait pernyataan yang ada.

No Pernyataan Penilaian (1-10)
1. Saya menyadari dan mengenali seluruh bagian dalam diri saya. ______________________________________________
2. Saya menyadari dan memahami kelebihan/ potensi yang saya

miliki.

______________________________________________

3. Saya mampu menyadari dan memaknai setiap peristiwa/

pengalaman dalam kehidupan saya.

______________________________________________

4. Saya memahami perasaan atau emosi yang saya rasakan terhadap

peristiwa maupun pengalaman hidup saya.

______________________________________________

5. Saya mampu mengambil jarak dan melihat “posisi” saya terhadap

peristiwa/pengalaman hidup saya.

______________________________________________

6. Saya menilai diri saya dengan lebih positif. ______________________________________________
7. Saya merasa bahagia dan bersyukur dengan semua yang ada pada

diri saya dan kehidupan saya.

______________________________________________

8. Saya menerima dengan penuh cinta seluruh kelemahan dan

berbagai pengalaman trumatis yang pernah saya alami.

______________________________________________

9. Saya menghargai dan mengasihi semua yang saya miliki dalam

kehidupan.

______________________________________________



10. Hidup saya terasa damai dan penuh dengan kasih. ______________________________________________
11. Saya memahami tujuan hidup saya yang sebenarnya. ______________________________________________
12. Saya merasa bersemangat dan optimis dalam menjalani kehidupan

saya.

______________________________________________

13. Permasalahan yang saya hadapi merupakan bagian dari proses

menjadi pribadi dan kehidupan yang lebih baik.

______________________________________________

14 Saya mampu mengelola kelemahan maupun ketakutan atau

kekhawatiran yang dapat menghambat diri saya.

______________________________________________

15. Saya merasa yakin dapat mengembangkan seluruh potensi yang

ada pada diri saya.

______________________________________________



GENERAL OVERALL ASSESSMENT OF EMPATHIC LOVE THERAPY

Silahkan menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan sungguh-sungguh.

1. Silahkan menjelaskan semua pengalaman Anda pada saat mengikuti

Empathic Love Therapy ini. Jika perlu, Anda juga dapat menggunakan

halaman belakang kertas ini.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



2. Silahkan memberikan penilaian sejauh mana masing-masing sesi ini

membantu Anda.

1 = Sangat tidak membantu.

2 = Cukup membantu.

3 = Membantu.

4 =Sangat membantu.

Sesi
Penilaian

1 2 3 4
Pra Sesi (latihan relaksasi dan visualisasi)

Sesi 1: Eksplorasi Diri

Sesi 2: Eksplorasi Luka

Sesi 3: Interaksi Para Pemain

Sesi 4: I Love My Self and Let It Go

Sesi 5: Kehendak

Sesi 6: Aspirasi dan Rencana Aksi

Sesi 7: Cinta dan Syukur

Deskripsi:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



3. Silahkan memberikan penilaian sejauh mana anda mengerti masing-
masing sesi.
1 = Sangat tidak membantu.

2 = Cukup membantu.

3 = Membantu.

4 =Sangat membantu.

Sesi
Penilaian

1 2 3 4
Pra Sesi (latihan relaksasi dan visualisasi)

Sesi 1: Eksplorasi Diri

Sesi 2: Eksplorasi Luka

Sesi 3: Interaksi Para Pemain

Sesi 4: I Love My Self and Let It Go

Sesi 5: Kehendak

Sesi 6: Aspirasi dan Rencana Aksi

Sesi 7: Cinta dan Syukur

Deskripsi:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



4. Silahkan memberikan tanda centang (✓) pada sesi yang menurut anda paling
berguna/efektif bagi Anda.

Sesi Penilaian
Pra Sesi (latihan relaksasi dan visualisasi)

Sesi 1: Eksplorasi Diri

Sesi 2: Eksplorasi Luka

Sesi 3: Interaksi Para Pemain

Sesi 4: I Love My Self and Let It Go

Sesi 5: Kehendak

Sesi 6: Aspirasi dan Rencana Aksi

Sesi 7: Cinta dan Syukur

Deskripsi:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Silahkan memberikan alasan mengapa sesi yang anda beri tanda

centang pada pertanyaan no. 4 adalah sesi yang paling berguna/efektif

bagi Anda?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Silahkan memberikan penilaian 1-4 tentang sejauh mana Anda akan
merekomendasikan terapi ini pada orang lain. Jelaskan alasan Anda.

1 = Tidak akan merekomendasikan.

2 = Mungkin akan merekomendasikan.

3 = Aakan merekomendasikan.

4 = Pasti merekomendasikan.

Nilai :________________________________________________

Alasan : _____________________________________________________



SPECIFIC ASSESSMENT AND REACTIONS TO EMPATHIC LOVE
THERAPY

Silahkan menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan sungguh-
sungguh.
1. Apakah berpartisipasi dalam Empathic Love Therapy menguntungkan

atau tidak menguntungkan bagi Anda? Jelaskan alasan Anda.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Apakah Anda merasakan adanya perubahan dalam diri Anda setelah

mengikuti EmpathicLove Therapy? Jika iya, silahkan jelaskan

perubahan apa yang terjadi.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



3. Terkait dengan simtom-simtom bipolar, setelah mengikuti Empathic

Love Therapy perubahan apa yang Anda rasakan setelah Anda

menjalani proses terapi?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Silahkan jelaskan bagian apa dalam sesi Empathic Love Therapy yang

akan tetap Anda kerjakan di kemudian hari? Jelaskan mengapa.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Silahkan jelaskan bagian apa dalam sesi Empathic Love Therapy yang

tidak akan Anda kerjakan di kemudian hari? Jelaskan mengapa!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



6. Silahkan memberikan penilaian sejauh mana perubahan yang terjadi

pada Anda yang merupakan hasil dari mengikuti Empathic Love

Therapy.

1 = Tidak menjadi fokus masalah sebelumnya.

2 = Tidak ada perubahan yang berati.

3 = Cukup berubah.

4 = Berubah.

5 = Banyak berubah

No. Gejala 1 2 3 4 5
1 Pikiran negatif menurun
2 Rasa takut menurun
3 Lebih memiliki harapan
4 Marah lebih sedikit
5 Merasa lebih berarti
6 Merasa lebih cinta pada diri sendiri
7 Perasaan sendirian semakin berkurang
8 Lebih jarang menangis
9 Lebih pemaaf
10 Merasa lebih aman
11 Penurunan dalam perubahan perasaan/mood

yang tiba-tiba
12 Merasa lebih diterima
13 Merasa lebih mencintai orang lain
14 Merasa lebih menjadi diri sendiri
15 Merasa lebih percaya diri
16 Rasa cemas berkurang
17 Rasa memiliki semakin tinggi
18 Merasa lebih berharga
19 Merasa  lebih dekat dengan Tuhan
20 Merasa lebih mengerti tujuan hidup
21 Gejala lainnya (sebutkan)
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MIYU
Sesi I

Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II
1. Aku tuh kebetulan lagi ada punya masalah sama pacar. Jadi

yang aku tuliskan adalah masalah saat ini. Jadi dapat
emosional abuse dari pacar, dikata-kata kasar yang setiap hari,
terus dituduh apa yang gak aku lakuin dan itu bikin stress. Jadi
sedih terus nangis terus setiap hari. Setelah menuliskannya
berharap bisa keluar dari rasa sedih.

Partisipan merasa sedih karena mendapatkan
kekerasan verbal dan emosional abuse dari kekasih.

1+25 Kesadaran atas adanya
perasaan terluka yang berasal dari
pengalaman luka yang dialami
ketika kecil hingga saat ini.

2. Kalau aku perasaan yang dimiliki ada perasaan kecewa, bodoh,
marah, sedih  perasaan-perasaan tadi muncul. Muncul
perasaan “ Kok kamu bodoh sich masih bertahan dengan dia.”
Tapi ada juga yang bilang “Kamu harus bertahan karena dia
berubah, dia melakukan emosional abuse itu karena kamu.
Karena kamu melakukan kesalahan terus dia melakukan
emosional abuse.” yang satu ngomong gitu , tapi yang satu
ngomong “Bukan salah kamu. kamu jangan mau bertahan
sama dia” , digituin. Jadi kecampur kayak ada sedih, ada
merasa bodoh, ada rasa marah, kecewa, perasaan nyesel,
semua jadi satu.

Partisipan merasa kecewa, marah dan sedih saat
mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan
dari kekasih dan menyadari adanya dialog yang
terjadi di dalam diri.

2+3+4+5 Pengalaman yang luka
masa kecil hingga saat ini
menimbulkan perasaan kecewa
marah dan sedih, merasa tidak
memiliki kekuatan. Luka masa kecil
membentuk awal terciptanya sub-
sub kepribadian seperti
Tania dengan karakter lemah,
bodoh, tidak berdaya, muncul ketika
bertemu dengan orang yang
melakukan kekerasaan secara
verbal.
Salsa dengan karakter kuat, positif
thingking, berani untuk melawan,
muncul ketika bertemu dengan
orang yang melakukan kekerasan
secara fisik.

3. Bagaimana pengalaman menjadi pengamat? Waktu jadi
pengamat, aku rasanya pengen nolong diri aku yang itu, “Ayo
bangkit, ayo coba.” terus aku masuk tapi ternyata aku gak bisa
trus malah sedih. Terus kayak gak mau bangkit. Tapi ketika
keluar dari tubuh si Astrid itu lagi, pengen bantu lagi. Tapi pas
masuk malah gak mau dibantu. Gak bisa bantu. Jadi gak punya
kekuatan untuk bantu jadi punya perasaan sedih, kecewa.

Partisipan merasa sedih belum sanggup menolong
dirinya yang sedang terluka karena tidak memiliki
kekuatan untuk menolong.

4. Apakah pernah ada pengalaman sebelumnya yang nuansa
perasaannya sama seperti itu? Gak pernah. Ini pertama kali
ngerasaan kayak gitu. Ini rasanya ada dua kepribadian. Yang
satu itu kayak lemah, bodoh, gak berdaya itu namanya “Tania”.
Satunya lagi kepribadian yang terlalu kuat. Dia itu banyak
punya power. Gimana sich dia itu kayak orangnya lebih
mengarah ke arah positif thingking. Terus semuanya “Kamu
harus bahagia.” Terus dia tuh ngomong ke si yang bodoh ini,
“Ayo bangkit, ayo bangkit.” Pemberani gitulah. Namanya
“Salsa”.  Yang aku rasa hanya dua itu mereka berdebat. Tania
muncul saat bertemu dengan orang yang kasar itu yang ngata-

Partisipan menyadari kehadiran sub-sub
kepribadian yang ada di dalam dirinya seperti  Tania
dengan karakter lemah, bodoh, tidak berdaya,
muncul ketika bertemu dengan orang yang
melakukan kekerasaan secara verbal. Salsa dengan
karakter kuat, positif thingking, berani untuk
melawan, muncul ketika bertemu dengan orang
yang melakukan kekerasan secara fisik.
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ngatain. Tania itu kayak mau-mau aja dikasarin, dihujat, dijelek-
jelekin mau mau aja gitu gak ngelawan gitu. Dia dia aja nerima
gitu aja. Gak apa-apa kok emang gitu kenyataannya. “Aku
emang begok, aku emang bodoh. Ya udah dech.” Salas biasa
muncul ketika sama-sama ketemu dengan orang yang keras
dan kasar tapi bedanya dia ini masih bisa menantang,
mengambil keputusan. Munculnya pas ada orang yang mau
ngasarin dia secara fisik. “Oh ini udah gak benar nich.” Trus jadi
berani langsung ngelawan nich.

5. Pengalaman sebelumnya itu, Salsa muncul waktu kecil. Kan
dulu waktu itu punya masalah datang saat dengan ibu. Jadi
benci sama ibu banget. Gak nurut apa kata ibu. Nah salsa ini
mucul nantangin mama. Ini mama ngebentak-bentak dari hal-
hal yang kecil semuanya dimarah-marah. Salsa jadi muncul.
Tania muncul saat SD selama 6 tahun di bully terus. Tiap hari
Tania yang muncul. Dibully-nya itu parah kayak diguyur pakai
gayung, disuruh nyiramin kotorannya teman dan itu Tania
muncul dan gak ngelawan sama sekali. Ya aku emang kayak
gini dan aku emang pantas untuk dikayak giniiin. Aku kurus, aku
hitam kayak gitu mikirnya si Tania. Ini muncul lagi saat dengan
pasangan. Hal yang dapat dimaknai dari proses ini? Ingin
rasanya memenangkan Salsa biar si Tania itu gak bodoh lagi
gitu lo. Tapi susah. Jadinya malah kasian Salsanya kalau
dihilangin kayak gitu-kayak gitu lo.

Partisipan menyadari kemunculan Salsa saat
mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan
dari ibu sejak kecil sehingga merasa benci kepada
ibu. dan Tania muncul ketia mengalami bullying saat
SD.

Sesi II
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

6. Tadi yang aku rasakan setelah eksplorasi lebih dalam gitu,
entah gak tahu kenapa itu pengalaman yang menyakitkan tapi
yang aku rasakan aku lebih keperasaan teduh. Jadi aku ngeliat
aku di jaman dulu tapi dalam kondisi yang teduh gitu. Kayak di
suatu tempat kayak di pantai, terus lagi hujan. Tapi yang ngeliat
itu aku yang sekarang dalam keadaan yang teduh. Gak
ngerasaain sakit sama sekali. Hal apa yang bisa dimaknai dari
proses ini? Ya udah ini cuma masa lalu aku mikirnya. Terus
aku gak tahu mengapa hari ini aku ngerasa teduh, tenang aja.

Partisipan merasa nyaman ketika mengingat
kembali pengalaman yang menyakitkan karena telah
itu tidak lagi menjadi beban.

6+7+8 Menyadari adanya konflik
yang terjadi antar sub-sub
kepribadian yang dikenali ketika
kembali mengingat luka di masa
kecil.

7. Tapi yang tadi itu aku ngeliat si Tania yang lagi berantem terus
di sana juga ada Salsa yang hanya ngeliatin aja.

Partisipan menyaksikan adanya konflik yang terjadi
dari subkepribadian yang telah dikenalinya.
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8. Apa moment yang berkesan? yang paling bikin nyess itu saat
SD waktu di bully. Kok gini banget sich waktu SD. Tapi
kondisinya tetap tenang cuma terlintas, “Kok gini banget sich.”

Partisipan merasa kurang nyaman saat kembali
mengingat pengalamannya dibully.

Sesi III
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

9. Jadi Tania yang paling dominan dan yang  paling lemah. Dia
selalu ingin minta bantuan ke Salsa. Salas selalu ingin
membantu, tapi Tania ini sudah dibantu tetap aja nangis, tetap
aja cengeng, tetap lemah. Jadi rasanya dia BT sendiri sama
Tania. Dia udah bantu tapi dia BT. Tania juga gak mau berubah.
Dia tetap sedih, menyedihkan, yang lemah. Jadi Salsanya suka
BT sama dia.

Partisipan menyadari interaksi subkepribadian yang
dominan dan interaksinya dengan sub kepribadian
lain untuk membantunya.

9+10+11+12+13+14 Menyadari
interaksi sub-sub kepribadian di
dalam diri yang mendominasi,
mengalah, menghambat dan yang
mendukung, dan kehadiran mereka
dapat saling membantu dan
mengontrol.

10. Di sini ada Liliana. Liliana ini sebenarnya ingin mendominasi
tapi karena Salsa terlalu kuat, akhirnya, “Ya udah aku gak usah
mendominasi aja dech. Lagi gak mau tahu urusan kalian.”
Lilianan ini kan ceria kalau dia mendominasi bakal bahagia
diriku. Tapi kenyataannya si Salsa dan Tania yang lebih banyak
bermain. Jadi Liliana menyingkir, “Ya  udah gak usah
mendominasi juga gak apa-apa. Bodo amat sama kalian.”

Partisipan menyadari ada subkepribadian bersedia
mengalah atas dominasi subkepribadian yang lain.

11. Apa harapan Anda? Jujur ketika mengamati jadi jengkel sama
Tania ya. “Lemah banget sich.” Jadi kayak aku ingin tuh, Tania
dengerin apa kata Salsa kan Salsa juga udah mau bantu. Ya
dengerin jangan lemah lagi. Salsa pengennya kan dia gegabah
jadi kalau ngambil leputusan tuh gak pakai mikir. Pengennya si
Salsa ini lebih dewasa terus mau berteman dengan Liliana
supaya hidup bisa ceria. Harapannya Liliana bisa masuk ke
Salsa dan Tania, bisa menolong. Kan Liliana ini orangnya ceria
jadi bisa menolong mereka.

Partisipan berharap sub-sub kepribadian dapat
saling membantu.

12. Hal apa yang bisa dimaknai? Jadi bisa ngerti ternyata ada
banyak sub kepribadian dan ternyata bisa dikontrol.
Sebenarnya Tania sendiri bisa ditolong oleh Salsa. Waktu
ekplorasi luka bisa lebih tenang terus jadi tahu oh ternyata si
Salsa yang bisa bantu Tania.

Partisipan menyadari sub-sub kepribadian dapat
saling mengontrol antara satu sama lain.

13. Apakah ada sensasi tubuh tidak nyaman? Kaki rasanya ingin
bergerak-gerak mulu. Kayak capek aja. Sekarang udah
enakan.

Partisipan merasakan adanya sensasi fisik pada
bagian kaki yang terasa lelah.

14. Di sini yang mendukung Liliana, mengahambat Tania. Partisipan menyadari bahwa ada sub kepribadian
yang menghambat dan yang mendukung.
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Sesi IV
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

15. Jadi itu waktu pertama kali itu ngomong Tania. Terus Tania
bilang aku tuh ada diri kamu tuh sejak SD. Jadinya kenapa tuh
aku jadi penakut, cengeng itu karena dibully.

Partisipan menyadari pengalaman menyakitkan
yang menciptakan lahirnya sub kepribadian.

15+16+17 Kesadaran dan
pemahaman atas kemunculan sub-
sub kepribadian yang memiliki niat
baik dari kemuculannya untuk
menyelamatkan diri dari situasi yang
menyakitkan, saling melengkapi dan
melakukan rekonstruksi terhadap
subkepribadian untuk
membangkitkan potensi yang
dimiliki subkepribadian.

16. Trus kalau waktu bisa diulang, dia ingin kembali kemasa SD.
Dia minta tolong ke Miyu (si Pengamat) untuk bantuin dia biar
gak di bully. Jadi kayak melawan. Tania itu pengennya balik lagi
ke SD terus melawan teman-teman yang telah ngebully gitu
kan. Abis itu ngomong sama Liliana. Liliana ngobrol sama si
Pengamat dan memohon untuk “Perbolehkan aku untuk
melindungi Tania. Biar kamu itu bahagia, kamu itu ceria.” Tapi
tiba-tiba, di tengah Liliana ini memohon, biar aku yang
mendominasi, si Salsa ini datang. Si Salsa kayak gak suka
sama Liliana. Dia itu kayak dia ingin mendominasi karena dia
ngerasa dia itu kuat, terus kayak “Biar aku yang melakukannya,
bukan kamu yang melakukannya.” Interaksi apa yang terjadi?
Tania ini mau dia kalau perlu gak ada lagi di diri si Pengamat
agar si Pengamat itu gak sedih lagi. Liliana kan ceria, dia mau
bantuin Tania, tapi Salsa yang merasa kuat ini gak mau si
Liliana ini ada. Jadi siapa yang menghambat? Tania dan Salsa.
Paling dominan Salsa. Tania kan udah mau menghilang, gak
mau ada di sini lagi tapi si Salsa ini kayak ingin mendominasi.
Apakah para pemain ini akan memiliki hubungan yang baik di
masa depan? Ya susah sich, yang susah ini si Salsa.

Partisipan memahami keinginan dari kehadiran sub-
sub kepribadian, interaksi mereka, serta niat baik
dari kehadiran mereka.

17. Aku merasanya teduh banget. terus pas interaksi dengan para
pemain, Tania sama Salsa gak ada. Jadi yang ada cuma
Liliana. Terus kayak aku minta Liliana bikin aku bahagia lagi
dong. Akhir-akhir ini aku gak ngerasa bahagia. Liliana bilang,
“Ya, ayo.” Perubahan apa yang dirasakan? Ya bisa jadi lebih
kepengen bahagia. Aku ingin Liliana yang mendominasi agar
aku itu bahagia. Realisasi seperti apa dalam kesehari?
Melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan kayak biar
yang kalau terus-terusan meranakan yang muncul itu Tania
terus. Jadi melakukan aktivitas yang aku senang biar Liliana
yang muncul kayak jalan dengan teman-teman. Sesasi fisik apa
yang dirasakan? Gak ada

Partisipan merasa nyaman dengan rekonstruksi
baru yang dilakukan terhadap subkepribadian
dengan membangkitkan potensi dari subkepribadian
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18. Yang aku rasain ada 3 perasaan. Kesal sama mama. Aku
emang gak dekat dengan mama dari kecil. Terus sekarang
mama ada di Jogya. Nah itu aku benar-benar gak suka mama
ke Jogya. Jadi itu sudah seminggu kan udah seminggu ada di
Jogya. Nah seminggu terakhir aku ngerasa aku gak bahagia itu
karena ada mama. Jadi itu tadi diminta untuk dilepasin, aku
mikir ya udah anggap aja mama itu teman aku biar jadi bisa
lebih relaks. Abis itu ada perasaan sedih. Aku putus sama pacar
aku.

Partisipan merasa kesal, tidak bahagia dan sedih
atas kehadiran orang tuanya dan putus dengan
kekasih.

18+19+20 Menyadari perasaan
yang tidak nyaman yang dirasakan
hingga pada area fisik dan
kemudian terjadi perubahan sudut
pandang yang positif dalam
mengamati suatu keadaan.

19. Aku mikirnya bahwa aku dan dia akan baik-baik saja kok. Asal
bisa mengubah mind set, kebahagiaan itu tergantung dari mind
set kita juga.  Sekarang masih ada perasaan kesal sedikit ke
mama, tapi mulai nganggep jadiin mama itu teman jadi mulai
menurun sedikit kesalnya.

Partisipan mengubah sudut pandang ke arah yang
lebih positif dalam mengamati suatu keadaan yang
dialami.

20. Sensai fisik apa yang dirasakan? Punggung terasa sakit ketika
berlatih tapi sekarang sudah enggk lagi

Partisipan merasa sakit pada area punggung.

Sesi V
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

21. Tadi ketemu sama Tania. Jadi Tania itu bilang kalau Miyu itu
tipenya kalau lagi merasa bahagia, merasa happy lupa sama
Tuhan. Jadi Tania itu pengen ingetnya kamu itu perlu merasa
sedih biar kamu itu ingat lagi sama Tuhan. Jadi kenapa aku itu
ada di diriku itu biar kamu itu ingat lagi sama Tuhan. Karena
kamu itu tipenya kalau lagi bahagia lupa sama Tuhan, tapi kalau
kamu merasa sedih kamu baru datang berdoa sama Tuhan.
Jadi Tania itu ingetin kalau kamu itu butuh Tuhan makanya
kamu itu butuh sedih. Apa kualitas tersembunyinya? Tania itu
sebenarnya baik. Jadi dia ingin aku itu ingat sama Tuhan jadi
biar aku bisa sedih ya sedih yang sewajarnya tapi kamu tetap
ingat sama Tuhan. Sensasi tidak nyaman? Tidak ada.

Partisipan menemukan kualitas-kualitas
tersembunyi yang tidak disadari yang dimiliki oleh
subkepribadian.

21+22 Penemuan-penemuan
kualitas tersembunyi yang dimiliki
dan menerima seluruh kelebihan
dan kekurangan yang ada.

22. Apa hal yang dapat dimaknai? Ternyata sub-sub kepribadian
itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi
jangan ditolak.  Jadi Awalnya saya ingin menghilangkan Tania
dalam diri saya. Ternyata jangan dihilangkan karena ternyata
Tania itu punya kelebihan.

Partisipan menerima kelebihan dan kekurangan
yang dimiliki oleh  subkepribadiannya.
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Sesi VI
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

23. Cuma satu pengen bahagia. Kan aku punya bipolar ya. Tapi
kadang itu suka masuk fase depresi, jadi kayak pengen bisa
menghadapi fase depresi supaya bisa bahagia. Jadi pengen
bisa bahagia biar gak masuk fase depresi.

Partisipan berharap dapat tetap bahagia ketika fase
depresi sebagai bagian dari gangguan bipolar yang
dimilikinya.

23+24+26+27 Mengetahui aspirasi-
aspirasi dalam hidup dan menyusun
rencana aksi untuk mencapai
aspirasi tersebut sehingga
mengetahui arah tujuan hidup.24. Yang pertama kerja, terus menikah, bahagia. Partisipan menemukan aspirasi dalam hidup seperti

bekerja, menikah dan hidup bahagia.
25. Pengalaman yang paling diingat itu adalah pengalaman waktu

SD. Terus perceraian orang tua, terdiagnosa bipolar, terus
berkali-kali jatuh kedalam fase depresi, percobaan bunuh diri
sama diputusi pacar.

Partisipan menyadari pengalaman-pengalaman
yang menyakitkan yang dialaminya.

26. Rencana jangka pendek melakukan kegiatan-kegiatan yang
positif, memperbaiki hubungan sama pasangan juga aga bisa
menikah. Mulai mencari pekerjaan. Kan sekarangkan
mentalnya belum siap. Jadi rencana jangka panjangnya adalah
menyiapkan mental aja sich.

Partisipan menyusun rencana aksi untuk mencapai
aspirasi dalam hidupnya.

27. Apa hal yang dapat dimaknai? Jadi tahu tujuan karena sebelum
gak tahu mau ngapain sebenarnya. Jadi lebih nyadari ja.

Partisipan mengetahui arah tujuan hidupnya.

Sesi VII
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

28. Jadi waktu disuruh menerbarkan cinta, hawa terasa sejuk
berasa seperti ada di  tempat yang bersalju. Diminta
menebarkan cinta hawanya makin sejuk aja.

Partisipan merasa kenyamanan menebarkan cinta. Nyaman ketika energi cinta kasih
yang dimiliki disebarkan.

29. Kemudian bagaiman sudut pandang terhadap bipolar? Aku
melihatnya sich lebih bisa mengontrol. Kan udah tahu caranya.
Misalanya kalau lagi masuk fase depresi bisa relaksasi dan
udah tahu kalau pas fase ini berarti Tania yang datang. Terus
ngajak bicara, “Tania jangan sedih.” Dengan ngontrol.

Partisipan merasa mampu mengontrol, mengetahui
sub kepribadian yang berperan dan memiliki
ketrampilan dalam menangangi fase depresi dari
gangguan bipolar yang alami.

29+30+32 Menerima kehadiran
subkepribadian sehingga mampu
memahami, mengontrol,
mengetahui sub kepribadian yang
berperan dan memiliki ketrampilan
dalam menangangi fase depresi dari
gangguan bipolar yang alami.

30. Sudut pandang dengan sub-seb kepribadian bagaimana? Ini
sich awal-awal sich, Tania kok gini banget sich. Tapi setelah
dicari kelebihannya ternyata ada kelebihannya. Jadi bisa lebih
menerima. Yang lainnya juga aku jadi lebih bisa menerima. Apa
hal yang dapat dimaknai? Banyak. Intinya ya itu jadi bisa lebih
memahami diri.

Partisipan menerima kehadiran subkepribadian dan
lebih mampu untuk memahami dirinya.

31. Jadi waktu diminta bersyukur yang muncul adalah kematian. Ini
ada yang peti sendiri. Di dalam kubur itu gelap, gak ada apa-
apa. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena udah

Partisipan menyukuri kesempatan hidup yang
diberikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki
diri.

Rasa syukur atas kesempatan hidup
sebagai sebuah kesempatan untuk
memperbaiki diri.
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dikasi hidup,  dikasi nafas jadi kita harus bersyukur. Rasanya
itu sampai sekarang masih dikasi hidup untuk memperbaiki diri
jadi hidup harus disyukuri. Apa hal yang dapat dimaknai?
Apapun yang hari ini syukuri karena masih dikasi nafas aja itu
harus bersyukur.

32. Emosi ku lebih harus disadari. Terus kalau udah tahu aku harus
ngontrol Tania jadi bisa ngontrol emosi. Ada kemajuan bisa jadi
manusia yang lebih baik.

Partisipan lebih menyadari dan mampu mengontrol
suasana perasaan untuk menjadi seseorang yang
baik.

HANA
Sesi I

Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II
1. Jadi aku nulis kejadian yang udah masa lalu mungkin karena

masih sakit hati. Jadi waktu Januari aku tuh di putusin pacarku.
Padahal dia sudah janjiin nikah gitu. Aku udah senangkan.
Terus sama kayak Miyu, dari 2015-2017 sejak 2 tahun itu aku
juga ngalamin kekerasan dalam pacaran. Bahkan juga sampai
fisik, ditampar kalau lagi berantem atau di pukul. Itu tuh selama
2 tahun tuh terus. Jadi aku gak bisa putus dari dia karena aku
tuh tergantung sama dia emang sich. Jadi kayak dia tuh
nolongin aku setiap saat. Jadi aku dilema tapi makanya sampai
2 tahun. Terus aku itu waktu kecil pernah dapat seksual abuse
dari sepupu. Jadi itu tuh kayak 3 kejadian yang bikin aku tuh
masih dalam percintaan jadi kurang stabil kali ya. Jadi milih
sekarang dalam hal cowok-cowok ini. Ketika menuliskan
pengalaman-pengalaman itu apa ada kesulitan? Jadi teringat
lagi sich, mungkin kayak ada sedikit kenget aja sich.

Partisipan menyebutkan beberapa pengalaman
menyakitkan ketika kecil hingga saat ini yang masih
membuatnya merasa terluka seperti kekerasan
secara fisik dan verbal dalam hubungan berpacaran,
kekasih memutuskan hubungan ketika telah berjanji
akan menikahi dan mereka telah melakukan
hubungan intim, mengalami kekerasan seksual yang
dilakukan oleh sepupu.

Kesadaran atas adanya perasaan
terluka yang berasal dari
pengalaman luka yang dialami
ketika kecil hingga dewasa.

2. Saat aku masuk kemasa itu, perasaanku lebih ke malu banget.
Itu kan  sering terjadi bahkan di kampus. Jadi aku malu banget.
kok aku sebodoh itu gak mau ninggalin dia. Dominannya
perasaan malu sama perasaan sakit di sekitar ulu hati. Selain
malu, marah juga sich. waktu tadi aku masuk ke diriku sendiri,
aku memilih untuk meninggalkan dia secepat mungkin. Marah
gak tetapi yang lebih kerasa lebih kerasa malunya. Apa yang
didapatkan ketika balik kemasa itu? Seharusnya aku bisa
ninggalin dia saat itu juga. Tapi kenyataan yang terjadi bertahan
terus. Mempertahankan hal itu tuh yang sebenarnya sia-sia.
Saat jadi pengamat? Aku jadi mengamati diriku kalau ada malu.

Partisipan merasakan perasaan yang sangat malu
sehingga menimbulkan sesasi fisik yaitu sakit
dibagian ulu hati dan perasaan marah kepada diri
sendiri terhadap pengalaman menyakitkan yang
dialami.

2+3+4 Pengalaman luka
menimbulkan perasaan malu dan
kemarahan kepada diri sendiri,
memandang diri rendah, mengkritik
diri, pikiran negatif dan hal tersebut
direpetisi. Luka membentuk
terciptanya sub-sub kepribadian
seperti:Udin dengan karakter yang
introvert, pendiam, pemendam,
muncul ketika bertemu dengan
orang yang intimidatif.
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Ya masih ada malu tapi bagaimana diriku supaya bisa lebih
cepat bangkit gitu lo.

Awal dengan karakter pemarah dan
muncul ketika dalam situasi tertolak.
Kehadiran mereka disadari
berdasarkan pola perilaku sehari-
hari.

3. Nuansa malu pernah terjadi di pengalaman-pengalaman yang
lain? Kan rasa malu itu yang buat aku rendah diri. Jadi tuh aku
misalnya aku ngalamin penolakan, aku tuh langsung negatif
thingking, “Aku aku tuh benar-benar kurang ya? Apa aku tuh
salah ya?” Lebih mengkritik diri sendiri. Itu terus terjadi.

Partisipan merasa hadirnya perasaan malu
menyebabkan harga diri menjadi rendah, negatif
thingking, mengkritik diri secara berlebihan yang
diulang-ulang secara terus menerus.

4. Saat dengan orang tua juga terjadi. Jadi momennya itu, saat
waktu kecil tuh aku bandel banget. Terus kayak orang tuaku tuh
kalau ketemu tetangga ya paling cerita “Anakku, Hana tuh
bandel banget.” Trus aku tuh mikir, kok orang tua cerita
kejelekan anaknya ke orang lain bukan seharusnya biasanya
orang tua tuh ngebanggain atau diam ya. Itu kan juga bukan ke
sodara tapi ke tetangga emangnya itu siapa. Kan kau malu
juga. Kan itu ada aku. Itu kan jadi kayak gosipin. Rasa malu ini
rasanya sama kayak jalin hubungan dengan mantan pacar.
Perasaan itu tidak dihargai mungkin ini juga terkait dengan
cowok yang dekat dengan aku sekarang kali ya. Sama aku
sekarang dia sudah tidak pernah balas chatku lagi. Gak penting
lagi dimata dia, sudah tidak berharga lagi. Kayaknya sepanjang
fase kehidupan itu ada terus, mulai dari kecil, SD, SMP, SMA,
kuliah gitu terus perasaan malu, tertolak, kayak aku tuh merasa
aku tuh dilatih negatif sama orang-orang. Misal waktu kecil
semua keluarga besar tuh nganggep aku tuh anaknya bandel
banget. SMP juga kayak lingkungan sekitar pokoknya negatif,
terus SMA gak terlalu sich, terus kuliah kayak pada ngebully
aku. Ingin diberi nama siapa itu? “Si Udin.” Karekternya:
introvert, diam. Jadi kalau ada yang nyakitin dia, dia itu tidak
menyerang jadi dia mendem. Muncul saat ada yang cendrung
menyerang/intimidatif.  situasi dimarahin orang lain, disudutkan.
Terus “Si Awal” karakternya: pemarah, muncul ketika di tolak.
Hal yang dapat dimaknai dari proses ini? Ternyata aku punya
kepribadian kayak gitu, kau baru sadar. Ada moment-moment
aku bisa jadi brontak dan intovert.

Partisipan merasa bahwa pengalaman luka di masa
sekarang memiliki nuansa perasaan malu yang
sama ketika di bully saat SD sehingga partisipan
merasa itulah awal terciptakanya sub-sub
kepribadian dalam dirinya, seperti:
Udin dengan karakter yang introvert, pendiam,
pemendam, muncul ketika bertemu dengan orang
yang intimidatif.
Awal dengan karakter pemarah dan muncul ketika
dalam situasi tertolak.
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Sesi II
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

5. Ini rasanya setiap moment rasanya menyakitkan mbak. Ini
pertama kali munculnya saat SD saat di bully dan aku merasa
itu awal si Udin muncul yang cenderung pasif, malu. Ya dia itu
kayak diejek, diremehkan “Kok gitu aja gak bisa sich.” Jadi apa
karena usianya lebih mudah karena masuknya lebih cepat. Jadi
saat ini aku melihat ya wajar sebagai awal-awal Udin hadir.
Malu itu yang paling kuat aku rasakan. Hal apa yang bisa
dimaknai dari proses ini? Kayaknya aku  selama ini banyak
termotivasi untuk sukses lebih banyak untuk membuktikan
kepada orang. Gak mau merasa malu, kau gak mau
direndahkan sama orang.

Partisipan merasakan bullying saat SD awal tercipta
sub-sub kepribadian dan menyadari kehadiran
dengan meninjau perilaku sehari-hari

Kesadaran terhadap awal luka
terbentuk.

Sesi III
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

6. Jadi paling dominan itu si Udin. Jadi dia tuh yang paling
memotivasi perilakuku sehari-hari gitu. Duluan rasanya malu
dan ingin membuktikan kalau dia itu memikirkan sekali
penilaian orang lain. Dia tetap men-judge, terus tapi dia itu gak
berani melawan. Kalau diejek itu dia diam tapi dia buktiin. Itu
kan gak sehat. Nah si Awal itu dia sering bilang “Ayo
lawan.”Tapi si Udin ini ngeyel orangnya. Awal ini sering kesal
sama si Udin ini. Jadi itu mereka itu, Awal mendukung Udin, tapi
si Udin itu gak kasi feedback terus, si Awal itu kesal sendiri.
Terus si Rina sosok diri yang ceria trus dia tuh dia itu jadi asik
sendiri dari liatian Udin dan Awal. Si Awal manas-manasin tapi
si Udinnya gak peduli, cuek. Rina gak mau ikut campur terus
jadi asik sendiri. Terus kayak ada sub kepriabadian itu yang
paling lemah itu si Elly. Dia dicuekin sama yang lainnya. Dia gak
dianggap terus di Elly ini dia itu diam, merasa diabaikan.
Kadang si Rina dia itu dah asik sendiri. Elly hanya liatin Awal
dan Udin. Yang bersebrangan itu, Rina dan Udin. Kan Udin
cenderung pemalu, kok hidup dibikin usah gitu kan Rina kan
ceria.  Yang paling dominan itu Udin dan Awal.

Partisipan merasa bahwa ada salah satu sub
kepribadian yang dominan dalam dirinya dan
menyadari interaksi yang terjadi diantara sub-sub
kepribadian tersebut.

6+7 Menyadari interaksi sub-sub
kepribadian di dalam diri dan
kehadiran subkepribadian yang
mendominansi menimbulkan
sensasi sakit pada fisik.

7. Harapan? Aku gak ingin si Udin ini lebih mendominasi aku gitu.
Karena dia sering munculin motivasi yang gak sehat. Kayak
sering buat aku ingin membuktikan ke orang kalau aku itu bisa
lebih sukses dari dia. Aku jadi lebih mengkritik diriku. Aku ingin

Partisipan berharap bahwa sub-sub kepribadian
tidak saling mendominasi agar tercipta
keseimbangan dalam menunjukkan dirinya.
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sukses karena diriku bukan untuk membutikan kepada orang
lain. Apa yang Anda inginkan? Awal ini posisi sama udin
mendesak udin, nah aku ingin dia gak usah terlalu kayak gitu.
nah Rina kan cuek, mungkin dia bisa merangkul Elly. Jangan
terlalu cuek. Elly paling kasian, nelogso tapi diam. Dia kayak
anak baik-baik. Mungkin dia bisa lebih bisa membaur dengan
yang lain. Hal apa yang bisa dimaknai? jadi lebih kenal aja
kalau masing-masing itu punya pengaruh ke diriku, kapan dia
muncul. Apakah ada sensasi tubuh tidak nyaman? sensasi fisik
sakit di ulu hati dan dada. Tapi sudah membaik.

Kehadiran salah satu sub kepribadian yang dominan
disadari menimbulkan sakit di bagian ulu hati.

8. Ini yang mendukung adalah Rina, menghambat Udin. Partisipan menyadari bahwa ada sub kepribadian
yang menghambat dan yang mendukung.

Sesi IV
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

9. Yang paling dominan itu tetap si Udin. Jadi Rina itu orangnya
kayak gaul, ramah dan aku kan tanya Udin, kenapa kamu ada?
Udin itu ada ingin bantu supaya aku tuh gak diejek sama orang-
orang lagi. “Kamu itu harus buktiin kalau kamu itu punya
prestasi yang supa orang itu gak mandang sebelah mata terus.”
Tapi si Udin itu kadang jadi terlalu over, jadi terlalu ngoyo. Jadi
apa-apa itu dijadiin beban, dipikirin. Si Rina itu datang kayak
sebenarnya melawan sekaligus melengkapi kepribadian si
Udin. Jadi si Rina ini orangnya kayak “Kenapa sich penilaian
orang itu terus kamu pikirin. Enjoy aja jadi dirimu. Jangan bawa
beban itu kemana-mana. Diletakin .” Jadi Rina tuh malah si
Udin ini yang malah sensi sama Rina. Padahal Rina ini
orangnya woles gitu sama orang. Makanya dia itu jadi lebih ke
nyapa Udin. Terus Udinnya itu masih kayak mau gak mau gitu.
Gengsi sama si Rina. Apakah mereka bersedia berdamai?
Sebenarnya si Udin bisa memahami kenapa sifat Rina itu
seperti itu. Tapi Rina itu gak bisa memahami kenapa Udin itu
terlalu serius, selalu membawa beban. Udin itu kayak jadi pusat
dari semua kepribadian lain. Jadi semua kayak meratiinnya
semuanya ke Udin. Jadi ngebosi gitu lo. Walau kayak sesekali
Awal dan Elly juga muncul. Elly muncul tapi gak sempat tanya.
Udin ada Elly yang sifatnya hampir sama yang menghambat.
Tetap Udin yang lebih menghambat.

Partisipan memahami keinginan dari kehadiran
sub-sub kepribadian, interaksi mereka, serta niat
baik dari kehadiran mereka untuk saling
melengkapi satu sama lain.

9+10 Pemahaman atas kemunculan
sub-sub kepribadian yang memiliki
niat baik dari kemuculannya untuk
menyelamatkan diri dari situasi yang
kurang empati, saling melengkapi
dan melakukan rekonstruksi
terhadap subkepribadian yang
paling dominan serta berdamai agar
dapat membangkitkan potensi
terbaik subkepribadian.
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10. Tadikan kan munculnya Udin karena Udin yang paling dominan.
Waktu diajak ketemu dengan diriku, diriku malah “Kamu
ganggep aku penghambatmu, bukannya selama ini kamu bisa
sukses karena adanya aku.” Terus aku berusaha berdamai
dengan adanya Udin. “Gak apa-apa Udin itu ada. Asal jangan
mendominasi aku. Beri kesempatan pada yang lain juga untuk
hadir.” Bagaimana respo Udin ketika mengatakan itu? Kayak
nurut gitu. Udin itu gak bermaksud menghambat aku. Dia
mencoba membangkitkan potensi terbaikku tapi cuman, dia
membebani pikiranku. Aku jadi takut. Aku jadi mikir penilaianan
orang. Terus kalau Udin lebih kalem hasilnya bisa lebih pas.
Apakah ada perubahan dalam diri? Ada, gak-apa memotivasi
sukses untuk nunjukin ke orang lain tapi cuman jangan jadikan
itu sebagai motivasi utama gitu lo. Berubah jadi motivasi kayak,
aku ingin sukses demi diriku,  aku ingin sukses demi orang yang
mendukung aku, gak fokus terus ke orang lain. Sensasi fisik
apa yang dirasakan? sekarang udah gak lagi kalau ketemu udin
kayak biasanya ketemu Udin.

Partisipan melakukan rekonstruksi subkepribadian
yang dianggap paling dominan kemudian berdamai
dengannya untuk membangkitkan potensi terbaik
diri.

11. Ini yang mengghambat akivitasku sehari-hari itu karena
bencinya. Gak tahu kenapa, benci itu buat payudaraku sebelah
kanan sakit. terus waktu diminta let go, dia itu susah banget
terus pas dipeluk juga susah. Benci kepada orang lain. Selama
ini tidak aku sadari tapi kok pas aku sadari ternyata sakit. Walau
awalnya kadang terasa sakit tapi gak tahu kenapa sakitnya.
Mungkin awalnya itu aku gak sadari ada tapi pas berlatih aku
jadi tahu dia ada

Partisipan merasa adanya perasaan benci sehingga
menghambat aktivitas dan menimbulkan rasa sakit
pada payudara sebelah kanan.

11+12 Menyadari hadirnnya
perasaan yang tidak nyaman yang
ditahan sehingga dapat
menghambat diri dan menimbulkan
sakit pada fisik sehingga perlu
dilepaskan.

12. Hal apa yang dapat dimaknai dari proses ini? Jangan ditahan
karena itu bisa bikin sakit fisik kalau banyak ditahan. Jadi yang
bisa aku lakukan adalah menyadari perasaan yang dirasakan
dan latihan untuk melepaskannya.

Partisipan memaknai bahwa perasaan benci tidak
perlu ditahan sehingga perlu dilepaskan.

Sesi V
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

13. Bertemu dengan Elly. Jadi sebenarnya dia ada di posisi yang
dipojokkan, dituduh, disudutkan, tapi dia milih diam. Jadi
maksudnya adalah kalau dia makin ngomong, makin dituduh,
dia milih meninggalkan situasi karena dia menggap itu
perdebatan yang sia-sia. Kualitas tersembunyi: Dia bisa tenang
menghadapi kemarahan orang lain. Dia itu memilih diam itu ya

Partisipan menemukan kualitas-kualitas
tersembunyi yang tidak disadari yang dimiliki oleh
subkepribadian.

13+14+22 Penemuan-penemuan
kualitas tersembunyi yang dimiliki
dan menerima kehadiran
subkepribadian kemudian
memanfaatkannya dengan tepat
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damai gitu log gak mau neglanjutin pertengkaran, gak mau
ngelanjutin yang gak jelas ujungnya. Cara melihat Elly? Elly
sebenarnya bijak karena mikir berantem itu gak bakal
menyelesaikan masalah, “Ya udah aku diam, gak apa-apa.”

sehingga terjadi perubahan cara
merespon stimulus yang diterima.

14. Apa yang bisa dimaknai? Ternyata itu tergantung timing nya
aja sich. Kalau kita dianu sama orang ya sudah, yo yang waras
ngalah. Elly munculnya kayak gitu. Rasa sakit di bagian
payudara berkurang. Dirangkul dan digali apa yang ada dalam
sub kepribadian ini dan kalau sudah tahu dimanfaatkan.

Partisipan memeluk subkepribadiannya dan
menggali kualitas yang dimiliki dan
memanfaatkannya diwaktu yang sesuai.

Sesi VI
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

15. Aspirasiku itu simple. Pengen menikah, hidup harmonis,
bahagia. Tujuan tertinggi itu pengen masuk surga udah itu aja.
Jadi itu tujuan menikah, punya keluarga harmonis, bahagia
terus masuk surga.

Partisipan menemukan aspirasinya yaitu menikah,
hidup harmonis dan aspirasi tertinggi adalah masuk
surga.

15+16 Mengetahui aspirasi-aspirasi
dalam hidup dan menyusun rencana
aksi untuk mencapai aspirasi
tersebut sehingga mengetahui arah
tujuan hidup.16. Tapi yang selama ini aku alami ini yang terjadi orang terus

ganti-ganti gak yang serius. Terus pernah dikecewakan juga.
Jadi rencanaku itu itu lebih pilih-pilih gak asal. Apa yang dapat
dimaknai? Jadi kita harus menuliskan jangka pendek dan
panjang dan detail biar kalau dilakukan jadi lebih kongkrit biar
ada tujuan.

Partisipan menyadari pengalaman yang
menyakitkan dan menghambat terealisasinya
aspirasi sehingga membutuhkan rencana aksi
dengan detail dan kongkrit untuk mencapainya.

Sesi VII
Meaning Unit Transformasi I Transfromasi II

17. Yang tadi itu dibayangi energi cinta aku agak kesulitan karena
aku agak kesusahan ngilangin rasa benci. Aku berusaha untuk
menenangkan diriku.

Partisipan merasa kesulitan dalam menebarkan
cinta karena adanya perasaan benci dan berupaya
menenangkan diri.

17+18 Perasaan yang tidak nyaman
berkurang intensitasnya ketika
energi cinta kasih yang dimiliki
disebarkan untuk melingkupi
perasaan tidak nyaman tersebut.

18. Aku berusaha menyelimuti rasa benci dengan rasa cinta tetapi
dia gak hilang. Dia tetap muncul lagi muncul lagi. Di luar sana
juga banyak energi benci kayak gini gak mudah hilang. Dengan
latihan ini rasanya lebih nyaman terus perasaan bencinya
berkurang gak seintens seperti sebelumnya.

Partisipan menyelimuti perasaan benci dengan cinta
sehingga intensitas perasaan benci berkurang.

19. Bagimana kaitan dengan fase bipolar? Aku gak terlalu mikirin
aku sudah menerima yang terpenting adalah apa yang terbaik
yang bisa aku lakukan sekarang. Kan yang terpenting adalah
menjaga emosiku positif kayak gini dari emosi negatif dimana
aku bisa merangkul emosi, mengubahnya menjadi energi yang
baik itu kan yang lebih baik aku pikirin.

Partisipan menerima gangguan bipolar yang dimiliki
dan berusaha agar suasana perasaan tetap stabil
dengan memeluk emosi yang dirasakan dan
mengubahnya menjadi energi positif.

Penerimaan terhadap gangguan
bipolar dan berupaya agar suasana
perasaan tetap stabil dengan
menerima suasana perasaan yang
dirasakan kemudian menjadikannya
energi positif.
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20. Bagaimana sudut pandang pada subkepribadian? Udah baik-
baik aja. Ternyata mereka punya perannya masing-masing.
Aku jadi lebih bisa mengontrol mereka gitu lo. Bukan mereka
yang mengontrol tapi aku yang lebih bisa mengendalikan
mereka. Karena aku adalah intinya. Apa yang dapat maknai
dari proses ini? Awalnya aku menanggap bahwa aku tuh
orangnya seperti ini seperti itu. Aku itu maunya apa sich. Kalau
aku bisa bersikap seperti ini jangan-jangan itu karena
kepribadianku. Kan kepribadianku gak bisa diubah ya.  Tapi
setelah kenal dengan sub-sub kepribadian jadi tenang karena
ternyata itu bisa dikendalikan.

Partisipan merasa bahwa setiap sub-sub
kepribadian memiliki peran masing-masing sehingga
mampu untuk mengontrolnya.

Kesadaran bahwa sub-sub
kepribadian dapat dikontrol.

21. Itu sich melangkah adalah proses untuk bangkit lagi. Aku
ngebayangin diriku itu kayak bunga maksudnya itu kan dalam
dinamika hidup itu kan aku jatuh terus. Tapi ketika aku
bersyukur itu bisa hidup lagi. Tumbuh daun-daun, terus jadi
bunga mekar yang cantik terus banyak kupu-kupu yang
mendekat. Tumbuh lagi, move on. Apa yang dapat maknai dari
proses ini? Peristiwa dimasa lalu itu memang menyakitkan tapi
tetap ada kesempatan untuk bangkit lagi.

Partisipan merasa bersyukur pada seluruh
pengalaman menyakitkan dalam hidupnya adalah
kesempatan untuk bangkit  lagi.

Rasa syukur atas seluruh
pengalaman yang dimiliki sebagai
sebuah kesempatan untuk
bertumbuh.

22. Paling terasa ketika mengenali sub kepribadianku. Misalnya
kayak kemarin aku bad mood karena ditolak. Tapi setelah
menyadari jadinya tuh gak apa-apa ditolak. Jadi perubahan
besarnya adalah sikapku dari merespon stimulus dari luar. Ya
dulunya aku negatif nilai sifatku tapi setelah tahu kualitas
tersembunyi itu ada kualitasnya.

Partisipan mengenali kualitas-kualitas tersembunyi
subkepribadian sehingga terjadi perubahan cara
merespon stimulus yang diterima.
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LAMPIRAN C

OBSERVASI, GOA dan SAR
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OBSERVASI

MIYU
Kegiatan Perasaan dan Sensasi Deskripsi fisik/ekspresi wajah
Prasesi Nyaman saat melakukan relaksasi, tegang di bagian bahu Terlihat sedih, ekspresi wajah tegang, spontan,

Sesi 1 Sedih, kecewa, menyesal, marah, sedih, gelisah, sensasi di
bagian dada.

Terlihat murung saat menulis dan memilih kejadian yang melukai, tampak
berkaca-kaca.

Sesi 2 Bahagia, tenang Tampak rileks, tenang, nyaman
Sesi 3 Nyaman Tampak tenang walau kadang terlihat murung, bahagia
Sesi 4 Tenang, sedih, teduh, tidak ada sensasi fisik yang dirasakan Berdiri dengan tegak saat melakukan relaksasi, tenang, tersenyum, nyaman

menjalani sesi,
Sesi 5 Sedih Terlihat sedih, murung, tersenyum
Sesi 6 Nyaman Rileks, tersenyum
Sesi 7 Nyaman, tenang, merasa kesejukan, Tampak tenang, senang

Hana
Kegiatan Perasaan dan Sensasi Deskripsi fisik/ekspresi wajah
Prasesi Tenang dan senang namun juga merasa takut Tampak sedikit tegang, sedih, tampak butuh penguatan
Sesi 1 Malu, marah, Tampak murung, sedih
Sesi 2 Sakit dibagian ulu hati dan dada Tampak murung, tenang, menangis saat menceritakan pengalaman

menyakitkan.
Sesi 3 Tampak murung, mata berkaca-kaca, kuran dapat mempertahankan kontak

mata
Sesi 4 Sedih Tampak lebih segar dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya,

tenang, tersenyum, kadang tampak sedih, ada kontak mata,  tampak sedih.
Sesi 5 Sedih Tampak murung, terkadang tersenyum dan tertawa.
Sesi 6 Tersenyum, tampak rileks, murung dan sedih.
Sesi 7 Kesulitan dalam menghilangkan perasaan benci dalam diri Tampak kurang nyaman, murung,
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GOA dan SAR

MIYU
GOA

1. Pengalaman pada saat mengikuti Empathic Love Therapy ini.
Pertama kali saya tidak mengerti apa tujuan dari terapi ini. Tapi seiring berjalannya prose terapi, saja jasi mengerti tujuan dari
terapi ini adalah agar kita dapat mengenali diri kita lebih dalam lagi. Saya merasa senang ketika akhirnya saya bisa mengenali
subkepribadian saya yang lain. Saya jadi mampu mengontrol emosi saya. Saya juga merasa lebih rileks dan dari proses relaksasi
saya jadi terbiasa jika diri saya mulai merasa tegang saya bisa langsung melakukan relaksasi. Saya bisa menenangkan diri saya
sendiri ketika saya merasa tidak tetang. Dari sekian banyak sesi, yang paling saya sukai adalah sesi berdialog dengan
subkepribadian saya. Sejak saya bisa berdialog dengan mereka, saya jadi lebih bisa berdamai dengan emosi saya dan saya juga
bisa mendamaikan subkepribadian saya satu sama lain. Saya merasa seperti mempunyai teman yang bisa saya ajak bicara dalam
diri saya. Saya senang bisa berbincang dengan sub kepribadian saya jika saya sedang menghadapi masalah.

2. Yang saya rasa paling membatu dan berkesan adalah sesi interaksi para pemain karena dari sesi inilah saya bisa mengontrol
emosi saya. Sesi yang tidak terlalu saya sukai adalah sesi eksplorasi luka, karena saya jadi mengingat peristiwa-perstiwa tidak
menyenangkan di masa lalu saya. Dimana peristiwa itu sudah saya usahakan untuk tidak diingat-ingat lagi tapi ketika ada sesi
ekplorasi luka, saya jadi mengingat lagi luka-luka masa lalu saya.

3. Yang paling tidak saya mengerti adalah sesi ekplorasi luka, saya binggung apa manfaat dari kita kembali mengingat apa yang
pernah kita alami dimasa lalu.

4. Efektif bagi diri saya karena melalui prasesi, sesi 1 dan sesi 3. Saya jadi mengenali diri saya lebih dalam.
5. Karena saya jadi bisa mengenali diri saya dan jadi bisa mengontrol emosi saya.
6. 4 Alasannya: Terapi ini baik untuk orang-orang yang merasa dirinya tidak lagi berharga karena dengan terapi ini kita bisa menjadi

merasa berharga.
SAR

1. Menguntungkan. Utamanya dalam kestabilan emosi saya, saya merasa emosi saya bisa stabil dengan mengikuti terapi ini.
2. Iya. Saya jadi bisa mengkontrol diri saya sendiri.
3. Biasanya ketika masuk fase depresi saya akan larut dalam fase depresi tetapi sejak ada terapi ini saya jadi bisa mengkontrol

mood saya sehingga dapat mencegah saya masuk fase depresi.
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4. Sesi interaksi para pemain. Saya ingin tetap melakukan karena saya ingin mengenal kepribadian saya lebih dalam.
5. Eksplorasi luka. Karena itu membuat saya teringat dengan luka batin saya dimasa lalu yang sudah saya tutup.

HANA
GOA

1. Pengalaman pada saat mengikuti Empathic Love Therapy ini.
Saya senang bisa mengenal sub-sub kepribadian saya. Itu bisa membuat konsep diri saya menjadi lebih positif. Tadinya saya
memiliki konsep diri yang negatif karena subkepribadian yang dirasa menghambat mendominasi diri saya. Tapi ternyata itu bukan
diri saya seutuhnya sehingga saya bisa mengendali subkepribadian diri saya tersebut.

2. Yang paling membantu eksplorasi luka, saya jadi mengerti kenapa saya menjadi bersikap seperti ini dan memiliki pola yang
berulang.

3. Instruksi yang diberikan jelas, metode dapat dipahami, penjelasannya cukup dapat dipahami.
4. Sesi paling berguna/efektif : Saya senang dapat bertemu dengan sub-sub kepribadian saya.
5. Mengenali sub kepribadian saya membuat saya lebih mampu untuk mengontrol diri.
6. 4.

SAR
1. Sangat menguntungkan. Saya mampu mengenali kelebihan dan kelemahan dalam diri saya serta cara mengatasinya.
2. Cukup signifikan. Mampu mengontrol emosi dan respon untuk bermacam-macam stimulus yang ada di dunia luar.
3. Lebih stabil, lebih tenang, lebih damai, tidak mengkambinghitamkan bipolar.
4. Interakasi para pemain dan kehendak untuk menenangkan subkepribadian saya.
5. eksplorasi luka, tidak senang ketika merasakan lagi luka di masa lalu.
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LAMPIRAN D

Skoring YMRS, BDI-II dan Manipulation Cheklist
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BDI-II
PRETEST
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL
Miyu 3 1 1 1 3 3 2 3 2 1 0 1 1 2 0 3 0 1 1 1 2 32
Hana 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16
Rerata 24

POSTTEST
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL
Miyu 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9
Hana 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
Rerata 8

FOLLOW UP
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL
Miyu 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9
Hana 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
Rerata 7,5

YMRS

PRETEST
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
Miyu 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Hana 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Rerata 2

POSTTEST
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
Miyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hana 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Rerata 1

FOLLOW UP
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
Miyu 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Hana 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6
Rerata 4
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MANIPULATION CHECKLIST

Miyu
No. Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 Sesi 5 Sesi 6 Sesi 7

1 0,8 2,3 6,7 8,3 9,7 7,6 8,2
2 0,8 2,3 5 5,2 9,6 7,1 6,9
3 0,8 4,4 3,5 5,1 8,8 8,2 8,3
4 7,1 4,4 6,8 8,3 8,9 8,1 8,2
5 0,8 7,5 7,8 8,1 9,6 8,9 8,2
6 0,8 7,6 5,3 4,1 4,7 4,3 4,7
7 0,8 4,8 5,2 5 4,6 4,9 4,8
8 7,1 6,6 4,1 1,8 4,7 4,9 4,9
9 6,1 3,8 4 4 4 4,8 5

10 0,6 3,9 3,9 4,5 3,2 4,8 5,1
11 0,6 1,5 2,4 3,8 3,3 6,8 7,1
12 4,5 1,5 2,3 4,6 3,3 4,9 5,1
13 5,8 4 5,9 7,7 9,2 6,8 6,3
14 0,6 3,2 4,8 3,7 8,3 3,3 5
15 0,6 3,3 4 3,8 5 3,5 5

Total 37,8 61,1 71,7 78 96,9 88,9 92,8

Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 Sesi 5 Sesi 6 Sesi 7
Hana 73 89,5 100,2 106,5 123,5 115,7 131,7
Miyu 37,8 61,1 71,7 78 96,9 88,9 92,8
Total 110,8 150,6 171,9 184,5 220,4 204,6 224,5
Rerata 55,4 75,3 85,95 92,25 110,2 102,3 112,3

Hana
No. Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 Sesi 5 Sesi 6 Sesi 7

1 4,3 6,8 7,5 7,2 8,2 7,6 8,4
2 4,2 4,6 6,6 7,6 9,3 8,3 8,5
3 4,1 5,9 7,2 6,4 7,2 6,9 8,7
4 6,6 7,6 8,3 9 9 7,6 9,8
5 4,9 6 8,4 5,2 7,9 8 8,2
6 1,3 3,9 5,1 6 8,2 8 8,3
7 3,6 4,4 5,6 7 9 8,1 8
8 4,7 6,4 6,8 5,3 9,4 7,9 8,7
9 5,7 5,9 5,5 5,5 6,1 8,7 9,5

10 4,3 5,6 4,5 5,8 6,5 6 7,1
11 5,6 6,2 6,5 8 8,4 7,5 9
12 6,3 5 5,6 6,2 7,6 7,8 8,8
13 6,2 5,6 6,7 8,6 7,9 7,1 9,1
14 6,6 7,9 8,5 9,8 10 7,5 9,6
15 4,6 7,7 7,4 8,9 8,8 8,7 10

Total 73 89,5 100,2 106,5 123,5 115,7 131,7



125

LAMPIRAN E

Koefiesien Aikes’s V Professional Judgement YMRS



126

Koefiesien Aikes’s V Professional Judgement YMRS

No. Inisial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1 Ir 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 47
2 Ba 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 51
3 Mu 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 51
4 Ay 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 43
5 Nu 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 52
6 Do 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 53
7 Wi 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 46
8 Je 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 37
∑s 22 27 27 28 27 27 28 22 28 31 25

Koefisien Aiken's V
V=∑s/[n(c-1)] 0,688 0,844 0,844 0,875 0,844 0,844 0,875 0,688 0,875 0,969 0,781

Rerata 0,83
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