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MODUL INTERVENSI 

METODE INSTRUKSI DIRI 

 

A. PENGANTAR 

Modul Metode instruksi diri ini disusun berdasarkan tahap-tahap metode 

instruksi diri sesuai dengan pendekatan oleh Meichenbaum (dalam Martin dan 

Pear, 2003). Modul ini digunakan oleh terapis sebagai petunjuk pelaksanaan 

proses terapi. Modul ini terdiri dari 5 sesi intervensi, dan diawali dengan 1 

pertemuan sebelum memulai sesi 1. Sesi intervensi terdiri dari tahap-tahap 

dalam metode instruksi diri yaitu identifikasi keyakinan diri negatif, latihan 

melawan keyakinan diri yang negatif, latihan instruksi diri, dan penentuan self-

reinforcement.  

B. KONSEP METODE INSTRUKSI DIRI 

Metode instruksi diri adalah salah satu metode dalam pendekatan kognitif 

perilaku. Meichenbaum dan yang lainnya (dalam Martin dan Pear, 2015) 

mengungkapkan bahwa strategi instruksi diri membantu orang dewasa 

mengembangkan keterampilan kopingnya ketika berhadapan dengan situasi 

penuh tekanan yang sebagian besar di luar kendali mereka. Penekanan pada 

pendekatan ini lebih pada mengajarkan individu untuk mengatasi emosi 

negatifnya, daripada menghilangkan emosi tersebut. Lebih lanjut 

Meichenbaum menjelaskan bahwa instruksi diri membuatnya mampu berada 

pada situasi yang penuh tekanan, bukan untuk menjadi nyaman, tetapi untuk 

dapat mentolerir situasi tersebut. Menurut Granvold (dalam Escamillia, 2000), 

instruksi diri didefinisikan sebagai verbalisasi diri untuk mengarahkan individu 

melalui kinerja tugas, keterampilan, atau pemecahan masalah. Friedenberg & 

Gillis (dalam Lange, Rene, Gest, de Vries, & Lodder, 1998) menyatakan ketika 

melakukan tugas-tugas instruksi diri, kognisi mencela diri dimanipulasi dengan 

cara langsung. 

Metode instruksi diri bertujuan untuk mengganti pemikiran negatif 

terhadap diri sendiri menjadi pemikiran positif, serta untuk mengarahkan 

perilaku individu ketika berada pada situasi yang penuh tekanan. Metode 

instruksi diri terdiri dari 4 langkah (Meichenbaum dalam Martin dan Pear, 

2015), yaitu identifikasi keyakinan diri yang negatif, latihan melawan 
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keyakinan diri yang negatif, latihan instruksi diri untuk menunjukkan perilaku 

yang tepat, dan menentukan self-reinforcement ketika berhasil.  
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JADWAL PELAKSANAAN METODE INSTRUKSI DIRI 

 

Tahap Metode 
Instruksi Diri 

Pelaksanaan Tujuan Waktu 

 Pra Sesi  Peserta dan terapis 
membangun rapport  

 Memberikan psikoedukasi 
tentang metode instruksi 
diri dan penjelasan proses 
terapi 

60 menit 

Identifikasi 
Keyakinan Diri 

Negatif 

Sesi 1  Mengetahui pentingnya 
peran pikiran 

 Menyadari pikiran-pikiran 
negatif tentang dirinya 

 Menyadari dampak dari 
pemikiran negatifnya 
terhadap diri sendiri, dalam 
aspek emosi dan perilaku 

 Menyadari pentingnya 
memperbaiki cara menilai 
diri sendiri 

120 
menit 

Sesi 2 Mengajak peserta melakukan 
validasi pemikiran dan 
penilaian negatifnya 

120 
menit 

Latihan 
melawan 

keyakinan diri 
yang negatif 

 

Sesi 3  Membuat positive self-
statement 

 Mempelajari positive self-
talk dan mengubah 
pernyataan negatif menjadi 
pernyataan positif 

120 
menit 

Sesi 4  Mempelajari deep 
breathing relaxation 

 Mempelajari dan berlatih 
“thought stopping” 

120 
menit 

Latihan instruksi 
diri sebagai 

langkah untuk 
menunjukkan 
perilaku yang 

tepat 
 

Sesi 5  Menentukan perilaku baru  

 Merancang instruksi diri 
untuk membantu 
mempraktekkan perilaku 
barunya 

 Menentukan reinforcement 
jika berhasil 
mempraktekkan perilaku 
baru pada situasi nyata 

120 
menit 

Menentukan 
self-

reinforcement 
ketika berhasil 

mengatasi 
situasi penuh 

tekanan 
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PRA SESI 

Pembukaan dan Perkenalan 

 

Pengantar 

Pada pra sesi, peserta dan terapis berkenalan dan membangun rapport sehingga 

ketika masuk dalam sesi intervensi, peserta dapat lebih terbuka untuk 

menceritakan permasalahannya. Selain itu, peserta akan diberi psikoedukasi 

terkait metode instruksi diri dan penjelasan secara umum proses intervensi yang 

akan dijalani.  

Tujuan 

1. Peserta dan terapis dapat membangun rapport  

2. Memberikan psikoedukasi tentang metode instruksi diri dan penjelasan proses 

terapi 

Durasi 

60 menit 

Kegiatan 

1. Pembukaan 

2. Membangun rapport 

3. Psikoedukasi tentang metode instruksi diri 

4. Penutup 

Prosedur 

1. Pembukaan 

 Terapis mempersiapkan diri di dalam ruangan sebelum peserta memasuki 

ruangan terapi. Ketika semua peserta telah masuk ke dalam ruangan 

terapi, terapis menyapa peserta dengan hangat dan memperkenalkan diri. 

Setelah terapis memperkenalkan diri, peserta diminta memperkenalkan 

diri.  

2. Membangun rapport 

 Terapis dan peserta bercerita tentang diri masing-masing terkait pekerjaan 

atau aktivitas sehari-hari agar peserta dan terapis dapat lebih saling 

mengenal. Terapis memberi stimulus dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan umum seputar kehidupan peserta. 
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3. Psikoedukasi tentang Metode Instruksi Diri dan proses pelaksanaan terapi 

 Terapis menjelaskan tentang metode instruksi diri, tujuannya, dan manfaat 

yang bisa diperoleh peserta.  

Metode yang akan kita gunakan dalam terapi ini adalah metode 

instruksi diri. Metode instruksi diri merupakan salah satu metode dalam 

psikoterapi dimana dapat membantu individu untuk mengarahkan pikiran 

dan perilakunya menjadi lebih baik sehingga nantinya akan berdampak 

pula pada emosi yang dirasakan individu itu akan menjadi lebih positif. 

Tujuan dari metode instruksi diri adalah untuk membantu Anda mengganti 

pemikiran negatif terhadap diri Anda sehingga Anda akan merasa lebih 

positif dan bahagia dengan diri Anda. Ketika Anda menghadapi suatu 

situasi yang tidak nyaman atau yang membuat Anda merasa stres 

sehingga membuat Anda berpikiran negatif, teknik ini dapat digunakan 

untuk membantu mengarahkan diri Anda, apa yang perlu Anda lakukan 

untuk mengatasi pikiran negatif tersebut. Apakah ada yang ingin Anda 

tanyakan mengenai metode ini? 

 Terapis menjelaskan aktivitas yang akan dijalani selama proses terapi, 

waktu pelaksanaan terapi, dan komitmen yang perlu dimiliki peserta untuk 

mengikuti setiap sesi dari awal hingga selesai terapi. 

Selama proses terapi ini, Anda akan mengikuti 5 sesi pertemuan dan 

setiap sesi akan dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Materi dan tujuan 

setiap sesi berbeda-beda. Ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan 

dalam terapi ini yaitu menulis di workbook yang sudah disiapkan untuk 

Anda. Anda akan mengisi workbook tersebut sesuai dengan arahan dan 

instruksi dari saya pada saat sesi. Selain itu ada latihan yang perlu Anda 

lakukan saat sesi maupun di rumah.  

Pada setiap sesi akan ada sharing atau diskusi sehingga saya 

berharap Anda terbuka untuk menceritakan perasaan, pikiran, dan 

permasalahan yang Anda alami. Saya juga berharap Anda dapat 

berpartisipasi dalam setiap sesi dari awal hingga selesai, dan juga 

mengikuti semua rangkaian proses dari sesi 1 hingga sesi 5, sehingga 

tujuan dari terapi ini dapat tercapai. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan 

berkaitan dengan proses terapi? 
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4. Penutup 

 Terapis mengucapkan terima kasih kepada peserta dan mempersilahkan 

peserta meninggalkan ruangan. 
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SESI 1 

Identifikasi Masalah 

 

Pengantar 

Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk memahami pentingnya peran pikiran 

terhadap individu. Peserta diberi penjelasan mengenai jenis-jenis pikiran yang 

tidak membantu serta mengidentifikasi jenis pikiran yang sering dialami. Setelah 

itu, peserta akan mengidentifikasi pemikiran atau penilaian negatifnya terhadap 

diri sendiri. Peserta juga diajak untuk melihat apa saja dampak yang dirasakannya 

secara emosi dan perilaku karena pemikiran negatifnya tersebut. 

Tujuan 

1.  Mengetahui pentingnya peran pikiran 

2. Menyadari pikiran-pikiran negatif tentang dirinya 

3. Menyadari dampak dari pemikiran negatifnya terhadap diri sendiri, dalam aspek 

emosi dan perilaku 

4. Menyadari pentingnya memperbaiki cara menilai diri sendiri 

Durasi 

120 menit 

Kegiatan 

1. Pembukaan 

2. Identifikasi masalah 

3. Penutup 

Alat dan Bahan 

1. Workbook 

2. Bolpoin  

Prosedur 

1. Pembukaan 

 Terapis menyapa peserta dan menanyakan kondisi perasaan peserta saat 

itu.  

 Terapis meminta peserta untuk menceritakan bagaimana perasaan dan 

pikirannya yang membuat peserta merasa tidak nyaman. 

Bisa kah Anda menceritakan bagaimana kondisi Anda, terkait dengan 

perasaan dan pikiran-pikiran yang membuat Anda merasa tidak nyaman? 
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 Peserta menceritakan secara singkat permasalahan yang dihadapinya. 

Setelah selesai, terapis menyimpulkan permasalahan peserta. 

 Terapis meminta peserta mengungkapkan harapannya terhadap terapi ini 

Sekarang saya ingin mendengar harapan Anda terhadap proses ini. 

Perubahan apa yang Anda harapkan terjadi pada Anda setelah mengikuti 

proses ini? 

 Terapis menjelaskan gambaran singkat mengenai proses dalam sesi 1. 

Pada sesi pertama ini, Anda akan diajak untuk melihat bagaimana 

Anda menilai diri Anda sendiri dan melihat bagaimana pikiran Anda 

berpengaruh pada emosi dan perilaku Anda. Sesi ini akan berlangsung 

selama kurang lebih 2 jam. Apakah Anda sudah siap untuk memulai sesi 

pertama ini? 

2. Identifikasi Masalah 

 Terapis memberikan sebuah cerita sebagai bentuk psikoedukasi tentang 

pentingnya pikiran 

 Mengawali sesi pertama ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. 

Ada seorang pesulap besar di zamannya bernama Harry Houdini. Ia 

terkenal dengan kemampuannya meloloskan diri dari ruangan yang 

terkunci dengan menggunakan kunci yang dimilikinya sendiri, meskipun itu 

bukan kunci yang sebenarnya. Karena keahliannya itu, ia seringkali 

berkata bahwa ia mampu meloloskan diri dari penjara mana pun yang ada 

di seluruh dunia dalam waktu kurang dari 1 jam. Tantangannya ini akhirnya 

disambut. Sebuah penjara kecil dibangun khusus untuk menjawab 

tantangan Houdini.  

Saat hari pertunjukkan tiba, banyak orang yang datang untuk melihat 

aksinya. Media massa juga banyak berdatangan untuk meliput aksinya. 

Dengan penuh percaya diri, Houdini masuk ke dalam penjara itu lalu pintu 

pun ditutup. Houdini segera melepas jasnya dan mempersiapkan koleksi 

anak kunci miliknya yang biasanya sanggup membuka kunci mana pun. 

Menit demi menit berlalu. Houdini belum bisa membuka pintu penjara 

itu. Setelah lewat 30 menit, Houdini mulai berkeringat. Sampai 1 jam, ia 

tetap belum bisa membuka kunci pintu itu. Akhirnya setelah 2 jam, karena 

masih saja belum bisa membuka kunci pintu itu, sementara banyak orang 

dan media massa yang menyaksikannya, ia pun akhirnya tidak sanggup 
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menopang dirinya. Ia jatuh pingsan. Yang paling mengejutkan adalah pintu 

itu sesungguhnya tidak terkunci. Ketika Houdini jatuh karena pingsan, 

tubuhnya menabrak pintu itu dan pintu pun langsung terbuka. 

 Terapis mengajak peserta berdiskusi tentang cerita Houdini 

Setelah mendengar cerita tersebut, pesan apa yang bisa Anda ambil 

dari cerita tersebut? 

Setelah peserta mengungkapkan pendapatnya, terapis memberikan 

kesimpulan dari cerita tersebut. 

Bagi Houdini, ia berpikir bahwa pintu itu dikunci. Pikiran memiliki 

kekuatan. Berapa banyak pintu dalam hidup kita yang menurut kita 

terkunci, padahal sebenarnya tidak. Terkadang kita terjebak dalam pikiran 

berlebihan. Pikiran kita adalah yang paling kuat yang pernah kita hadapi. 

Pikiran kita bisa saja memanipulasi kita dengan berkata bahwa kita tidak 

bisa melakukan hal ini, kita tidak cukup baik untuk melakukan hal itu, dan 

berbagai pikiran-pikiran lainnya yang membuat kita merasa buruk. Seperti 

dalam cerita Houdini yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa satu-

satunya pintu yang terkunci ada di dalam pikiran kita sendiri. Pintu-pintu 

dalam kenyataannya selalu terbuka. Dan yang perlu kita lakukan adalah 

berjalan melaluinya. 

 Terapis memberikan gambaran mengenai jenis-jenis pikiran yang tidak 

membantu (unhelpfull thinking). Pikiran-pikiran ini jika muncul pada 

seseorang akan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dengan 

dirinya dan lingkungannya. 

Silahkan buka workbook Anda. Di workbook Anda terdapat kolom 

yang berisi jenis-jenis unhelpfull thinking beserta keterangannya. Mari kita 

lihat bersama-sama. Ada jenis-jenis pikiran yang tidak membantu atau 

pikiran yang membuat individunya merasa tidak nyaman dengan dirinya 

dan lingkungannya. Pikiran-pikiran itu antara lain yang pertama, black and 

white thinking, yaitu pikiran yang melihat dunia secara absolut, misalnya 

ini adalah hari yang buruk, ini adalah hari yang baik. Tidak ada area abu-

abu. Kedua, overgeneralization, yaitu ketika individu mengalami suatu 

peristiwa yang tidak menguntungkan, maka ia berpikir bahwa ia bernasib 

sial atau tidak akan pernah mengalami keberuntungan. Misalnya, ia gagal 

dalam ujian, lalu ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah lulus ujian sehingga 
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ia tidak mau mencoba lagi. Ketiga, mental filter, yaitu berfokus pada aspek 

negatif pada seseorang, situasi, atau pengalaman tertentu, dengan kata 

lain hanya fokus pada masalahnya atau negatifnya tanpa bisa melihat atau 

mengaku aspek positifnya. Keempat, discounting the positive, yaitu 

menolak hal positif dengan menemukan alasan bahwa hal itu tidak valid. 

Misalnya, ketika ada orang memuji pakaian yang dikenakannya, orang 

yang dipuji itu menyangkal dan berkata bahwa pakaiannya sudah sangat 

tua. Kelima, magnification, yaitu membesar-besarkan masalah dan 

pengalaman negatif. Keenam, labeling, yaitu mengkategorikan diri 

dan/atau orang lain dalam suatu cara tertentu, tidak ada area abu-abu. 

Misalnya, jika saya gagal dalam mendapatkan pekerjaan, saya mencap diri 

sebagai orang yang gagal. Ketujuh, should statement, yaitu menempatkan 

penilaian pada diri sendiri dan/atau orang lain yang biasanya 

meningkatkan stress. Pikiran ini membuat Anda menilai apa yang harus 

dilakukan, misalnya ‘saya harus menikah sebelum usia 30 tahun’, ‘saya 

harus menurunkan berat badan saya’. Pikiran tersebut dapat membuat 

Anda merasa bersalah ketika tidak bisa mencapainya. Kedelapan, 

blaming, yaitu merasa bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa yang 

diluar kendalinya atau yang tidak ada hubungannya dengannya, tapi ia 

merasa bersalah atas peristiwa tersebut. 

Diantara pikiran-pikiran tersebut, apakah Anda pernah 

mengalaminya? Jika ada, silahkan memberi tanda centang pada di 

samping daftar unhelpfull thinking. 

Setelah selesai memberi tanda centang, lihat di halaman selanjutnya, 

ada tabel lain. Pada tabel tersebut pilih beberapa jenis pikiran dari tabel 

sebelumnya, yang sering Anda alami dan pada situasi seperti apa pikiran 

tersebut muncul. Kemudian tuliskan juga pikiran apa yang Anda pikirkan 

saat itu. Lalu pilih satu atau dua jenis pikiran yang paling sering Anda alami 

atau yang paling mengganggu Anda yang ingin Anda ubah atau perbaiki. 

 Peserta mendiskusikan jenis pikiran yang paling membuat peserta tidak 

nyaman. 

 Terapis meminta peserta mengisi lembar “This is How I See Myself”. Pada 

lembaran tersebut, peserta akan menuliskan penilaiannya tentang dirinya 
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berkaitan dengan penampilan fisik, interaksi dengan orang lain (sosial), 

kepribadian, dan performa di sekolah atau tempat kerja.  

Sekarang, coba Anda tuliskan bagaimana Anda melihat diri Anda 

sendiri. Beri penilaian terhadap diri Anda berdasarkan penampilan fisik, 

interaksi Anda dengan orang lain atau sosial, kepribadian Anda, dan 

performa Anda di kampus atau di tempat kerja. 

 Berdasarkan tabel “This is How I See Myself”, peserta diminta membuat 

ranking atau urutan penilaian dari yang paling sulit diubah yaitu angka 1 

hingga seterusnya sampai yang paling mudah diubah.  

 Peserta diajak untuk melihat dampak yang dialaminya secara emosi dan 

perilaku terkait penilaian dirinya. Peserta mengisi lembar hubungan pikiran, 

emosi, dan perilaku.  

Anda telah menuliskan bagaimana pikiran atau penilaian Anda 

terhadap diri sendiri dapat berpengaruh pada emosi dan perilaku Anda. 

Silahkan melihat kembali hubungan di antara ketiga aspek tersebut yang 

telah Anda tulis, apakah ada pikiran atau penilaian yang ingin Anda ubah 

sehingga Anda dapat menampilkan perilaku yang lebih adaptif? 

 Peserta diminta menentukan target terapi yang ingin dicapai masing-

masing peserta. Target terapi ini bisa lebih dari 1. 

3. Penutup 

 Terapis menyimpulkan dan menegaskan kembali materi yang telah 

diberikan. 

 Terapis menanyakan perasaan dan hal apa yang diperoleh peserta dalam 

sesi 1.  

 Terapis menutup sesi dan mempersilahkan peserta untuk meninggalkan 

ruangan. 
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SESI 2 

Validasi Pemikiran Negatif 

 

Pengantar 

Pada sesi ini peserta akan diajak untuk menemukan bukti-bukti yang mendukung 

dan tidak mendukung pemikiran negatifnya. Melalui aktivitas ini, peserta dapat 

menentukan apakah pemikiran negatifnya merupakan fakta atau opini. Ketika 

peserta memahami bahwa pemikiran dan penilaian negatifnya merupakan opini 

atau tidak rasional, maka peserta akan lebih mudah diarahkan untuk berpikir dan 

menilai sesuai fakta. 

Tujuan 

Mengajak peserta melakukan validasi pemikiran dan penilaian negatifnya 

Durasi 

120 menit 

Kegiatan 

1. Pembukaan 

2. Validasi Penilaian dan Pemikiran Negatif 

3. Penutup 

Alat dan Bahan 

1. Workbook 

2. Bolpoin 

Prosedur 

1. Pembukaan 

 Terapis membuka sesi dengan menyapa peserta serta bertanya tentang 

kabar dan perasaan subjek hari ini 

 Terapis menjelaskan secara singkat mengenai apa yang akan dilakukan 

selama sesi 2 

Pada sesi kedua ini, kita akan bersama-sama melihat kembali apa 

yang sudah Anda ditulis mengenai diri Anda pada sesi pertama. Kemudian 

kita akan melihat apakah penilaian-penilaian dan pikiran-pikiran tersebut 

benar/nyata atau hanya penilaian Anda sendiri.  
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2. Validasi Penilaian dan Pemikiran Negatif 

 Peserta diminta melihat kembali target terapi yang telah dibuat dalam sesi 1. 

Kemudian peserta diminta menuliskan lembar validasi pikiran pada 

workbook. 

Silahkan Anda melihat kembali target terapi yang sudah Anda tulis di 

sesi 1, bagaimana Anda menilai diri Anda, serta apa saja pemikiran negatif 

yang sering Anda pikirkan. Setelah itu, sekarang kita akan mencoba 

membuktikan kebenaran dari pemikiran tersebut. Mungkin Anda berpikir 

bahwa pikiran itu benar karena Anda yang mengalaminya sendiri dan 

mungkin Anda berpikir bahwa orang-orang di sekitar Anda juga berpikir 

demikian. Tetapi apakah pemikiran tersebut benar adanya atau hanya 

prediksi dan keyakinan Anda sendiri. Kita bisa mengetahuinya dengan cara 

mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, baik bukti yang mendukung 

maupun bukti yang tidak mendukung pemikiran tersebut. 

Sekarang buka pada workbook Anda pada tabel validasi pikiran. 

Silahkan Anda isi pada situasi atau peristiwa yaitu pada situasi apa yang 

memicu munculnya pemikiran negatif. Kemudian beri keterangan apa saja 

hal-hal yang mendukung dan tidak mendukung pemikiran negatif tersebut. 

 Setelah mengisi lembar validasi pemikiran negatif, peserta diajak berdiskusi 

mengenai apa yang telah ditulisnya. Peserta mendiskusikan bukti-bukti yang 

mendukung dan yang tidak mendukung pemikiran negatifnya. Selain 

tanggapan dari terapis, peserta lain yang mendengarkan juga bisa 

memberikan tanggapan atau penilaian mereka terhadap bukti-bukti tersebut. 

 Setelah berdiskusi, peserta menentukan apakah pemikirannya adalah 

sebuah fakta atau opini. 

3. Penutup 

 Terapis menanyakan perasaan dan pikiran peserta setelah mengikuti sesi 2 

 Terapis memberikan tugas pada peserta untuk mengisi lembar validasi 

pikiran ketika peserta mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan 

muncul pikiran negatif, disertai bukti-bukti yang mendukung dan tidak 

mendukung pemikirannya. 

 Terapis menutup sesi dan mempersilahkan peserta meninggalkan ruangan. 
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SESI 3 

Positive Self-Statement dan Positive Self-Talk 

 

Pengantar 

Pada sesi ini, peserta diajak untuk membuat pernyataan positif serta membuat 

sebuah kalimat singkat positif yang akan digunakan untuk latihan. Peserta akan 

diminta untuk membaca kalimat singkat tersebut di rumah dan dilakukan setiap 

hari sehingga perlahan dapat membantu peserta untuk fokus pada kelebihan atau 

hal positif dalam dirinya. 

Tujuan 

1. Membuat positive self-statement 

2. Mempelajari positive self-talk dan mengubah pernyataan negatif menjadi 

pernyataan positif 

Durasi 

120 menit 

Kegiatan 

1. Pembukaan 

2. Positive Self-Statement 

3. Penutup 

Alat dan Bahan 

1. Workbook    

2. Bolpoin 

Prosedur 

1. Pembukaan 

 Terapis membuka sesi dengan menanyakan kabar peserta dan bagaimana 

perasaan peserta saat itu. 

 Terapis menanyakan tugas rumah menulis validasi pemikiran negatif yang 

dibuat peserta dan menanyakan apakah peserta mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas tersebut.  

 Terapis menjelaskan secara singkat tentang tujuan dan aktivitas yang akan 

dilakukan selama sesi 3 ini 

Pada pertemuan sebelumnya Anda telah mengidentifikasi apa saja 

pikiran dan penilaian negatif Anda dan telah membuktikan apakah pikiran 

tersebut merupakan fakta atau opini, maka sekarang kita akan bersama-
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sama membuat pernyataan diri Anda yang positif. Hal ini bertujuan agar 

Anda dapat melihat bagian dari diri Anda yang positif dan yang bisa Anda 

kembangkan.  

2. Positive self-statement 

 Peserta diminta untuk menemukan pernyataan-pernyataan negatif yang 

sering dilakukan peserta pada dirinya sendiri. Kemudian peserta diminta 

mengubah pernyataan diri negatifnya menjadi pernyataan diri positif. Lalu 

peserta ditanya mengenai perasaannya setelah menuliskan pernyataan 

dirinya yang positif. 

Sekarang coba pikirkan apa saja pernyataan negatif yang seringkali 

Anda katakan atau pikirkan tentang diri Anda. Setelah menemukan, tuliskan 

pada workbook Anda pada tabel positive self-statement. Kemudian tuliskan 

pernyataan diri yang positif atau yang berkebalikan dari pikiran negatif Anda 

dalam kolom pernyataan positif. Contohnya, di pernyataan negatifnya “aku 

merasa sendirian”, maka di pernyataan positifnya diubah menjadi “aku 

punya teman yang peduli denganku”. 

 Berdasarkan pernyataan positif yang telah ditulis, peserta membuat 

pernyataan pendek sebagai latihan positive self-talk. Peserta diberi tugas 

melakukan positive self-talk yang telah dibuatnya sebanyak dua kali setiap 

hari. 

Setelah membuat Positive Self-Statement, silahkan menuliskan satu 

kalimat pendek yang dibuat berdasarkan Positive Self-Statement. Anda bisa 

membuat satu atau beberapa kalimat. 

Setelah selesai menuliskan kalimat pendek, tugas Anda adalah 

membaca kalimat tersebut setiap hari di rumah sebanyak 2 kali sehari. 

Waktunya bebas. Silahkan Anda tentukan sendiri kapan Anda akan 

membacakan kalimat tersebut. Sekarang silahkan membaca positive self-

talk yang telah Anda buat sebagai latihan. 

3. Penutup 

 Terapis menanyakan pikiran dan perasaan peserta setelah mengikuti sesi 3 

 Terapis mengingatkan peserta untuk menulis validasi pemikiran negatif 

seperti pada pertemuan sebelumnya dan melakukan positive self-talk di 

rumah 

 Terapis menutup sesi dan mempersilahkan peserta meninggalkan ruangan 
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SESI 4 

Thought Stopping 

 

Pengantar 

Pada sesi ini, peserta diajak untuk mempelajari deep breathing relaxation  

sehingga dapat diaplikasikan peserta sendiri ketika berada pada situasi yang 

memicu pikiran negatif. Selain itu, peserta berlatih melakukan thought stopping 

sebagai salah satu cara untuk mengatasi pikiran dan penilaian diri negatif yang 

muncul.   

Tujuan 

1. Mempelajari deep breathing relaxation 

2. Mempelajari dan berlatih “thought stopping” 

Durasi 

120 menit 

Kegiatan 

1. Pembukaan 

2. Deep breathing relaxation 

3. Thought Stopping 

4. Penutup 

Prosedur 

1. Pembukaan 

 Terapis membuka sesi dengan menyapa peserta 

 Terapis menanyakan tentang tugas positive self-talk yang telah dilakukan 

peserta dan apakah peserta mengalami kesulitan dalam melakukan tugas 

tersebut. Kemudian bertanya tentang bagaimana pengaruhnya terhadap 

pikiran dan perasaan peserta.  

 Terapis memberikan penjelasan secara singkat mengenai aktivitas dan 

tujuan dari sesi 4 

Pada sesi keempat ini, Anda akan berlatih sebuah cara untuk 

membantu Anda mengatasi situasi yang membuat Anda tidak nyaman. Anda 

bisa melakukan cara ini ketika muncul pikiran-pikiran negatif atau ketika 

Anda mulai menilai diri Anda secara negatif. Selain itu, Anda juga akan 

belajar cara melakukan relaksasi napas dalam (deep breathing relaxation) 
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sehingga dapat Anda terapkan sendiri ketika Anda merasa tidak nyaman 

atau merasakan emosi negatif. 

2. Deep breathing relaxation 

 Peserta diajarkan melakukan deep breathing relaxation. Terapis 

memberikan relaksasi kepada peserta terlebih dahulu. Setelah selesai 

relaksasi, terapis akan menjelaskan tahapan yang harus dilakukan peserta 

dalam melakukan relaksasi.  

Ketika muncul pikiran-pikiran negatif, kita akan sulit untuk berpikir 

secara jernih. Emosi kita menjadi tidak stabil dan menjadi lebih sensitif. 

Pada saat seperti itu kita perlu menenangkan diri kita. Salah satu cara yang 

bisa digunakan adalah dengan melakukan deep breathing relaxation. 

Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan deep 

breathing relaxation. 

Duduklah dengan nyaman dan santai. Usahakan punggung tegak. 

Kedua tangan ditaruh di atas paha. Perlahan pejamkan mata Anda. 

Perlahan-lahan tarik nafas Anda melalui hidung, kemudian hembuskan 

perlahan melalui mulut. Sekarang silahkan tarik nafas panjang dengan 

santai melalui hidung Anda (hitung 4 detik)... tahan (4 detik)...dan 

keluarkan perlahan (6 detik). Bagus sekali. Mari kita coba lagi. Tarik nafas 

panjang dengan santai...tahan...dan hembuskan perlahan.. bagus sekali 

(ulangi sekitar 5-10 kali, sampai peserta merasa lebih tenang). Sambil 

terus memperhatikan napas Anda, ijinkan tubuh Anda untuk rileks. 

Singkirkan sejenak beban-beban Anda, entah itu masalah Anda.. tugas 

atau pekerjaan Anda.. atau pemikiran yang membuat Anda merasa 

cemas.. fokus hanya pada nafas Anda. 

Rasakan setiap udara yang masuk melalui hidung Anda, lalu ia 

mengalir bersama aliran darah Anda.. dari kepala..bahu..dada..ke perut 

dan tangan Anda..lalu ke kaki Anda.. rasakan udaranya begitu segar dan 

membuat tubuh Anda semakin rileks dan santai. Amati udara yang masuk 

ke dalam tubuh Anda melalui pernafasan (berikan waktu beberapa saat 

pada peserta untuk mengamati pernafasannya). Perlahan Anda mulai 

menyadari lingkungan di sekitar Anda. Anda mulai bisa merasakan tubuh 

Anda. Gerakan perlahan jari-jari tangan Anda, jari-jari kaki Anda, lalu 

perlahan buka mata Anda. 
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3. Thought Stopping  

 Peserta diajarkan cara melakukan thought stopping ketika muncul pikiran-

pikiran negatif tentang dirinya  

Setelah berhasil melakukan deep breathing relaxation, emosi kita 

akan lebih tenang. Setelah lebih tenang, Anda bisa melakukan satu cara 

yang disebut thought stopping. Cara ini dilakukan untuk membantu Anda 

mengarahkan atau mengontrol pikiran Anda sehingga tidak berfokus pada 

pikiran negatif yang muncul.  

 Caranya yaitu misalnya Anda melakukan suatu kesalahan, lalu mulai 

muncul dalam pikiran Anda yang mengatakan bahwa ‘saya bodoh sekali. 

Seharusnya saya tidak melakukan hal itu. Saya gagal’. Ketika Anda 

menyadari munculnya pikiran-pikiran negatif tersebut, lalu katakan ‘stop’ 

pada diri Anda sendiri. Lalu lakukan positive self-talk, misalnya ‘melakukan 

kesalahan adalah hal yang biasa. Hal ini menjadi pelajaran untuk saya agar 

tidak mengulangi kesalahan yang sama’. 

 Peserta diminta melakukan visualisasi untuk berlatih melakukan thought 

stopping sesuai dengan kondisi yang memicu munculnya pikiran negatif 

peserta. 

Pilih satu kondisi atau situasi yang biasanya Anda alami yang memicu 

munculnya pikiran negatif. Bayangkan Anda berada pada situasi tersebut. 

Kemudian muncul pikiran negatif itu. Perhatikan pikiran yang muncul serta 

emosi yang menyertainya. Apa yang Anda rasakan saat pikiran negatif itu 

muncul. Lalu lakukan deep breathing relaxation sampai Anda merasa 

tenang (jika Anda merasa dikuasai oleh emosi). Setelah itu katakan ‘stop’ 

pada pemikiran tersebut, lalu lakukan positive self-talk. Perhatikan kembali 

bagaimana perasaan Anda setelah melakukan positive self-talk.  

4. Penutup 

 Terapis menanyakan pikiran dan perasaan peserta selama menjalani sesi 

ini 

 Terapis meminta peserta untuk berlatih deep breathing relaxation, thought 

stopping di rumah atau mencoba menerapkannya pada situasi nyata, serta 

tetap melakukan positive self-talk. 

 Terapis mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta selama proses 

terapi 



77 
 

 
 

SESI 5 

Merancang Instruksi Diri dan Penentuan Reinforcement 

 

Pengantar 

Pada sesi ini, peserta diajak untuk menentukan perilaku baru serta merancang 

instruksi diri untuk mengarahkan perilakunya. Peserta juga akan berlatih cara 

melakukan instruksi diri. Setelah peserta berhasil menginstruksi diri sendiri dan 

menerapkan perilaku barunya, peserta diminta menentukan reinforcement yang 

akan diberikannya pada diri sendiri.  

Tujuan 

1. Menentukan perilaku baru  

2. Merancang instruksi diri untuk membantu mempraktekkan perilaku barunya 

3. Menentukan reinforcement jika berhasil mempraktekkan perilaku baru pada 

situasi nyata 

Durasi 

120 menit 

Kegiatan 

1. Pembukaan 

2. Menentukan Perilaku Baru 

3. Instruksi Diri 

4. Reinforcement 

5. Penutup 

Alat dan Bahan 

1. Workbook 

2. Bolpoin 

Prosedur 

1. Pembukaan 

 Terapis membuka sesi dengan menyapa dan menanyakan perasaan 

peserta saat itu 

 Terapis menanyakan tentang tugas positive self-talk dan apakah peserta 

menerapkan deep breathing relaxation dan melakukan thought stopping 

pada situasi nyata  

 Terapis memberikan penjelasan secara singkat mengenai aktivitas dan 

tujuan dari sesi 5 
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Pada sesi kelima ini, Anda akan menentukan perilaku baru dan 

merancang cara untuk menginstruksi diri sendiri ketika dihadapkan pada 

situasi yang memicu munculnya pikiran negatif atau reaksi yang kurang 

efektif. Selain itu, Anda juga akan menentukan reinforcement atau 

penguatan yang akan Anda lakukan untuk diri Anda ketika berhasil 

mengatasi situasi tersebut melalui cara-cara yang telah dilatih sebelumnya. 

2. Menentukan perilaku baru 

 Peserta diminta menuliskan situasi-situasi yang sering dihadapinya yang 

memicu munculnya pikiran negatif. Peserta juga bisa menemukan situasi-

situasi tersebut berdasarkan pada tugas-tugas di pertemuan sebelumnya. 

Kemudian, peserta menuliskan perilaku yang ditunjukkannya ketika 

berhadapan dengan situasi tersebut, serta reaksi dari orang lain atau 

dampak yang dirasakannya dari perilakunya tersebut. 

Sekarang tugas Anda menuliskan suatu situasi yang biasa Anda 

hadapi dan bagaimana perilaku spesifik yang Anda biasa lakukan untuk 

merespon situasi tersebut, kemudian tuliskan juga reaksi orang lain yang 

berkaitan dengan respon perilaku Anda. Tuliskan di lembar My Behavior. 

Contohnya, ada seseorang sedang bertemu dengan temannya, kemudian 

temannya mengomentari penampilan dia dengan mengatakan bahwa “kamu 

tambah gemuk”. Ini adalah situasi yang sedang dihadapi. Lalu berdasarkan 

situasi tersebut, muncul pikiran “saya gemuk. Saya tidak menarik”. Karena 

pikiran tersebut, ia menjadi diam, tidak mau menanggapi perkataan 

temannya, dan menunjukkan ekspresi kesal. Temannya yang melihat 

sikapnya menjadi sinis dan berkata bahwa ia terlalu sensitif. Ini adalah reaksi 

orang lain terhadap perilaku atau sikapnya.  

Setelah selesai menuliskannya, lihat kembali bagaimana reaksi orang 

lain terhadap perilaku Anda, apakah bersifat positif atau negatif. Bagaimana 

menurut Anda respon orang lain terhadap perilaku yang Anda tunjukkan? 

 Peserta diajak menceritakan atau sharing berdasarkan pengalaman yang 

telah ditulis pada tabel My Behavior. Setelah menyadari bahwa reaksi orang 

lain cenderung negatif, peserta diajak menuliskan perilaku-perilaku baru 

yang lebih positif atau yang memungkinkan mendapatkan reaksi positif dari 

orang lain.  
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Sekarang, berdasarkan tabel my behavior yang telah Anda isi, silahkan 

membuat rancangan perilaku baru yang ingin Anda lakukan untuk 

mengubah perilaku sebelumnya agar menjadi perilaku yang lebih efektif. 

 Peserta diajak melakukan visualisasi perilaku barunya. 

Setelah membuat rancangan perilaku baru, Anda perlu 

memvisualisasikan atau mengimajinasikan perilaku tersebut. Bayangkan 

Anda berada pada situasi tersebut, lalu ketika muncul pikiran negatif, 

bayangkan Anda melakukan though stopping dan menggantinya menjadi 

pikiran yang lebih positif. Kemudian bayangkan perilaku baru yang ingin 

Anda tampilkan dan respon apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh 

orang lain. Anda perlu melatih memvisualisasikan perilaku baru ini agar 

ketika menghadapi situasi nyata, Anda bisa mengingat apa yang harus Anda 

lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. 

3. Instruksi Diri 

 Terapis menjelaskan cara melakukan instruksi diri dan manfaatnya 

Instruksi diri digunakan untuk mengarahkan diri dalam berperilaku. 

Hampir sama seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya yaitu thought 

stopping. Ketika Anda berhadapan dengan situasi yang memicu Anda 

berperilaku negatif atau perilaku yang ingin Anda ubah, Anda melakukan 

instruksi diri untuk berperilaku sesuai dengan yang ingin Anda tunjukkan. 

 Terapis memberikan contoh cara melakukan instruksi diri 

Saya akan memberi contoh cara melakukannya. Misalnya ada 

seseorang yang memiliki kesulitan untuk menyapa temannya. Hal ini terjadi 

karena ia merasa cemas jika ia menyapa, temannya tidak membalas 

sapaannya dan mengabaikannya. Maka ketika bertemu dengan temannya, 

ia menginstruksikan dirinya dengan kata-kata: Tenang saja. Dia pasti akan 

membalas sapaanku. Sapa dia sambil tersenyum. Setelah itu, ia melakukan 

apa yang telah diinstruksikannya. 

 Peserta diminta menuliskan rancangan instruksi diri berkaitan dengan 

perilaku barunya, dan peserta berlatih melakukan instruksi diri  

Sekarang silahkan Anda merancang instruksi diri yang Anda butuhkan 

untuk melakukan perilaku baru yang telah Anda buat tadi. 

Setelah selesai membuat rancangannya, silahkan latihan melakukan 

instruksi diri dengan cara membayangkan situasi yang Anda hadapi, 
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kemudian berbicara dengan suara keras untuk menginstruksi diri. Lalu coba 

lah untuk menginstruksi diri tanpa berbicara keras atau berbicara dalam hati. 

4. Reinforcement 

 Peserta diajak menentukan reinforcement ketika peserta berhasil 

melakukan perilaku barunya pada situasi nyata 

Ketika Anda berhasil melakukan instruksi diri, Anda perlu memberikan 

reward untuk diri Anda. Pikirkan apa yang ingin Anda lakukan atau apa yang 

ingin Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Kemudian tuliskan reward apa 

saja itu, bisa satu atau lebih dari satu. 

5. Penutup 

 Terapis menanyakan pikiran dan perasaan peserta selama menjalani sesi 

ini 

 Terapis menanyakan kesan dan pengalaman peserta selama mengikuti 

terapi dari sesi 1 hingga sesi 5 

 Terapis mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta selama proses 

terapi 
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LAMPIRAN 2: 

Workbook 
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PENGANTAR 

 

Buku ini digunakan sebagai buku catatan bagi peserta program intervensi metode 

instruksi diri. Catatan tersebut merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

peserta saat sesi maupun di rumah atau di luar sesi (tugas rumah). Pengisian 

workbook ini dikerjakan sesuai instruksi dari terapis pada saat sesi. Peserta boleh 

membawa pulang workbook ini dan wajib membawanya setiap sesi. Semoga 

melalui pengerjaan tugas-tugas dalam workbook ini, peserta dapat lebih 

memahami pikiran, perasaan, dan perilakunya. 
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1. UNHELPFULL THINKING 

No Unhelpfull Thinking Checklist 

1. Black and white thinking 

Melihat dunia secara absolut. Hanya ada satu cara atau cara lain. 

Tidak ada area abu-abu 

(Viewing the world in absolutes. It is only one way or the other 

way. There is no gray area) 

 

2. Overgeneralization 

Individu melihat satu peristiwa yang tidak menguntungkan sebagai 

rangkaian peristiwa negatif yang tidak pernah berakhir 

(The individual sees one unfortunate event as a never ending 

series of negative events) 

 

3. Mental filter 

Memilih satu aspek negatif tentang seseorang, situasi atau 

pengalaman dan hanya berfokus pada masalah, tidak mengakui 

aspek positif apa pun yang terkait dengan apa yang terjadi 

(Choosing one negative aspect about a person, situation or 

experience and focusing solely on the 

problem, not acknowledging any positive aspects related to what 

is occurring) 

 

4. Discounting the positive 

Menolak hal positif dengan menemukan alasan bahwa hal itu 

tidak valid 

(Rejecting the positives by finding a reason that they are not valid) 

 

5. Magnification 

Membesar-besarkan masalah dan pengalaman negatif 

(Exaggerating problems and negative experiences) 

 

6. Labeling 

Mengkategorikan diri Anda dan/atau orang lain dalam satu cara 

tertentu – tidak ada area abu-abu 

(Categorizing yourself and/or others in one specific way—no gray 

area allowed) 

 

7. Should Statements 

Menempat penilaian pada diri sendiri dan orang lain, yang 

biasanya meningkatkan stress dan mengurangi harga diri. Ini 

adalah cara berpikir yang tidak rasional karena Anda menilai apa 

yang harus Anda lakukan atau bagaimana Anda harus bertindak 

(Placing a judgment on yourself and others, which usually 

increases stress and decreases self-esteem. It is an irrational way 

of thinking in that you judge what you must be doing or how you 

must be acting) 

 

8. Blaming 

Mengambil tanggung jawab untuk suatu peristiwa yang tidak 

dalam kendali Anda atau yang tidak ada hubungannya dengan 

Anda 

(Taking responsibility for an event that isn’t in your control or that 

has nothing to do with you) 
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Unhelpfull Thinking Situasi / Peristiwa Pikiran yang Muncul 
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2. THIS IS HOW I SEE MYSELF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisik Sosial 

Kepribadian Pekerjaan / Pendidikan 
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3. HUBUNGAN PIKIRAN, EMOSI, PERILAKU 

This is How I Think 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is How I Feel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is What I Do 
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4. TARGET TERAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Terapi: 
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5. VALIDASI PIKIRAN 

Situasi / Peristiwa Pemikiran Negatif Bukti yang Mendukung Bukti yang Tidak Mendukung 
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6. POSITIVE SELF-STATEMENT 

Pernyataan Negatif Pernyataan Positif 
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7. POSITIVE SELF-TALK 
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8. MY BEHAVIOR 

 

Situasi Pikiran Perilaku  Reaksi Orang Lain 
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9. MY NEW BEHAVIOR 

Situasi Pikiran Perilaku Baru Reaksi Orang Lain 
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10. INSTRUKSI DIRI 

Perilaku Instruksi Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

11. Reinforcement 
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LAMPIRAN 3: 

Skala Harga Diri 
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Inisial   :________________  

Usia   :________________ 

Tanggal Pengisian :________________ 

 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

 

1. Bacalah tiap pernyataan kemudian beri tanda silang (X) pada salah satu pilihan 

jawaban yang paling menggambarkan diri Anda atau yang paling sesuai 

dengan yang biasa Anda rasakan. Terdapat empat pilihan jawaban yang 

tersedia, yaitu: 

STS  : Sangat Tidak Sesuai    

TS : Tidak Sesuai  

S : Sesuai 

SS : Sangat Sesuai 

 

2. Bila pilihan jawaban Anda salah dan hendak memperbaiki, gunakan tanda 

sama dengan (=) pada kolom jawaban yang hendak diperbaiki dan berikan 

tanda silang (X) pada kolom jawaban yang dianggap tepat. 

 

3. Pilihan jawaban hendaknya berdasarkan pada keadaan pikiran, pandangan, 

pendapat serta perasaan Anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Tidak 

ada jawaban benar atau salah. Maka kami mengharapkan Anda menjawab 

dengan sejujur-jujurnya. Di samping itu, jawaban yang Anda berikan 

merupakan kerahasiaan kami. 

 

4. Bila Anda telah menyelesaikannya, harap periksa kembali apakah ada nomor 

yang terlewati. Atas partisipasi dan kesediaan Anda untuk mengisi skala ini, 

saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

-Selamat Mengerjakan- 
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Pernyataan STS TS S SS 

1. Saya menghabiskan banyak waktu untuk 

melamun 

    

2. Saya sering berharap saya adalah orang 

lain 

    

3. Saya dan keluarga sering bersenang-

senang bersama 

    

4. Saya tidak pernah mengkhawatirkan 

apapun 

    

5. Saya selalu melakukan hal yang benar     

6. Saya bangga dengan pekerjaan saya     

7. Saya butuh waktu yang lama untuk terbiasa 

dengan hal baru 

    

8. Saya sering menyesal atas apa yang saya 

lakukan 

    

9. Saya tidak pernah bahagia     

10. Saya melakukan pekerjaan terbaik yang 

saya bisa  

    

11. Saya mudah menyerah     

12. Saya biasanya dapat merawat diri sendiri     

13. Saya menyukai setiap orang yang saya 

kenal 

    

14. Cukup sulit menjadi saya     

15. Semua hal campur aduk dalam hidup saya     

16. Tak seorang pun yang memperhatikan 

saya di rumah 

    

17. Saya tidak pernah dimarah     

18. Saya tidak bekerja dengan baik di tempat 

kerja/sekolah seperti yang saya inginkan 

    

19. Saya bisa mengambil keputusan dan 

mempertahankan keputusan itu 

    

20. Saya benar-benar tidak suka menjadi 

perempuan  
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21. Saya memiliki pendapat yang negatif 

mengenai diri saya 

    

22. Saya tidak suka berada bersama dengan 

orang lain 

    

23. Ada banyak waktu dimana saya ingin 

meninggalkan rumah 

    

24. Saya tidak pernah malu     

25. Saya sering merasa malu pada diri saya     

26. Saya tidak semenarik kebanyakan orang     

27. Jika ada sesuatu yang harus saya katakan, 

saya biasanya mengatakannya 

    

28. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya     

29. Atasan (dosen/guru) saya membuat saya 

merasa saya tidak cukup baik 

    

30. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada 

saya 

    

31. Saya merasa gagal     

32. Saya mudah kecewa ketika saya dimarahi     

33. Kebanyakan orang lebih disukai daripada 

saya 

    

34. Saya biasanya merasa seolah keluarga 

saya menekan saya 

    

35. Saya sering berkecil hati     

36. Saya tidak bisa diandalkan     
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1. Subjek 1 (MA) 

a.  Pra sesi 

Pada saat pra sesi, MA secara umum dapat mengikuti dengan 

baik. MA tampak tenang dan kadang tersenyum. Pra sesi diawali 

dengan sapaan dan perkenalan antara terapis dan para subjek. MA 

telah mengenal terapis dan subjek MP sebelumnya sehingga MA 

terlihat santai. Selama pra sesi berlangsung, MA seringkali terlihat 

mengatur rambutnya. Gerakan tersebut dilakukan berulang kali. 

Terapis bertanya pada para subjek mengenai apa saja aktivitas 

sehari-hari mereka. Terapis meminta salah satu peserta untuk 

menjawab. Saat giliran MA, ia bercerita bahwa sehari-harinya ia 

mengajar secara online anak-anak yang mengikuti les pelajaran 

sekolah dengannya. Selain itu ia juga masih masuk kerja sebagai 

terapis psikologis pada anak-anak. 

Kondisi fisik MA pada saat pra sesi kurang maksimal karena ia 

sedang menstruasi sehingga ia merasa kurang nyaman. Ketika 

terapis menanyakan tentang bagaimana kondisi para subjek saat ini, 

MA bercerita bahwa tadi malam ia mimpi berpacaran kembali dengan 

mantan pacarnya. Mimpi tersebut membuatnya merasa jengkel 

ketika bangun tidur dan ia menjadi teringat kembali pengalaman 

bersama mantan pacarnya. Setelah semua subjek menceritakan 

kondisinya saat itu, terapis kemudian menjelaskan tentang prosedur 

terapi kepada para subjek. MA memahami rangkaian terapi yang 
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akan dijalani. Secara umum, MA bisa mengikuti pra sesi dengan 

baik. 

b. Sesi 1 

Kondisi fisik MA pada saat sesi 1 dalam keadaan cukup baik. 

MA sedang merasa jengkel karena pada hari itu bertengkar dengan 

saudaranya. Saat sesi 1 berlangsung, MA tidak ragu 

mengungkapkan permasalahannya. Ketika sedang bercerita, 

pandangan matanya sesekali melihat ke arah kanan atas. Tampak 

raut wajah sedih ketika bercerita tentang mantan pacarnya. Secara 

keseluruhan, MA dapat mengikuti sesi 1 dengan baik. 

 Pada saat menuliskan unhelpfull thinking, MA tidak mengalami 

kendala. Pikiran yang paling mengganggu MA adalah ia berpikir 

bahwa orang lain bisa menjalani hubungan pacaran, sedangkan MA 

tidak bisa. Selain itu MA merasa bahwa ia akan single selamanya 

karena hubungan yang dijalaninya selalu akan berakhir sama seperti 

hubungan yang dijalani sebelumnya. 

Pandangan MA terhadap dirinya cenderung negatif. Aspek 

yang lebih banyak mendapat penilaian negatif adalah pada aspek 

sosial. MA berpandangan bahwa ia lemah dan mudah dikalahkan 

dalam berargumen dengan orang lain. Selain itu, MA berpandangan 

bahwa keputusan yang dibuatnya pasti konyol sehingga ia 

cenderung mengikuti pendapat orang lain dalam membuat 

keputusannya. 
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Pada akhir sesi, terapis menanyakan apa hal yang didapatkan 

para subjek melalui sesi 1 ini. MA berkata bahwa ia merasa senang 

karena tahu bahwa ada kesempatan untuk bisa mengubah pola pikir 

yang mengganggu selama ini. Perasaannya setelah mengikuti sesi 

1 adalah ada sedikit rasa sedih karena teringat kembali perasaan 

tidak percaya diri.  

c. Sesi 2 

Kondisi fisik MA pada saat awal sesi 2 tampak baik. Pada hari 

itu MA sedang merasa tidak percaya diri dan ada perasaan jengkel 

karena permasalahan di rumah. Perasaan jengkel MA tampak pada 

ekspresinya di awal sesi. Namun hingga pertengahan sesi pada saat 

sharing, ekspresi jengkel MA sudah berkurang. Saat sharing, MA 

seringkali mengatur rambutnya. Sesi 2 diawali dengan pertanyaan 

terapis mengenai perasaan para subjek setelah mengikuti sesi 1. MA 

berkata bahwa ia merasa santai. MA menjawab pertanyaan awal 

terapis ini dengan singkat.  

Pada sesi 2, para subjek diajak untuk melakukan validasi 

pikiran. Saat sharing tentang validasi pikiran yang telah dituliskan di 

workbook, MA bercerita tentang ketidakpercayaan diri terhadap 

fisiknya. MA menjadi tidak percaya diri pada fisiknya karena mantan 

pacarnya sering berkata bahwa ia jelek, seperti babi jika berat 

badannya naik, dan disuruh operasi plastik. MA saat ini mengalami 

kenaikan berat badan, sehingga hal tersebut membuatnya berpikir 
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bahwa ia gendut. MA diajak untuk melihat perubahan berat 

badannya sebagai sebuah fakta dan perubahan tersebut masih 

dalam batas normal jika dibandingkan dengan tinggi badannya. 

Subjek MP yang mengenal MA memberikan penguatan bahwa tubuh 

MA masih proporsional. MA akhirnya setuju bahwa sebenarnya ia 

tidak gendut seperti yang dipikirkannya karena batas kenaikan berat 

badannya masih dalam tahap normal bahkan lebih baik dari berat 

badan sebelumnya. 

MA juga menceritakan tentang situasi yang dialaminya yaitu 

menolak untuk membuka hati pada orang baru. MA berpikir bahwa 

menjalin hubungan itu akan sia-sia, ia akan mengalami hasil yang 

sama dengan hubungan sebelumnya. Pemikirannya ini juga 

berdasarkan pada pengalaman teman-temannya yang terjebak pada 

kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Bukti yang tidak 

mendukung pemikirannya adalah ada beberapa temannya yang 

memiliki hubungan yang berhasil dan tidak semua pria jahat buktinya 

adik-adiknya memiliki pasangan yang baik. Terapis memberikan 

masukan bahwa MA cenderung fokus pada pengalaman orang-

orang yang serupa dengannya. Padahal jika melihat lebih luas, 

banyak juga pasangan yang mampu membangun hubungan yang 

sehat. Hal ini karena ada kecenderungan seseorang hanya melihat 

atau fokus pada apa yang mendukung pemikirannya. MA menyadari 

bahwa ia cenderung lebih memperhatikan orang-orang yang 
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memiliki pengalaman yang sama dengannya sehingga membuatnya 

semakin takut untuk membuka diri.  

Pada akhir sesi 2, MA mengungkapkan bahwa ia senang 

karena pemikirannya menjadi lebih terbuka. Selama ini MA merasa 

terlalu fokus pada pengalaman orang lain yang sama dengannya 

sehingga ia pun beranggapan bahwa ia akan terus mengalami 

pengalaman kekerasan seperti yang dialami sebelumnya. 

d. Sesi 3 

Pada saat sesi 3, MA terlihat dalam kondisi yang baik secara 

fisik. Perasaan MA saat itu sedang merasa cemas terkait tanggung 

jawab dalam pekerjaannya. Selama proses sesi 3 berlangsung, MA 

terlihat santai. 

Pada awal sesi, terapis menanyakan kepada para subjek terkait 

validasi pikiran yang telah diajarkan di sesi kedua. Terapis bertanya 

apakah para subjek melakukan validasi pikiran dalam situasi nyata. 

MA menceritakan bahwa ia melakukan validasi pikiran ketika ia 

sedang dekat dengan seseorang. Pemikiran yang  muncul adalah 

orang itu akan sama dengan mantan pacarnya. MA tidak 

menemukan bukti yang mendukung pemikirannya itu karena selama 

ini MA melihat bahwa orang tersebut sangat berbeda karakternya 

dengan mantannya. Bukti yang tidak mendukung adalah orang 

tersebut tetap sama karakternya, tidak berubah, serta sangat 

mendukung MA. MA menyadari pemikirannya tersebut adalah 
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dugaannya sendiri yang kurang berdasar. Hal ini karena pengalaman 

sebelumnya membuatnya berpikir bahwa orang-orang yang 

mendekatinya memiliki karakter yang serupa. 

Para subjek diminta untuk menemukan negatif self-statement 

yang sering dialaminya, lalu mengubahnya menjadi positive self-

statement. Berikut adalah positive self-statement yang ditulis MA 

dalam workbook nya: 

Pernyataan Negatif Pernyataan Positif 

Aku tidak pantas dicintai Aku berharga 

Aku gemuk Aku sehat dan kelihatan 
segar 

Aku lemah dan mudah 
dikalahkan 

Aku pendengar yang baik 
dan pengertian 

 

 Kemudian para subjek diminta untuk membuat kalimat pendek 

yang dibuat berdasarkan positive self-statement masing-masing. 

Subjek diminta membaca kalimat pendek tersebut setiap harinya di 

rumah. MA menuliskan kalimat pendeknya yaitu “I’m pretty”, “aku 

pendengar yang baik”, “aku pengertian”, “aku hebat”, “pekerjaanku 

membanggakan”, “gaji oke dan lebih dari cukup”. 

Pada akhir, terapis menanyakan kepada para subjek 

bagaimana pikiran dan perasaan subjek setelah menjalani sesi 3. MA 

mengungkapkan ia menjadi sadar bahwa ternyata sulit untuk 

melabel diri sendiri positif, tetapi lewat bantuan dari teman-teman 

subjek, ia bisa menemukan pendapat lain.  
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e. Sesi 4 

Pada saat sesi 4, MA tampak dalam kondisi yang baik secara 

fisik. Selama sesi berlangsung, MA seringkali memegang rambut 

untuk merapikannya. Ekspresi wajah MA tampak santai. Secara 

keseluruhan, MA dapat mengikuti sesi 4 dengan baik. 

Pada awal sesi, terapis menanyakan perasaan dan pikiran para 

subjek saat itu. MA mengungkapkan bahwa ia baik-baik saja, 

meskipun ada sedikit rasa cemas. Pada sesi 4 ini, para subjek diajak 

untuk melakukan deep breathing relaxation yang dibawakan oleh 

terapis. Subjek MA mampu mengikuti relaksasi dengan baik. MA 

sudah tidak asing dengan relaksasi karena sudah pernah 

melakukannya. Terapis kemudian menjelaskan bagaimana cara 

melakukan deep breathing relaxation agar para subjek dapat 

mengaplikasikannya secara mandiri.  

Terapis kemudian menjelaskan tentang cara melakukan 

thought stopping lalu mengajak para subjek untuk berlatih bersama. 

Setelah selesai, terapis bertanya mengenai bagaimana perasaan 

dan efek dari latihan tersebut terhadap subjek. MA mengungkapkan 

bahwa ia merasa rileks, efeknya juga lebih terasa karena sugestinya  

tidak hanya melalui kata-kata tapi juga dengan membayangkan. 
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f. Sesi 5 

Pada saat sesi 5, MA sedang mengalami radang tenggorokan 

ringan. Meski demikian, MA mampu mengikuti sesi dengan baik. MA 

cukup mampu mengutarakan permasalahannya dan tidak ragu 

bertanya kepada terapis  ketika belum memahami tugas yang 

diberikan. MA seringkali merapikan rambutnya.  

Pada awal sesi, terapis menanyakan pada para subjek apakah 

ada latihan-latihan dari sesi sebelumnya yang telah dilakukan pada 

situasi nyata. MA bercerita bahwa ia melakukan latihan 

menghentikan pikiran. Ketika ia sedang sendirian, ia teringat 

pengalaman pacarannya dulu dan muncul pikiran menyalahkan diri 

sendiri. MA menghentikan pikiran tersebut dan berkata pada diri 

sendiri bahwa ia perlu memaafkan dirinya sendiri. Lalu, suatu kali 

ketika MA mau berangkat kerja, tiba-tiba muncul pikiran dulu kenapa 

ia bodoh karena bertahan dengan hubungan yang tidak baik. Lalu ia 

menyanggah pikiran tersebut dengan berkata pada dirinya bahwa ia 

tidak bodoh, melainkan pengertian dan baik hati. 

Para subjek diajak untuk menentukan perilaku baru yang lebih 

adaptif. Subjek MA ingin mengubah perilakunya yang cenderung 

meminta pendapat atau arahan orang lain dalam menentukan 

pasangan. MA lebih mendengarkan pendapat orang lain daripada 

pendapatnya sendiri. Padahal apa yang dilihat dan dialami MA tidak 

sesuai dengan pendapat temannya. Hal ini karena MA merasa tidak 
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yakin bisa menentukan pasangannya sendiri. MA takut akan 

melakukan kesalahan seperti yang dialaminya pada hubungan 

sebelumnya. Perilaku baru yang ingin dilakukan MA adalah MA lebih 

percaya pada dirinya sendiri dalam membuat keputusan. MA sudah 

mendapat banyak pelajaran dari pengalaman sebelumnya dan tidak 

membutuhkan validasi dari orang lain dalam membuat keputusan. 

Perilaku lain yang ingin diubah MA adalah ketika sepupu sering 

bertanya kapan MA menikah. MA merasa tidak nyaman dengan 

pertanyaan tersebut, dan ada perasaan sedih karena diantara 

teman-temannya, hanya MA yang belum menikah. Perilaku yang 

ditampilkan MA adalah membalas dengan gurauan, menyibukkan 

diri atau mengalihkan pembicaraan. MA ingin mengubah perilakunya 

yaitu berkata pada sepupunya bahwa ia tidak kesepian, ia memiliki 

banyak teman yang bisa diajak menghabiskan waktu bersama untuk 

melakukan hal positif. Selain itu MA juga sedang dekat dengan 

seseorang.   

MA dan para subjek membuat kalimat yang digunakan untuk 

menginstruksi diri ketika berada pada situasi tertentu. Subjek MA 

menuliskan dua instruksi diri yaitu “calm down, you’re still young. 

Don’t get provoked. Explain calmly and tell them that you’re fully 

content with your current life / circumstances. Show them that you’re 

happy with yourself”, “bilang pelan-pelan dan singkat bahwa kamu 

bisa ambil keputusan. Don’t explain yourself too much”. Kemudian 
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terapis meminta para subjek untuk menentukan reward yang akan 

diperoleh jika berhasil menjalankan instruksi diri. Subjek MA 

menentukan reward untuk dirinya yaitu membeli sesuatu dari salah 

satu toko kosmetik. 

Pada akhir sesi, terapis meminta tanggapan para subjek 

setelah selesai mengikuti semua rangkaian sesi terapi. Subjek MA 

mengungkapkan bahwa ia merasa lega, senang karena bisa 

mengungkapkan ketakutannya, dan sedih karena belum pernah 

bertemu secara langsung dengan subjek-subjek yang lain. MA 

berharap bisa ada kesempatan bertemu subjek yang lain dan sharing 

secara langsung. 

g. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan secara individu. MA tampak dalam kondisi 

yang sehat. Penampilan MA rapi dan terlihat santai. MA bercerita 

mengenai pengalamannya menggunakan validasi pikiran, instruksi 

diri, dan thought stopping dalam situasi nyata ketika muncul pikiran 

negatif. 

MA merasa terganggu dengan pemikiran bahwa laki-laki yang 

sedang dekat dengannya tidak sesuai dengannya. MA ragu bisa 

menjalani hubungan yang sehat bersama laki-laki tersebut. Ia takut 

hubungannya akan seperti pengalaman sebelumnya dan laki-laki 

yang dekat dengannya akan berubah. MA tidak menemukan bukti 

yang mendukung pemikirannya tersebut. Validasi pikirannya ini juga 
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dibantu dengan melakukan konfirmasi kepada adik-adik dan teman 

dekat MA yang juga telah mengenal lama laki-laki yang dekat 

dengannya. MA menyimpulkan bahwa pemikirannya tersebut 

merupakan opini karena selama ini ia sudah melihat bahwa karakter 

pria tersebut berbeda dari mantannya. Selain itu, mereka telah saling 

kenal dan berteman sejak lama. Bukti yang tidak mendukung 

pemikirannya juga diperolehnya dari konfirmasi orang-orang terdekat 

MA dan juga pengalaman MA sendiri. 

MA merasa terganggu dengan pendapat temannya yang 

berkata bahwa laki-laki yang sedang dekat dengan MA tidak cocok 

dengan MA. Alasan yang diberikan temannya tidak sesuai dengan 

MA dan berbeda dengan pandangan adik-adik dan teman dekat MA. 

Ketika menghadapi situasi tersebut, MA mendengarkan temannya 

dan berpikir bahwa pendapat temannya sebagai saran namun 

keputusan tetap pada MA. MA meyakinkan dirinya bahwa ia mampu 

membuat keputusannya sendiri. 

Melalui latihan thought stopping, MA berlatih untuk 

menghentikan pikirannya negatifnya mengenai semua laki-laki yang 

mendekatinya sama seperti mantan pacarnya. Setelah melakukan 

thought stopping, MA melakukan instruksi diri dengan berkata bahwa 

laki-laki tersebut berbeda dari mantan pacarnya, ia akan mencoba 

untuk lebih mengenal karakter laki-laki tersebut. MA belum bisa 
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melakukan reward yang telah ditulisnya karena belum memiliki uang 

untuk belanja. 

Terkait target terapi yang ingin dicapai, MA merasa belum 

sepenuhnya percaya diri. Meski demikian, MA merasa lebih berani 

membuka diri pada orang lain, khususnya pada laki-laki yang sedang 

dekat dengannya.  

 

2. Subjek 2 (MP) 

a. Pra sesi 

Secara umum MP mampu mengikuti pra sesi dengan baik. 

Ketika berbicara, pandangan mata MP cenderung melihat ke arah 

kanan. MP tidak ragu untuk merespon ketika terapis meminta 

pendapat atau bertanya. Sama halnya dengan MA, MP pun telah 

mengenal terapis sebelumnya sehingga MP terlihat cukup tenang. 

Pada saat pra sesi, kondisi fisik MP sedikit lelah karena sehabis 

pulang kerja dan sedang dihadapkan pada banyak pekerjaan kantor.  

Terapis bertanya mengenai pekerjaan dan aktivitas para 

subjek. MP menjawab bahwa ia seorang apoteker yang kesibukan 

sehari-hari masih bekerja di apotek. Selain itu ketika di rumah MP 

sedang senang memasak. Ketika terapis bertanya mengenai kondisi 

para subjek saat ini, MP menjawab saat ini ia sedang merasa 

tertekan dengan pekerjaannya. Ketika ada masalah atau tugas berat 

yang harus dihadapinya, ia sangat mudah merasa stres dan sulit 
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untuk bangkit lagi. MP merasa lebih sensitif. Terapis kemudian 

menjelaskan tentang prosedur terapi kepada para subjek. MP 

mampu memahami proses terapi yang akan dijalani. 

b. Sesi 1 

Pada saat sesi 1, kondisi fisik MP sedang kurang sehat. MP 

sedang memiliki banyak pikiran dan kekhawatiran yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. Selama sesi 1 berlangsung, MP tampak 

tenang dan cukup santai. Ketika diminta untuk sharing, MP tidak ragu 

untuk bercerita. Secara keseluruhan, MP mengikuti sesi 1 dengan 

baik. 

Sesi pertama diawali dengan sapaan dari terapis dan 

pertanyaan mengenai bagaimana kondisi perasaan subjek saat ini. 

MP bercerita bahwa saat ini ia sedang merasa tidak enak badan. MP 

pun mengungkapkan bahwa ia masih belum bisa memercayai orang 

dan merasa nyaman dengan diri sendiri. Ia lebih mengutamakan 

dirinya sendiri karena merasa takut menjalani hubungan dengan 

orang lain kecuali hanya berteman biasa yang tidak bermakna. MP 

takut merasa kecewa. 

Subjek MP tidak mengalami kendala dalam menuliskan 

unhelpfull thinking yang sering dialaminya. Pikiran yang paling 

mengganggu MP adalah ia cenderung melihat masalah yang 

dihadapinya sebagai suatu hal yang salah. Hal tersebut 

mempengaruhi emosinya. Selain itu, MP mengalami permasalahan 
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dalam aspek sosial. MP cenderung sulit percaya pada orang lain dan 

menutup diri dari orang baru.  

Pada akhir sesi, terapis bertanya mengenai perasaan dan hal 

apa yang didapatkan dari sesi 1. Setelah mengikuti sesi 1, MP 

merasa lebih bisa tahu apa masalahnya sebenarnya, aspek apa 

dalam dirinya yang butuh diperbaiki. Saat pra sesi ia sudah merasa 

dan teringat kembali pengalaman masa lalu. Mengingat kembali 

perasaan sedih yang dulu tetapi tidak separah dulu karena lukanya 

kebuka sedikit sehingga merasa kurang nyaman. Tetapi hal tersebut 

perlu untuk kebaikan ke depan. Melalui sesi ini ke depannya bisa 

lebih baik lagi. 

c. Sesi 2 

Pada sesi 2, MP dalam kondisi cukup baik. Ia merasa sedikit 

lelah karena hari itu membantu membersihkan tempat usaha ibunya. 

Meski demikian, MP dapat mengikuti sesi hingga selesai dengan 

baik. MP pun mampu mengungkapkan pendapat dan menceritakan 

permasalahannya tanpa kendala.  

Pada awal sesi 2, terapis menanyakan bagaimana perasaan 

para subjek setelah mengikuti sesi 1. MP berkata bahwa ia merasa 

lebih peka karena menyadari apa yang dipikirkan dan dirasakannya, 

serta situasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. MP tidak terlalu 

merasa tertekan dengan pekerjaannya dan merasa lebih santai 

dalam menanggapi situasi. 
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Para subjek diajak untuk melakukan validasi pikiran. MP 

menceritakan situasi yang dialaminya, yaitu ia tidak berani mengenal 

orang baru. Pemikiran negatifnya adalah MP berpikir orang yang 

baru dikenalnya memiliki tujuan dan kepentingan tertentu 

terhadapnya. Bukti yang mendukung pemikirannya adalah temannya 

terlihat tidak senang ketika bertemu dengannya, terlihat peduli pada 

MP hanya ketika MP dalam keadaan sempurna, tetapi jika MP 

sedang down, temannya menganggapnya tidak berguna dan lemah. 

Ketika MP mencoba menceritakan kesulitannya pada temannya, MP 

tidak mendapat respon yang baik. Temannya tidak memedulikan dan 

menganggap MP lemah. Sedangkan bukti yang tidak mendukung, 

MP tetap memiliki banyak teman baru yang ternyata baik dan peduli 

padanya. Terapis dan subjek lain menanggapi sharing MP.  

MP juga menuliskan situasi ketika ia merasa tidak aman 

(insecure). MP berpikir bahwa orang lain akan berpendapat bahwa 

ia jelek. Bukti yang mendukung pemikirannya adalah banyak teman 

yang mengatakan bahwa MP tidak menyenangkan untuk diajak 

bergaul dan teman-temannya seolah menghindarinya, ia merasa 

teman-temannya membicarakannya di belakang. Bukti yang tidak 

mendukung adalah banyak juga orang yang mengatakan MP cantik 

dan baik sebagai teman.  

Pada akhir sesi, terapis bertanya mengenai pendapat para 

subjek setelah mengikuti sesi 2. MP berkata bahwa ia menyadari 
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pikirannya ternyata belum tentu benar. Ia perlu memandang sesuatu 

dari banyak sudut.  

d. Sesi 3 

Pada sesi ketiga, kondisi fisik subjek MP sedikit lelah karena 

banyaknya tugas di tempat kerja. Meski demikian, MP tidak ada 

hambatan dalam mengikuti terapi. MP dapat mengikuti dengan 

ekspresi tenang dan merespon terapis dengan baik.  

Terapis mengawali sesi dengan bertanya mengenai lembar 

validasi pikiran yang telah dipelajari subjek di sesi kedua. MP 

mengungkapkan bahwa ia menuliskan validasi pikiran saat berada 

pada situasi yang memicu pikiran negatif. Situasi yang dialaminya 

adalah ia malas berdoa dan merasa hilang harapan. Pemikiran yang 

muncul adalah Tuhan tidak pernah mendengar doanya, percuma 

berdoa karena masalahnya tidak selesai. Bukti yang mendukung 

pemikirannya adalah hingga saat ini tidak kunjung mendapat 

jawaban mengenai pasangan hidup, selalu dipertemukan dengan 

orang-orang yang hanya memaksakan kehendaknya tanpa pernah 

memedulikan saat MP sedang kesulitan. Bukti yang tidak 

mendukung adalah Tuhan baik karena selalu menunjukkan orang 

yang kurang baik untuk menjadi pasangan hidup, Tuhan selalu 

memberikan penolong dalam setiap masalah hidup yang dialaminya.  

Terapis bertanya bagaimana pendapat MP mengenai 

pemikiran yang muncul setelah menemukan bukti yang mendukung 
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dan yang tidak mendukung. MP menyadari bahwa pemikirannya 

merupakan opini. Melalui validasi pikiran, MP merasa terbantu 

karena selama ini bingung apakah pemikiran tersebut perlu diyakini 

atau tidak.  

Para subjek diminta untuk menemukan negatif self-statement 

yang sering dialaminya, lalu mengubahnya menjadi positive self-

statement. Berikut adalah positive self-statement yang ditulis MP 

dalam workbook nya: 

Pernyataan Negatif Pernyataan Positif 

Hanya sedikit teman Saya masih punya banyak 
teman yang support saya 

Tidak banyak punya 
komunitas 

Aku punya banyak 
komunitas di kantor, 

lingkungan rumah, dan 
alumni sekolah 

 

Kemudian para subjek diminta untuk membuat kalimat pendek 

yang dibuat berdasarkan positive self-statement masing-masing. 

Subjek diminta membaca kalimat pendek tersebut setiap harinya di 

rumah. MP menuliskan kalimat pendeknya yaitu “Semua bisa jadi 

temanmu”, “Tuhan ada untukku”, “Tenang, kamu aman”, “Berani yuk 

masuk komunitas minat”, “Tuhan jaga MP selalu lho”. 

Pada akhir sesi, terapis menanyakan kepada para subjek 

bagaimana pikiran dan perasaan subjek setelah menjalani sesi 3. MP 

mengungkapkan bahwa memberikan hal positif ke diri sendiri masih 

sulit, masih ada pertentangan di dalam hati, masih ada pikiran 

negatif, dan ternyata untuk mengubahnya tidak mudah. 
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e. Sesi 4 

Pada sesi 4, MP sedang merasa lelah secara fisik dan pikiran. 

MP sedang dihadapkan pada tanggung jawab baru di pekerjaannya 

dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Hal tersebut 

membuatnya merasa cemas. MP juga menjadi mudah tersulut emosi 

ketika ada anggota keluarga yang menanyakan tentang 

pekerjaannya. Meski demikian, saat sesi 4 berlangsung, MP tetap 

dapat mengikuti materi dengan baik.  

Pada awal sesi, terapis menanyakan perasaan dan pikiran para 

subjek saat itu. MP sedikit menceritakan tentang perubahan drastis 

dalam pekerjaannya sehingga membuatnya menjadi tidak stabil dan 

cukup stres. Pada sesi 4 ini, para subjek diajak untuk melakukan 

deep breathing relaxation yang dibawakan oleh terapis. Subjek MP 

pernah melakukan relaksasi namun sedikit berbeda dengan 

relaksasi yang dibawakan terapis. Perbedaannya pada proses 

menarik dan menghembuskan nafas yang lebih pelan serta pikiran 

yang berpusat pada pernafasan. Terapis kemudian menjelaskan 

bagaimana cara melakukan deep breathing relaxation agar para 

subjek dapat mengaplikasikannya secara mandiri.  

Terapis kemudian menjelaskan tentang cara melakukan 

thought stopping dan mengajak para subjek untuk berlatih bersama. 

Setelah selesai, terapis menanyakan bagaimana perasaan dan 

apakah para subjek merasakan dampak dari latihan tersebut. MP 
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berkata bahwa ketika memvisualisasikan situasi tersebut, MP 

merasa pusing dan tegang. MP mempraktekkan deep breathing 

relaxation hingga merasa jauh lebih tenang. Kemudian diikuti 

positive self-talk yaitu apa yang dihadapinya akan baik-baik saja. 

f. Sesi 5 

Pada sesi 5, kondisi fisik MP sedang lelah dan sedikit nyeri 

perut. MP juga sedang merasa cemas jika tugas kantornya tidak bisa 

terselesaikan dengan baik. Selama sesi 5, MP menunjukkan respon 

yang baik.  

Pada awal sesi, terapis menanyakan pada para subjek apakah 

ada latihan-latihan dari sesi sebelumnya yang telah dilakukan pada 

situasi nyata. MP melakukan deep breathing relaxation ketika 

muncul pikiran negatif. Latihan tersebut membantu MP untuk 

menghadapi masalahnya dengan lebih tenang, lebih kuat, dan 

mengurangi pemikiran negatifnya.  

Para subjek diajak untuk menentukan perilaku yang ingin 

diubahnya. MP memilih situasi ketika ia bertemu dengan rekan kerja 

lamanya. Saat ini MP mendapat kenaikan jabatan sehingga 

membuat rekan kerja lamanya memanggilnya dengan sebutan bos 

besar. Hal tersebut membuat MP merasa diremehkan karena cepat 

mendapat kenaikan jabatan. Karena hal itu, MP merasa punya 

beban tanggung jawab dan bekerja lebih keras. Rekan kerjanya 

menyerahkan banyak tugas pada MP hingga membuatnya 
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kelelahan. MP ingin mengubah pikirannya yaitu ia mendapat 

posisinya yang sekarang karena kemampuan yang dimilikinya. MP 

ingin lebih merangkul rekan-rekan kerja di kantor lama dan 

mengakrabkan diri agar bisa bekerja bersama-sama.  

Terapis mengajak para subjek untuk membuat rancangan 

instruksi diri. MP menuliskan kalimat instruksi diri yaitu “ini benar kok, 

kan kenyataan emang naik turun tangga 3 lantai. Tidak apa berat 

badan turun, kan jadi sehat karena naik turun tangga, kayak 

olahraga”, “ayo bisa, semakin tinggi posisi justru harus bisa 

mengayomi”, “bisa ajak sharing kok. Kan kamu sama dia sama-sama 

manusia, udah pernah beliau ada di posisi ini”. Kemudian, terapis 

meminta para subjek untuk menentukan reward yang akan diperoleh 

jika berhasil menjalankan instruksi diri. Subjek MP menentukan 

reward untuk dirinya yaitu melakukan pijat dan spa, makan es krim, 

dan tidur siang. 

Pada akhir sesi, terapis meminta tanggapan para subjek 

setelah selesai mengikuti semua rangkaian sesi terapi. Subjek MP 

mengungkapkan bahwa ia merasa senang, latihan-latihan yang 

diberikan banyak membantunya. Selain itu, MP mengaku sedih 

karena sudah sesi terakhir dan tidak bisa sharing lagi. 

g. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan setelah MP pulang kerja. MP tampak dalam 

kondisi yang baik. Latihan-latihan dalam terapi ada yang dilakukan 
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MP pada situasi nyata. Ketika menghadapi situasi banyak tugas 

kantor yang membuatnya tertekan, MP melakukan deep breathing 

relaxation dan merasa lebih nyaman.  

Ketika MP dihadapkan pada situasi dimana muncul pikiran atau 

dugaan-dugaan mengenai situasi tertentu, MP merasa lebih berani 

membuka diri dan mencoba untuk melakukan konfirmasi pada orang 

tersebut. Reaksi orang tersebut ternyata positif. Hal ini membuat MP 

berpikir bahwa ternyata melakukan konfirmasi atas pemikirannya 

tidak semenakutkan yang dibayangkannya sebelumnya.  

Mengenai target terapi yang ingin dicapai MP, ia merasa lebih 

berani untuk membuka diri dan mengutarakan apa yang 

dirasakannya pada orang lain. MP juga sempat menjalin hubungan 

dekat dengan salah satu teman laki-lakinya. MP menikmati masa 

saling mengenal dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. 

 

3. Subjek 3 (AP) 

a. Pra sesi 

Secara umum AP mampu mengikuti pra sesi dengan cukup 

baik. AP mampu merespon terapis dengan baik dan terlihat cukup 

santai. Pada saat pra sesi, AP sedang merasa kurang enak badan 

dan hubungan dengan keluarganya sedang kurang harmonis 

sehingga berdampak pada emosinya.  
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Ketika terapis bertanya mengenai pekerjaan atau aktivitas, AP 

menjawab sehari-hari ia meliput berita dan ke kantor untuk mengetik 

berita. AP bekerja paruh waktu sebagai jurnalis. AP juga bercerita 

mengenai kondisi yang dialami saat ini ketika terapis bertanya. Oleh 

karena covid-19 menyebabkan pekerjaannya cukup terhambat. 

Selain itu ia juga jarang bertemu dengan teman-temannya sehingga 

tidak memiliki teman mengobrol. Terlihat bahwa AP belum 

mengungkapkan permasalahan personalnya. Ia cenderung 

mengungkapkan permasalahan umum yang dihadapinya.  

b. Sesi 1 

Pada sesi 1, subjek AP tampak dalam kondisi baik. AP 

mengalami kendala teknis pada mikrofonnya sehingga suaranya 

tidak terdengar. Solusinya AP menuliskan pada kolom chat untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan terapis. Secara umum, AP 

mengikuti sesi 1 dengan cukup baik. Saat terapis bertanya mengenai 

kondisi perasaan subjek saat ini dijawab oleh AP yaitu ia merasa 

santai dan tenang karena kemarin baru ketemu dengan teman 

lamanya dan banyak mengobrol.   

Para subjek diajak untuk menuliskan unhelpfull thinking yang 

sering dialaminya. Pikiran yang paling mengganggu AP adalah 

pasangannya yang ketahuan menggoda perempuan lain akan terus 

terjadi dan ia menjadi tidak percaya pada pasangannya. Selain itu, 

pengalaman buruk teman-temannya dalam menjalin hubungan 
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membuat AP berpikir ia akan mengalami hal yang sama seperti 

teman-temannya. Pikiran lain yang sering dialami AP adalah ia 

terlalu memikirkan kata-kata orang terdekatnya yang membuat 

hatinya tidak nyaman.  

Penilaian diri AP dalam aspek fisik adalah ia merasa dirinya 

jelek. Namun AP tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena ia 

bersikap cuek. Secara sosial, AP sering merasa minder dan pasif 

terhadap orang yang baru dikenalnya. Selain itu AP merasa minder 

pada teman-teman seprofesinya karena ia belum menyelesaikan 

kuliahnya, sedangkan teman-temannya sudah lulus kuliah dan 

berasal dari perguruan tinggi negeri.  

Pada akhir sesi, terapis menanyakan apa hal yang didapatkan 

para subjek melalui sesi 1 ini. AP berkata bahwa ia menjadi jujur 

pada dirinya sendiri. 

c. Sesi 2 

 Pada saat sesi 2, kondisi AP tampak baik. AP cukup terbuka 

menceritakan permasalahannya. AP tidak ragu bertanya pada 

terapis ketika instruksi tugas belum jelas. Pada saat para subjek 

diminta menanggapi sharing dari subjek lain, AP terlihat ragu dalam 

memberi tanggapan. Terapis menanyakan tentang perasaan subjek 

setelah mengikuti sesi  1.  AP mengungkapkan bahwa ia merasa 

lebih santai.  
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Terapis mengajak para subjek untuk membuat validasi pikiran. 

AP menceritakan tentang situasi yang dialaminya yang mengganggu 

yaitu ketika ia berdua dengan pacarnya atau bersama teman. Pikiran 

yang muncul adalah ia takut tidak diperhatikan dan takut 

ditinggalkan. Selain itu, AP menuliskan situasi yang membuatnya 

tidak nyaman adalah ketika datang ke suatu acara atau bertemu 

orang baru. Pikiran negatifnya yang muncul adalah orang lain tidak 

menerimanya dengan baik. AP tidak dapat menemukan bukti yang 

mendukung pemikirannya. Sedangkan bukti yang tidak mendukung 

adalah ia disapa dan diajak berbicara oleh orang baru tersebut. AP 

dapat menentukan bahwa pikirannya itu merupakan opininya. 

Pada akhir sesi 2, terapis menanyakan bagaimana pikiran dan 

perasaan para subjek. AP mengungkapkan bahwa ia bingung 

menentukan mana bukti yang mendukung dan tidak mendukung 

pemikirannya. Terapis memberikan penjelasan singkat mengenai 

bukti yang mendukung dan tidak mendukung. Para subjek diminta 

untuk berlatih membuat validasi pikiran di rumah. 

d. Sesi 3 

Pada sesi 3, kondisi AP tampak baik. AP dapat mengikuti sesi 

hingga akhir dengan cukup baik. Ketika diminta menceritakan 

pengalamannya, AP menjawabnya dengan baik meskipun tidak 

banyak yang diungkapkannya.  
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 Terapis mengawali sesi dengan bertanya mengenai lembar 

validasi pikiran yang telah dipelajari subjek di sesi kedua. AP 

menggunakan validasi pikiran ketika menghadapi situasi saat ia 

mendapat sindiran dari temannya melalui media sosial.  

Para subjek diminta untuk menemukan negatif self-statement 

yang sering dialaminya, lalu mengubahnya menjadi positive self-

statement. Berikut adalah positive self-statement yang ditulis AP 

dalam workbook nya: 

Pernyataan Negatif Pernyataan Positif 

Tidak bekerja secara terikat 
Aku bisa bekerja dengan 
baik dan penuh tanggung 

jawab 

Aku kesepian Banyak teman disekitarku 

Aku seenaknya sendiri 
Apapun yang aku lakukan 
adalah tanggung jawabku 

Sering merasa minder 
Aku percaya dengan diriku 

sendiri 

Tidak percaya diri dengan 
masa depan 

Hal baik akan terjadi 
padaku 

 

Kemudian para subjek diminta untuk membuat kalimat pendek 

yang dibuat berdasarkan positive self-statement masing-masing. 

Subjek diminta membaca kalimat pendek tersebut setiap harinya di 

rumah. AP menuliskan kalimat pendeknya yaitu “Aku punya banyak 

teman”, “Aku percaya dengan diriku”, “Aku bertanggung jawab 

dengan diriku sendiri”, “Semua akan baik-baik saja”. 

Pada akhir, terapis menanyakan kepada para subjek 

bagaimana pikiran dan perasaan subjek setelah menjalani sesi 3. AP 
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mengungkapkan bahwa latihan ini dapat membantunya untuk 

mengontrol diri. 

e. Sesi 4 

Pada sesi 4, subjek AP tampak dalam kondisi fisik yang sehat. 

Meski demikian, AP sedang memiliki pikiran yang mengganggu 

berkaitan dengan pekerjaannya. AP mempertanyakan bagaimana 

kariernya pada masa depan. Jika AP ingin meningkatkan kariernya, 

ia perlu mendapat lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan 

kariernya, sedangkan saat ini tidak banyak yang bisa dilakukannya. 

Pada awal sesi, terapis menanyakan perasaan dan pikiran para 

subjek saat itu. AP sedang PMS, namun ia merasa sejauh ini baik-

baik saja. Pada sesi 4 ini, para subjek diajak untuk melakukan deep 

breathing relaxation yang dibawakan oleh terapis. Subjek AP belum 

pernah melakukan relaksasi sebelumnya, namun ia tidak mengalami 

kesulitan dalam melakukan relaksasi. Terapis kemudian 

menjelaskan bagaimana cara melakukan deep breathing relaxation 

agar para subjek dapat mengaplikasikannya secara mandiri.  

Terapis kemudian menjelaskan tentang cara melakukan 

thought stopping dan para subjek berlatih memvisualisasikannya. 

Setelah selesai, terapis bertanya bagaimana perasaan dan efek 

latihan tersebut pada para subjek. Subjek AP mengungkapkan 

bahwa saat visualisasi ia berpikir tentang pekerjaannya yang sedang 

mengalami kendala. AP merasa tidak yakin bisa mencapai apa yang 
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diharapkannya dalam pekerjaan. AP melakukan positive self-talk 

hingga membuatnya merasa lebih tenang. 

f. Sesi 5 

Pada sesi 5, subjek AP dalam kondisi fisik yang sehat. Tidak 

ada kendala sesi 5. Subjek AP menceritakan pengalamannya 

dengan lebih santai. AP tidak ragu untuk bertanya pada terapis ketika 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Pada awal sesi, terapis menanyakan pada para subjek apakah 

ada latihan-latihan dari sesi sebelumnya yang telah dilakukan pada 

situasi nyata. AP menggunakan positive self-talk hampir setiap hari. 

AP melakukan positive self-talk dengan berkata pada dirinya bahwa 

semua akan baik-baik saja. Ketika berada pada situasi yang penuh 

tekanan, AP melakukan deep breathing relaxation untuk 

membantunya menjadi lebih tenang. 

Terapis mengajak para subjek untuk menulis perilaku yang 

ingin diubahnya dan merancang perilaku baru. Perilaku yang ingin 

diubah AP adalah sikap pasif ketika bertemu orang baru. AP bersikap 

pasif karena ia takut tidak diterima oleh orang tersebut. Perilaku baru 

yang ingin ditampilkan adalah percaya diri dan mengajak berbicara 

orang tersebut.   

Terapis mengajak para subjek untuk membuat rancangan 

kalimat instruksi diri. AP menginstruksi dirinya dengan kalimat “lebih 

terbuka”, “percaya dengan diri sendiri”. Kemudian, terapis meminta 
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para subjek untuk menentukan reward yang akan diperoleh jika 

berhasil menjalankan instruksi diri. Subjek AP menentukan reward 

untuk dirinya yaitu berlibur, melakukan cream bath, dan merawat diri. 

Pada akhir sesi, terapis meminta tanggapan para subjek 

setelah selesai mengikuti semua ra ngkaian sesi terapi. Subjek AP 

mengungkapkan bahwa ia merasa capek karena tugas-tugas yang 

diberikan.  

g. Evaluasi 

Pada saat evaluasi, AP tampak dalam kondisi yang baik dan 

tenang. Penampilan AP tampak rapi dan santai. AP mulai aktif 

bekerja mencari dan menulis berita. AP merasa cukup optimis dalam 

pekerjaannya, meski ada saat-saat tertentu mengalami kesulitan dan 

muncul pikiran membandingkan situasi dirinya dengan teman-

temannya. AP berlatih positive self-talk dengan berkata pada dirinya 

bahwa ia akan baik-baik saja. Latihan-latihan dalam intervensi yang 

dilakukan AP dalam situasi nyata adalah ketika AP bertemu dengan 

orang yang baru dikenalnya. Sebelumnya, AP sering berpikir apakah 

orang-orang tersebut bisa menerima dirinya atau tidak. Pada situasi 

tersebut, AP menginstruksikan dirinya untuk lebih berani membuka 

diri terlebih dahulu. Setelah mencobanya, AP merasakan sikap 

orang tersebut positif kepadanya. Pengalaman tersebut 

membuatnya lebih percaya diri.  
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Latihan lain yang dilakukan AP adalah deep breathing 

relaxation ketika sedang merasa marah. AP merasakan setelah 

melakukan relaksasi, perasaan marahnya berkurang. Relaksasi 

tersebut juga membantu AP untuk tidak bereaksi secara emosional.  

 

4. Subjek 4 (SS) 

a. Pra sesi  

Secara umum SS dapat mengikuti pra sesi dengan cukup baik. 

Saat pra sesi, kondisi fisik SS sedang lelah karena sedang banyak 

pekerjaan kantor. Pikiran dan perasaan SS sedang dalam kondisi 

yang kurang baik. Ada perasaan tidak pantas dan takut merepotkan 

orang lain. Hal ini berdampak pada emosinya menjadi sedih dan 

cemas. Saat menjawab pertanyaan dari terapis, tatapan mata SS 

terlihat kurang fokus. Pandangan mata SS cenderung melihat ke 

arah bawah dan atas saat bercerita. Meski demikian, SS mampu 

merespon ucapan terapis dengan cukup baik. 

Ketika terapis bertanya tentang pekerjaan atau aktivitas sehari-

hari, SS bercerita bahwa ia bekerja seperti biasa sebagai asisten di 

sebuah kantor hukum. Sesekali melakukan perjalanan dinas. SS 

juga bercerita tentang kondisinya yang menurutnya mengganggu 

yaitu kebiasaannya yang sulit menolak permintaan orang lain. Saat 

ini SS juga sedang merasa cemas ketika mendapat pesan di telepon 

genggamnya. Ia takut mantannya menghubungi. Karena saat ini ia 
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sedang menghindar dari mantannya. SS tidak ragu menceritakan 

kondisinya kepada terapis.  

b. Sesi 1  

Pada sesi 1, subjek SS dalam kondisi lelah karena banyaknya 

pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Secara umum, SS 

dapat mengikuti sesi 1 dengan cukup baik. Ketika diminta untuk 

bercerita dalam kelompok, SS mampu mengutarakan masalahnya, 

namun sesekali berbicara dengan tersendat-sendat. Pandangan 

mata SS cenderung melihat ke arah kanan dan ke bawah ketika 

bercerita. Ekspresi wajah cenderung kurang santai, terlebih ketika 

diminta bercerita.  

Pada awal sesi, terapis menyapa dan menanyakan kepada 

para subjek bagaimana perasaan atau pikiran subjek saat ini. 

Terapis meminta SS untuk terlebih dulu menjawab pertanyaan 

tersebut. SS tidak ragu untuk menjawab namun pada awalnya ia 

kesulitan untuk mendeskripsikan apa yang dirasakannya. SS 

mengungkapkan bahwa dirinya merasa baik-baik saja, tetapi ia tahu 

bahwa sebenarnya dirinya tidak baik-baik saja. Ia berusaha 

meyakinkan dirinya bahwa kondisinya baik. Hal itu dilakukannya 

untuk membantunya bisa mengawali hari dengan lebih baik.  

Pada saat menuliskan unhelpfull thinking, SS tidak mengalami 

kendala. Pikiran yang sangat mengganggu SS adalah ia berpikir 

semua laki-laki hanya menginginkan seks dan tidak ingin menjalin 
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hubungan yang serius. Selain itu, SS juga sering merasa merepotkan 

orang lain ketika menginap di tempat tinggal temannya. Padahal 

temannya tidak merasa direpotkan olehnya. 

Subjek SS cenderung menutup diri dari teman-temannya 

karena sulit percaya pada orang. SS akan melakukan hal-hal yang 

bisa dilakukannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 

Ketika menghadapi masalah, SS akan mengisolasi diri dan 

mengabaikan teman-temannya yang ingin membantunya.  

Pada akhir sesi, terapis menanyakan apa hal yang didapatkan 

para subjek melalui sesi 1 ini. SS mengungkapkan bahwa ia merasa 

memiliki harapan untuk bisa lebih baik. SS tidak berharap banyak 

bisa benar-benar pulih setelah mengikuti terapi ini, meski demikian 

ia berharap bisa merasa lebih baik, bisa menjalani hidup dengan 

lebih enteng dan bisa melanjutkan hidup. 

c. Sesi 2 

Pada sesi 2, subjek SS mengalami kendala teknis sehingga ia 

mengikuti sesi susulan dihari lain. Pada saat sesi 2, SS sedang 

merasa lelah karena mengerjakan banyak pekerjaan kantor. 

Perasaan SS saat itu sedang sedih dan merasa tidak aman. Saat 

sesi berlangsung, SS tampak lebih santai dibandingkan saat sesi 1. 

SS cukup terbuka menceritakan pengalamannya. Ketika berbicara, 

pandangan mata SS cenderung melihat ke arah kanan dan atas. 

Secara umum, SS dapat mengikuti proses sesi 2 dengan baik. Pada 
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awal sesi 2, terapis menanyakan bagaimana perasaan subjek 

setelah mengikuti sesi 1. SS berkata bahwa ia merasa cukup tenang.  

SS diajak untuk melakukan validasi pikiran. Salah satu situasi 

yang dialami SS adalah ketika teman laki-lakinya menjemput atau 

ketika SS mendapat bantuan dari temannya. SS berpikir bahwa 

temannya itu pasti ada maunya karena telah membantu SS. SS 

cenderung sulit untuk percaya pada orang yang melakukan kebaikan 

padanya. SS menganggap kebaikan orang terhadapnya karena ada 

tujuan tertentu. SS diajak untuk menemukan bukti-bukti yang 

mendukung dan tidak mendukung pemikirannya.  

Pada akhir sesi, terapis bertanya mengenai pendapat subjek 

setelah mengikuti sesi 2. SS mengungkapkan bahwa ia bingung 

mana bukti yang mendukung dan mana bukti yang tidak mendukung 

pemikirannya. Ketika dihadapkan pada situasi-situasi tersebut, ia 

merasa banyak hal yang dipikirkan sehingga membuatnya bingung 

menentukan sikap. Terapis kembali menjelaskan cara menemukan 

bukti yang mendukung dan tidak mendukung dan menyarankan SS 

untuk berlatih dalam situasi nyata.  

d. Sesi 3 

Pada saat sesi 3, kondisi fisik subjek SS sedang lelah. 

Beberapa kali SS terlihat menguap. Saat sesi 3, SS sedang merasa 

sedih. Hal itu membuatnya mengisolasi diri sendiri dari teman-

temannya. Ekspresi SS tampak santai dan sesekali tersenyum. 
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Pandangan mata SS saat berbicara cenderung melihat ke arah atas 

dan bawah. 

Terapis mengawali sesi dengan bertanya mengenai latihan 

validasi pikiran yang telah dipelajari di sesi 2. Terapis menanyakan 

apakah para subjek pernah melakukannya di situasi nyata. SS 

bercerita bahwa baru-baru ini ia berkenalan dengan orang baru. SS 

berpikir bahwa teman barunya itu akan membahas hal-hal yang tidak 

senonoh. Bukti yang mendukung pemikirannya adalah karena 

temannya tersebut mengunggah konten dewasa di akun media 

sosialnya. Bukti yang tidak mendukung adalah ketika bertemu 

ternyata apa yang dipikirkan SS tidak terjadi.  

Para subjek diminta untuk menemukan negatif self-statement 

yang sering dialaminya, lalu mengubahnya menjadi positive self-

statement. Berikut adalah positive self-statement yang ditulis SS 

dalam workbook nya: 

Pernyataan Negatif Pernyataan Positif 

I can’t trust people Lebih membuka hati 

Selalu merasa kesepian Aku bisa lebih 
bersosialisasi 

Kesulitan berada di bawah 
tekanan kerja 

Aku bisa lebih rileks dan 
fokus 

 
Kemudian para subjek diminta untuk membuat kalimat pendek 

yang dibuat berdasarkan positive self-statement masing-masing. 

Subjek diminta membaca kalimat pendek tersebut setiap harinya di 

rumah. SS menuliskan kalimat pendeknya yaitu “I am worthy”, “I am 

usefull”, “I am enough”, “I am brave”, “I am smart”, “I am beautiful”. 
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Pada akhir sesi, terapis menanyakan kepada para subjek 

bagaimana pikiran dan perasaan subjek setelah menjalani sesi 3. SS 

mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk menemukan pernyataan 

positif diri sendiri.  

e. Sesi 4 

Pada sesi 4, subjek SS merasa lelah secara fisik. Pekerjaan 

yang banyak membuatnya merasa stres. SS sudah kembali 

bersosialisasi. Ia terlihat tenang dan santai dalam mengikuti sesi. 

Pandangan mata SS cenderung ke arah atas. Ketika ada subjek lain 

yang butuh masukan saat sharing, SS memberikan tanggapannya.  

Pada awal sesi, terapis menanyakan perasaan dan pikiran para 

subjek saat itu. SS mengungkapkan bahwa ia sedang lelah karena 

tadi selesai kerja langsung pergi melayat suami dari atasan yang 

meninggal. Selain itu, dikantor sedang banyak pekerjaan sehingga 

membuatnya sedikit stres.  

Pada sesi 4 ini, para subjek diajak untuk melakukan deep 

breathing relaxation yang dibawakan oleh terapis. Saat relaksasi 

berlangsung, SS sempat membuka mata sebentar lalu menutup lagi 

untuk melanjutkan relaksasi. SS belum pernah melakukan relaksasi 

namun latihan pernafasan pernah dilakukannya saat melakukan 

yoga. Terapis kemudian menjelaskan bagaimana cara melakukan 

deep breathing relaxation agar para subjek dapat 

mengaplikasikannya secara mandiri.  
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Terapis kemudian menjelaskan tentang cara melakukan 

thought stopping. Para subjek diajak untuk melakukan latihan 

thought stopping bersama-sama dengan cara 

memvisualisasikannya. Setelah selesai, terapis bertanya kepada 

para subjek apa yang dirasakan. SS mengungkapkan bahwa pada 

awal visualisasi, ia kesulitan untuk fokus  membayangkan situasinya. 

Tetapi setelah beberapa saat ketika ia mencoba untuk fokus lagi, 

akhirnya bisa membayangkan situasinya. Setelah itu SS merasa 

cukup  tenang. 

f. Sesi 5 

Pada sesi 5, kondisi fisik SS sedang lelah. SS sedang merasa 

bingung dan sedih. Pandangan mata SS kurang fokus. Saat awal 

sesi, SS menanyakan kabar terapis, tidak seperti pada sesi-sesi 

sebelumnya. Secara umum, SS dapat mengikuti sesi 5 dengan baik. 

Pada awal sesi, terapis menanyakan pada para subjek apakah 

ada latihan-latihan dari sesi sebelumnya yang telah dilakukan pada 

situasi nyata. SS bercerita bahwa deep breathing relaxation 

membantunya lebih tenang ketika sedang panik menghadapi 

deadline pekerjaan.  

Para subjek diajak untuk menentukan perilaku baru yang lebih 

adaptif. Subjek SS ingin mengubah perilakunya yang cuek dan jutek 

setiap kali ada orang yang memujinya. SS berpikir bahwa orang 

tersebut memiliki tujuan lain. SS ingin mengubah perilakunya itu 
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menjadi lebih ramah, dengan disertai pikiran bahwa pujian yang 

diterimanya adalah bentuk dari apresiasi orang tersebut terhadap 

usaha yang dilakukan SS.  

Terapis mengajak para subjek untuk membuat kalimat instruksi 

diri. SS menginstruksikan dirinya yaitu “jadilah pribadi yang sebisa 

mungkin tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun 

sikap”, “nothing to lose aja, kalau mereka tulus pasti akan stay”, 

“jangan mudah mengisolasi diri hanya karena tidak ingin disakiti”. 

Kemudian, terapis meminta para subjek untuk menentukan reward 

yang akan diperoleh jika berhasil menjalankan instruksi diri. Subjek 

SS menentukan reward untuk dirinya yaitu menonton anime dan 

makan makanan yang lagi diinginkan. 

 Pada akhir sesi, terapis meminta tanggapan para subjek 

setelah selesai mengikuti semua rangkaian sesi terapi. Subjek SS 

mengungkapkan bahwa ia merasa lebih enteng. Berbeda dari sesi-

sesi awal, SS merasa lebih terbuka untuk sharing pengalamannya. 

Sesi terakhir ini menyenangkan bagi subjek SS dan juga sedih 

karena ini pertemuan terakhir. 

g. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan di tempat kerja SS. Kondisi SS terlihat baik 

dan ceria. SS mengungkapkan bahwa ia merasa senang bisa 

mengikuti terapi kelompok tersebut karena bisa berbagi cerita 
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dengan subjek lain yang juga menghadapi permasalahan yang 

hampir sama dengannya.  

SS merasa kondisinya saat ini lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. Permasalahan yang paling mengganggunya adalah ia 

kesulitan untuk percaya dengan orang lain dan merasa bahwa ia 

tidak layak mendapatkan pujian dan perlakuan baik dari orang lain. 

Permasalahannya tersebut menghambatnya dalam bersosialisasi. Ia 

menggunakan validasi pikiran untuk membantunya mengatasi 

masalah tersebut. Ketika ada teman atau orang yang baru 

ditemuinya memperlakukannya dengan baik, ia tidak langsung 

menunjukkan respon penolakan atau cuek melainkan 

menanggapinya dengan tersenyum dan berterima kasih. Ia berlatih 

untuk berpikir terlebih dulu sebelum bertindak. SS juga merasa mulai 

berani untuk membuka diri pada orang lain meski tetap berhati-hati 

dalam memilih teman. Secara umum, SS merasa cukup nyaman 

dengan dirinya saat ini.  
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LAMPIRAN 5: 

Informed Consent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

 



139 
 

 
 

  



140 
 

 
 

 



141 
 

 
 

 



142 
 

 
 

 



143 
 

 
 

 



REPORT CHECKED 
AUTHOR 

DELLANI PUTRI PATTINAJA 

PAGE 

1 OF 54 #1340826919 JUL 2021, 9:28 AM 

 

 

 

 

transisi dari masa remaja menuju dewasa. 
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Masa dewasa awal dimulai dari usia 20-40 tahun (Dariyo, 2003). Aiken 

(2002) mengungkapkan beberapa kejadian atau tugas signifikan 

pada masa dewasa membutuhkan keputusan dan penyesuaian 

individu. Beberapa kejadian atau tugas signifikan tersebut 

diantaranya adalah memulai karier dan beradaptasi terhadap 

kondisi yang berhubungan dengannya, membangun yang relatif 

permanen hubungan seksual/cinta bersama pasangan, memiliki 

dan mengasuh anak, mempertahankan dan memperkuat ikatan 

dengan keluarga dan teman, mengikuti perkembangan peristiwa 

dalam komunitas dan dunia, membangun keamanan finansial, 

serta terlibat dalam kegiatan rekreasi yang memuaskan. 

Salah satu tugas signifikan masa dewasa adalah membangun 

hubungan cinta (romantis) bersama pasangan. 

Masalah Pada masa dewasa awal terjadi perubahan atau 
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