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Abstrak
Dalam volume sebelumnya penulis telah memberikan gambaran mengenai dasar
teoritik penggunaan puisi dalam proses terapi serta perspektif terapi puisi dan
sistem psikoterapi. Tulisan ini lebih jauh akan mengungkapkan mengenai
komponen praktek terapi puisi, serta unsur-unsur terapeutik yang membangun
keberhasilan terapi puisi ini. Juga akan diuraikan mengenai berbagai kegiatan
dalam terapi puisi yaitu menulis puisi baik ekspresif maupun kreatif, dan menulis
puisi dan mendiskusikan puisi.

1.

Komponen Praktek Terapi Puisi
Mazza (2003) mengemukakan bahwa praktik terapi puisi terdiri dari tiga

komponen, yaitu:
1.

Komponen reseptif/preskriptif, termasuk pengenalan karya sastra dalam
terapi.

2.

Komponen ekspresif/kreatif termasuk penggunaan tulisan atau aktivitas
menulis oleh klien.

3.

Komponen simbolik/seremonial termasuk penggunaan metafora, ritual dan
mendongeng.

Semua ketiga komponen tersebut memiliki potensi untuk terkait dengan wilayah
kognitif, afektif dan behavioral dari pengalaman manusia. Demikian juga, terapi
puisi dapat diadaptasi ke dalam kebanyakan model praktek psikologi. Berbagai
teknik dalam terapi puisi yang digambarkan kepada praktisi perlu memperhatikan
waktu, ketepatan, dan konsistensi dengan tujuan klinis harus dipertimbangkan
dalam implementasinya.
1.1. Komponen reseptif/preskriptif
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Salah satu dari teknik yang paling umum digunakan dalam terapi puisi
adalah membacakan sebuah puisi pada individu atau kelompok (atau meminta
klien untuk membaca puisi itu) dan mengundang reaksi. Terapis harus
mengantisipasi dan mau melakukan eksplorasi atas reaksi klien. Proses semacam
itu harus mulai dengan terapis memeriksa reaksinya sendiri sebelum
menggunakan puisi tersebut dalam terapi. Penggunaan puisi dalam sesi dapat
dihubungkan dengan isi dan dialog dari sesi.
Pertanyaan terkait dengan puisi perlu diarahkan dengan “apa maknanya
hal itu untuk anda?” Reaksi dapat fokus pada puisi sebagai suatu keseluruhan atau
pada gambaran atau baris tertentu – sebagai contoh, “adakah baris tertentu yang
menyentuh anda atau yang dapat anda terima?” Klien juga dapat diajak untuk
memodifikasi

puisi

atau

menyediakan

akhir

yang

berbeda.

Manakala

memungkinkan, salinan puisi perlu diberikan kepada klien sehingga mereka
memiliki referensi visual.
Menyediakan lirik lagu populer dan memainkan rekaman lagu tersebut
merupakan variasi dari teknik ini. Pemilihan puisi atau lagu bersifat preskriptif
dan menggunakan dasar prinsip pemilihan puisi yang dekat dengan mood klien
namun dengan akhir positif (Leedy, 1969c). Puisi dengan akhir terbuka dapat
memfasilitasi eksplorasi. Puisi yang preskriptif dapat instruktif dan memberikan
pesan khusus tertentu. Klien juga dapat di semangati untuk membawa ke sesi
sebuah puisi atau lagu yang mereka temukan membantu.
Terakhir, klien dapat diminta menunjukkan puisi atau lagu yang mereka
suka untuk membaca atau mendengar, sesuai dengan mood mereka. Hubungan
mood dengan makna lagu atau puisi dapat menyediakan informasi klinis yang
sangat berguna dan pemahaman diri untuk klien.
Pemilihan puisi atau literatur yang hendak digunakan merupakan salah
satu tantangan paling sulit yang dihadapi oleh klinisi dalam menggunakan terapi
puisi. Isoprinsip dari Leedy (1969c) dalam memilih puisi yang sesuai dengan
tingkat emosional klien namun menawarkan akhir yang positif dapat juga menjadi
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counter productive jika klien mempersepsi akhir positif sebagai invalidasi dari
perasaan

atau

merefleksikan

kurangnya

kepekaan

klinisi

atas

kondisi

keputusasaan klien. Rossiter, Brown dan Gladding (1990) mempelajari efek dari
pemilihan puisi pada proses terapi dan hasilnya. Mereka menemukan bahwa
literatur tidaklah lebih dari katalis dalam proses terapeutik; keberhasilan atau
kegagalan sebuah puisi sangat tergantung pada apa yang puisi dan terapis
tanyakan atas klien.
1.2. Ekspresif / Kreatif
1.

Menulis kreatif
Penggunaan menulis kreatif (creative writing) (puisi, cerita, diari)
adalah teknik lain yang berguna baik untuk asesmen dan treatment. Cara ini
menyediakan sarana bagi klien untuk mengekspresikan emosi dan
mendapatkan perasaan keteraturan dan kenyataan. Penulisan bisa menulis
bebas (topik apa saja, bentuk apa saja) atau prastruktur (misal, instruksi
khusus diberikan atas bentuk atau isi). Penggunaan batang kalimat tertentu
(seperti “ketika aku sendirian….” Atau “jika engkau mengenalku….”)
merupakan format terstruktur yang moderat. Bekerja dengan anak, Koch
(1970) menawarkan beberapa teknik. Termasuk didalamnya menulis puisi
dimana setiap barisnya diawali dengan “Aku harap…” atau menggunakan
tema berlawanan dengan baris berganti seperti “Aku harus menjadi …../ tapi
kini….”.

2.

Menulis Jurnal
Membuat catatan harian, log, atau jurnal merupakan alat terapi puisi
lain

yang

berfungsi

untuk

menyediakan

sarana

bagi

individu

mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam cara yang bermakna dan
personal. Ini juga dapat menyediakan elemen kontrol untuk klien sejalan
dengan usaha memilah perasaan yang sulit dalam cara konfidensial. Terdapat
beragam bentuk penulisan jurnal, mulai dari yang sederhana dengan akhir
terbuka hingga sangat terstruktur. Penulis selalu memiliki hak apakah hendak
berbagi atau tidak dengan klinisi.
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3.

Menulis Surat
Penggunaan menulis surat dalam terapi dapat dilacak hingga praktek
Freud menggunakan korespondensi sebagai sarana terapi (Brand, 1979).
Burnell dan Motelet (1973) mencatat penggunaan “terapi korespondensi”
sebagai cara mengatasi masalah jarak fisik, menghilangkan resistensi, dan
menguatkan atas kekuatan klien (seperti kreativitas) atau batasan (seperti
klien dengan pendengaran terganggu). Keberadaan surat elektronik
meningkatkan kemungkinan terapeutik. Klien dapat juga disemangati untuk
menulis surat (baik yang dikirimkan atau tidak) sebagai sarana ventilasi
perasaan.

1.3. Simbolik / Seremonial
1.

Metafora
Penggunaan metafora dalam kapasitas terapeutik telah diperhatikan
oleh beberapa pengarang. Dengan cara yang paling elemental, “metafora
adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lainnya”. Metafora adalah simbol
atau gambaran untuk emosi, tindakan dan keyakinan. Dapat juga dikatakan
bahwa metafora adalah figur atau gambaran dari percakapan. Metafora dapat
digunakan dalam beragam kapasitas dalam praktek klinis. Koneksi antara
realitas internal dan eksternal dapat difasilitasi melalui penggunaan metafora.

2.

Ritual
Mendapatkan gambaran dari disiplin antropologi dan sosiologi, dapat
dicatat bahwa kekuatan ritual telah terbentuk mapan sejak lama. Combs dan
Freedman (1990) menyatakan bahwa upacara-upacara, suatu bentuk ritual,
“melayani dua tujuan – memvalidasi suatu peristiwa dan mempromosikan
perubahan.” Ritual-ritual sebagai contoh sangat membantu terhadap akhir
tertentu (seperti kematian, perceraian) dengan menyediakan bagi orang-orang
untuk mengenali masa lalu, melepaskannya, dan terus maju. Ritual telah
digunakan dalam semacam kapasitas terapeutik untuk mendapati kebutuhan
dan latar belakang klien yang unik. Beberapa contoh ritual adalah menulis
kartu ucapan selamat dalam hari besar tertentu, ritual kematian seperti
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memberi eulogi, dan menulis – dan kemudian membakarnya – surat untuk
seseorang terkait urusan yang tidak selesai (unfinished business).
3.

Mendongeng
Mendongeng dapat digunakan untuk berbagai kapasitas terapeutik, saat
klien dapat menciptakan dan mendengarkan cerita yang mungkin didasarkan
atas fantasi atau yang merupakan realitas. Penggunaan klinis Erikson atas
mendongeng dengan trans hipnosis sangat terkenal. Mendongeng juga telah
digunakan dalam cara yang lebih langsung dengan individu. White dan
Epston (1990) dalam menggunakan metode naratif, mendiskusikan fungsi
“menceritakan pengalaman” dan aspek terapeutik dari eksternalisasi masalah
mereka.

2.

Menulis Puisi
Bolton (1999) mengungkapkan bahwa puisi atau cerita adalah terapi untuk

tubuh dan jiwa. Bolton mengutip Carl Rogers dalam bukunya ‘On Becoming A
Person’: “penting untuk mengerti bahwa klien datang untuk melekatkan diri
dengan ketepatan simbolisasi. Dia hanya ingin kata-kata yang paling sesuai yang
baginya menggambarkan perasaan yang dialami. Kata-kata dengan gambaran
yang cukup dekat tidak akan berhasil. Dan hal ini tentu untuk komunikasi dengan
diri yang lebih jelas, karena tiap-tiap kata memiliki makna yang lebih sesuai”.
Bolton (1999) juga menuliskan bahwa salah satu nilai terapeutik menulis
puisi adalah kekuatannya membantu penulis menemukan tatanan pengalaman
(order of experience). Selanjutnya dia menuliskan mengenai Atlas, Smith dan
Sessoms (1992) yang menguatkan orang muda di rumah sakit untuk menulis puisi.
Mereka melihat bahwa aktivitas menulis puisi ini memberikan kepada orangorang muda tersebut ruang untuk tidak terlalu takut dekat dengan orang lain
(terutama terapis), dimana mereka dapat memasuki dunia internal puitik dan
menunda apresiasi kritis atas realitas selagi membiarkan kesadarannya terjaga
dalam kedalaman ingatan atas pengalaman yang seringkali tidak sadar. Judith
Fuchel (1985) memiliki murid yang merupakan pasiennya yang mampu
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mengekspresikan ingatan dan pikiran dalam puisi atas berbagai hal yang tidak
mampu ia katakan. David Tooth (1990) telah melaporkan mengenai seorang
wanita yang terserang nyeri tulang punggung dan kaki yang menggunakan
menulis puisi sebagai sarana ekspresi diri (self-expression). (Bolton, 1999).
Mengutip Robin Philipp, Bolton (1999) mengungkapkan bahwa puisi
(membaca atau menulis) memiliki efek menenangkan dan menenteramkan untuk
orang yang sakit serta mengalami tekanan batin. Dari studi atas 196 orang di
Inggris, tiga perempat mengatakan bahwa membaca puisi mengurangi stres dan
dua pertiga mengatakan bahwa menulis puisi memiliki efek serupa dan
menyediakan saluran untuk emosi. Sepuluh persen mengungkapkan bahwa
membaca puisi meningkatkan mood mereka. Keuntungan-keuntungan ini juga
membuat 13 orang yang sebelumnya mengkonsumsi obat penenang dan
antidepresan menghentikan pemakaian mereka atas obat-obatan tersebut.
Bolton (2004) menegaskan mengenai proses kreatif dalam menulis puisi,
bahwa ketika seseorang menemukan bahwa mereka telah menulis puisi, atau
bentuk seni mengarang lain, mereka seringkali mendapatkan keuntungan dari
meningkatnya rasa percaya diri dan rasa bangga secara alami. Selanjutnya Bolton
menegaskan bahwa fokus pada menulis terapeutik adalah pada proses bukan pada
produk. Fokus atas produk tulisan akan menghambat klien dalam menemukan dan
memanfaatkan kekuatan menulis.

Terdapat berbagai situasi dimana menulis puisi akan memberikan efek
paling baik sebagaimana diungkapkan Wright (dalam Bolton, 2004):

209

Tabel 2 Situasi Terapi Puisi
Situasi Klien

Studi Pendukung

Terapi singkat, terfokus, dibatasi
Keuntungan dari “ekonomi dan
waktu – beberapa detail dapat diatasi di kompleksitas” (misal Ryle, 1983;
luar ruang terapi, dengan menulis dan Rasmussen & Tomm, 1992)
bersifat pribadi
Dengan orang yang memiliki
Contoh-contoh
dari
literatur
kecenderungan menulis – jurnal, diari, (misal Adams, 1990, 1996; Brewer,
surat – dan yang telah menemukan 1994; Gilbert, 1995; De Salvo, 1999)
proses menulis, terutama otobiografis,
sebagai katarsis dan menjernihkan.
Dengan orang yang melihat diri
Bacigalupe (1996); materi kasus
mereka sebagai orang yang lemah
dalam Wright, (2000)
Dengan orang yang tidak
menggunakan bahasa utama dalam
terapi
tatap
muka
–
mampu
menggunakan bahasa utama atau
campuran dengan bahasa tamu

Lago; Wright (1999)

Dengan orang yang karena alasan
Buss & Davis (1988); Bolton
budaya atau alasan lain, diam karena (1999), Etherington (2000)
malu dan merasa tidak mampu bicara
Dengan orang yang sedang
bergolak dan butuh mengelola pikiran,
mengeluarkan dan mengorganisasi
pikiran dan perasaan

L’Abate (1992), Riordan (1996)

Dengan orang yang perlu
Paradigma Pennebaker yang
membuka dan melatih ingatan atas direview
dalam
Smith
(1998);
peristiwa traumatik dan yang menekan
Amsterdam Writing Group; Bolton
(1999); Lepore & Smyth (2002)

Bolton dan Latham (2004) mengungkapkan beberapa tahap dalam menulis
puisi. Tahap pertama adalah tahap permulaan menulis puisi, Latham
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menggunakan istilah trawling (menjangkarkan). Tahap ini sering disebut tahap
asosiasi bebas, yang memerlukan kemauan dan keberanian untuk melakukan
eksplorasi, membiarkan ide-ide datang begitu saja. Tahap selanjutnya adalah
tahap pertengahan. Insight dan pemahaman yang didapatkan dari tahap pertama
diperdalam dan diperluas pada tahap ini. Pada tahap ini penulis membaca ulang
puisi yang dibuatnya dan menanyakan dalam dirinya: ‘apakah aku benar-benar
memikirkan / merasakan hal ini?’ Tulisan itu mungkin saja selanjutnya di ‘bagi’
dengan orang lain yang betul-betul dipercaya. Tahap terakhir adalah penulisan
ulang naskah atau re-drafting. Tahap ini lebih bersifat kognitif, dimana penulis
memberikan makna ulang atas apa yang telah mereka tuliskan pada tahap
trawling.
2.1.

Menulis Ekspresif
Bolton (2006) mengungkapkan bahwa menulis menawarkan cara yang

kuat untuk menemukan pikiran, perasaan, pengetahuan, pemahaman, dan ingatan
seseorang. Menulis mendorong dan membuka eksplorasi atas pikiran-pikiran dan
ide-ide potensial. Apabila sikap eksploratif dan ekspresif diterima – saat penulis
membiarkan tangannya menorehkan apa saja dari ujung pena, maka tidak
mungkin seseorang akan salah menuliskan sesuatu (Bolton, 1999).
Bolton (2006) juga mengungkapkan bahwa menulis dapat memiliki efek
katarsis yang intens maupun efek iluminatif halus kepada penulisnya. Menulis
juga dapat menjadi jembatan komunikasi bagi klien dengan saudara, teman atau
dengan terapisnya karena ada beberapa hal yang sulit atau bahkan tidak
memungkinkan untuk diungkapkan tapi dapat dituliskan.
Terkait dengan bentuk, Bolton (2006) menekankan bahwa bukan bentuk
dari tulisan yang penting, akan tetapi proses dan aksi dan isinya yang penting, dan
pengaruh dari isi kepada penulis dan mungkin kepada pembaca yang terkait.
Meski demikian, bentuk dapat menawarkan beberapa keuntungan spesifik kepada
beberapa orang.
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Terdapat beberapa fondasi dasar atas terapi dengan menulis menurut
Bolton, dkk. (2006) yang akan menentukan keberhasilannya. Salah satu bagian
krusial adalah dalam menjaga keseimbangan suasana sesi, dimana sesi perlu
dijaga agar cukup aman untuk peserta maupun fasilitator, di sisi lain juga perlu
berhati-hati karena apabila situasi menjadi terlalu aman maka motivasi untuk
eksplorasi akan melemah. Kunci lain adalah rasa percaya dan menghargai antara
penulis dengan fasilitator, juga kepercayaan dan penghargaan atas proses yang
dijalankan. Hasil tulisan juga mendapatkan penghargaan sedemikian rupa,
sehingga bahkan fasilitator tidak memiliki otoritas atas tulisan orang lain. Setiap
tulisan merupakan otoritas dari penulisnya sendiri, demikian juga dengan
pengalaman, perasaan, ingatan dan mimpi-mimpi. Isu dasar inilah yang
membedakan proses ini dari pengajaran. Kunci lain adalah suasana yang riang dan
menyenangkan.
Bolton (1999) menawarkan beberapa asumsi mengenai menulis untuk
menjadi sarana dalam proses terapi, yaitu:
1.

Menuliskan menciptakan jalur atas ingatan, perasaan dan pikiran yang anda
tidak

tahu

bahwa

anda

memilikinya.

Anda

dapat

menemukan,

mengeksplorasi, memperjelas dan membuat hubungan dengan masa sekarang.
Menulis tampaknya merupakan sarana untuk mendapatkan kembali
pengalaman yang tersembunyi jauh di kedalaman pikiran kita.
2.

Isu, ide, inspirasi yang kita sadari namun hampir mustahil untuk
mengatakannya, seringkali dapat diekspresikan dengan menulis.

3.

Menulis membantu bekerja dengan berbagai hal. Tulisan akan tetap ada di
tempat yang sama yaitu halaman anda dalam bentuk yang sama. Tulisan itu
tidak akan ke mana-mana jadi anda dapat mengerjakannya lagi. Pikiran, ide,
inspirasi dapat diorganisasikan dan dijernihkan kemudian (lain hari atau
tahun).

4.

Menulis adalah hal yang bersifat pribadi, sebuah komunikasi dengan diri,
hingga akhirnya anda memutuskan untuk berbagi – biasanya setelah
membaca ulang reflektif. Atau dapat juga anda musnahkan tidak berbagi
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sama sekali. Beberapa hal yang sulit untuk dibagi dengan orang lain
seringkali relatif aman diekspresikan dengan menulis.
5.

Menulis menawarkan rekaman yang dapat bertahan lama untuk diri anda,
keluarga ataupun teman.

6.

Proses kreatif menulis memberikan keuntungan (seringkali menarik dan
menyenangkan), meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri (self-esteem).

7.

Diskusi atas hasil tulisan cenderung memiliki kedalaman dan signifikansi
tertentu. Diskusi dengan orang lain atas hasil tulisan, seperti dengan terapis,
dapat memberikan efek iluminasi.
Dalam buku yang sama Bolton (1999) mengutip Liz yang mengatakan

bahwa menuliskan berbagai macam hal pada dasarnya akan mempertajam
persepektif, memecah berbagai hal ke dalam elemen-elemen yang lebih jernih dan
membawa kepada pertanyaan lebih jauh lagi yang akan memfasilitasi belajar.
Anna Stanford (Bolton, 1999) juga mengemukakan bahwa menulis reflektif
membantu membuat prioritas, mengorganisasi dan memberi arah atas tindakan.
Pennebaker (1993; dalam Bolton, 1999) mengungkapkan bahwa
mengekspresikan pikiran dan perasaan tentang suatu pergolakan besar
memampukan orang untuk belajar lebih banyak mengenai peristiwa itu dan reaksi
atas peristiwa dimaksud, dan bagaimana hal tersebut tersimpan dalam ingatan.
Sekali hal tersebut terangkai dalam kata, akan lebih mudah untuk mengorganisasi
dan mengasimilasi pengalaman. Jika hal ini tidak terjadi, proses kepribadian yang
berlangsung lama akan terpengaruhi, trauma akan diperpanjang secara kognitif
dan karena orang itu tidak dapat berbicara dengan teman dan kerabat mengenai
kondisi yang menekan itu, mereka menjadi terisolasi secara sosial. Mengutip
Fiegner (1988) yang mendemonstrasikan bahwa pikiran intrusif atas seekor
beruang putih menjadi semakin intensif ketika diminta untuk tidak memikirkan
hal tersebut, tersimpulkan bahwa pikiran intensif mendapatkan banyak tenaga dari
emosi yang tidak terekspresikan. Masalahnya bukanlah pada ingatannya sendiri
akan tetapi ‘emosi yang tidak terasimilasi yang mengarahkan pikiran ini di
permukaan kesadaran’.
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Bolton (1999) mengutip Pennebaker (1993) yang menemukan bahwa
mahasiswa yang diminta untuk menuliskan pikiran dan perasaan paling dalam
mereka tentang peristiwa paling traumatik kehidupan dalam waktu yang singkat
pada empat hari secara berturutan menunjukkan secara signifikan penurunan atas
kunjungan dokter dari penyakit dalam dua hingga enam bulan setelah studi,
dibandingkan dengan subyek kontrol yang menuliskan mengenai hal remeh.
Mereka diminta untuk menulis secara terus terang tanpa terlalu mempedulikan
ejaan, tata bahasa maupun tanda baca.
Terjadi peningkatan signifikan atas fungsi kekebalan dari subyek
eksperimental, kemampuan mengatasi infeksi, dibandingkan dengan subyek
kontrol. Dari sebelum hingga setelah periode menulis, subyek tidak menerima
umpan balik sama sekali dari peneliti; ini murni merupakan pengaruh dari menulis
yang memberikan efek tersebut. Semakin terorganisasi tulisan subyek, semakin
meningkat organisasi mereka atas empat hari menulis ini, semakin kegiatan
menulis ini berhasil sebagai narasi – terorganisasi, memaksa secara emosional,
hidup dan mengalir – semakin meningkat fungsi kekebalan tubuh mereka. Hal ini
diperkuat oleh temuan beberapa peneliti lain.
Lebih dari 75 persen subyek menggambarkan keuntungan jangka panjang
dengan berbagai cara seperti: ‘ini membuat saya memikirkan hal-hal seperti…’;
‘ini membantu saya melihat diri sendiri dari luar pikiran saya sendiri…’ Hanya
sekitar 10 persen menggunakan kata-kata pelepasan atau katarsis untuk
menggambarkan tulisan mereka, dan mereka yang bekerja seperti ini
menunjukkan lebih sedikit perbaikan. Pennebaker menyimpulkan bahwa ekspresi
naratif, baik tertulis maupun lisan, pada dasarnya memiliki efek mengorganisasi
(mengontrol dan menstrukturkan). Namun ‘menulis memberikan kesempatan
kepada subyek untuk terkait dengan trauma mereka pada derajat dan situasi yang
mereka rasa nyaman’. Menulis dalam cara yang terkontrol dan terstruktur seperti
ini juga memampukan ingatan traumatik untuk terkait dengan yang tidak
traumatik. Ini membantu mengintegrasikan kembali ingatan-ingatan itu pada
jaringan normal atas ingatan dan keyakinan.
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Data Pennebaker juga memberikan gambaran bahwa banyak katarsis
dengan menulis namun kacau belumlah cukup. Perlu untuk terus menulis
(mungkin merancang atau menulis ulang) sampai mengerti apa makna tulisan
mereka untuk pengembangan diri. Secarik tulisan yang dibuat dengan beban
emosional mengenai peristiwa masa lalu seringkali lebih memiliki nilai terapeutik
dan kreatif.
2.2. Menulis Kreatif
Bolton, dkk. (2006) menuliskan bahwa proses kreatif pada dasarnya akan
memberikan afirmasi diri dan menciptakan rasa percaya diri: “Saya telah
membuat ini, karena itu saya betul-betul ada dan berharga”.
Mengutip penelitian dari Robert Philipp, Bolton (1999) mengemukakan
bahwa menulis kreatif dapat digunakan untuk menempatkan dunia dalam suatu
sudut pandang tertentu dan menguatkan pemahaman yang membuat kita mampu
melihat alasan dibalik tindakan orang-orang, termasuk juga atas tindakan kita
sendiri. Lebih jauh lagi diungkapkan bahwa puisi dan bentuk-bentuk lain
penulisan kreatif dapat digunakan untuk mencurahkan pikiran, perasaan dan
emosi negatif. Puisi juga dapat memperluas cara melihat pola kehidupan kita pada
waktu ini dan membantu mengindentifikasi cara meningkatkan kehidupan kita.
Puisi dapat pula mengekspresikan kegembiraan, ketakjuban dan rasa senang kita
atas hidup dan kehidupan. Demikian juga puisi dapat meningkatkan rasa nyaman
pribadi kita. Puisi juga dapat mengidentifikasi bagaimana kita dapat membantu
orang lain dan berbagi pikiran, ide dan pengalaman.
Lowe (2004) mengutip studi Cameron dan Nichols (1998) yang
menemukan bahwa subyek memiliki skor lebih tinggi dalam tes psychological
well-being setelah aktivitas menulis – khususnya bila aspek positif lebih banyak
muncul. Cameron dan Nichols merekrut beberapa mahasiswa untuk sesi menulis
selama periode tiga minggu. Sebagai tambahan atas kelompok kontrol dan
kelompok ‘disclosure’, mereka juga memiliki kelompok ketiga yang terlibat
dalam menulis ‘self-regulatory’ yang juga memasukkan beberapa langkah koping
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untuk menangani masalah pengungkapan mereka. Kelompok ‘self-regulatory’ ini
melaporkan penurunan kunjungan ke dokter lebih tinggi dari kelompok kontrol.
Diantara penulis ‘disclosure’, hanya mahasiswa yang dikarakterisasikan sebagai
optimistik melaporkan penurunan kunjungan ke dokter. Baik mahasiswa
optimistik maupun pesimistik dalam kelompok ‘self-regulatory’ melaporkan
peningkatan keuntungan psikologis dan suasana hati lebih baik setelah periode
menulis.
3.

Membaca dan Mendiskusikan Puisi
Gustavson (2000) menunjukkan mengenai empat tahap dalam proses

penggunaan

puisi

untuk

terapi.

Tahap

pertama,

klien/pembaca

harus

mengidentifikasikan dirinya dengan puisi, dan merasa bahwa puisi ini memiliki
sesuatu yang akan dikatakan untuk dirinya. Kedua, klien mempelajari puisi
tersebut dan mendiskusikan maknanya. Ketiga, klien diminta untuk memikirkan
makna-makna lain, dan membandingkan dan mengkontraskan pemahaman yang
dimiliki. Keempat, klien diminta untuk mengintegrasikan pemikiran-pemikiran ini
ke dalam pemahamannya sendiri. Terdapat juga tahap kelima yang tidak
ternyatakan yaitu keuntungan terapeutik dari keindahan, dari seni.
Salah satu dari teknik yang paling umum digunakan dalam terapi puisi
adalah membacakan sebuah puisi pada individu atau kelompok (atau meminta
klien untuk membaca puisi itu) dan mengundang reaksi. Terapis harus
mengantisipasi dan mau melakukan eksplorasi atas reaksi klien. Proses semacam
itu harus mulai dengan terapis memeriksa reaksinya sendiri sebelum
menggunakan puisi tersebut dalam terapi. Penggunaan puisi dalam sesi dapat
dihubungkan dengan isi dan dialog dari sesi.
Silverman (1986) mengungkapkan bahwa membaca puisi sebagaimana
dengan menulis puisi merupakan kekuatan untuk menyembuhkan. Tiga kondisi
diperlukan untuk menggunakan membaca puisi dalam rangka penyembuhan.
Pertama adalah puisi dibaca kata perkata, agar ritme dan rima, asonansi dan
aliterasi dapat diapresiasi. Kualitas-kualitas ini akan hilang jika puisi dibaca
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sambil lalu saja. Kondisi kedua adalah bahwa puisi harus didengarkan. Seorang
mungkin mendengar sebuah puisi dibacakan orang yang lain, atau dibacakan
keras untuk diri sendiri, atau mendengar dalam pikirannya ketika seseorang
membaca pelan. Kondisi ketiga untuk penyembuhan adalah apa yang disebut oleh
Jack Leedy sebagai “iso-principle” yang berarti bahwa perasaan yang dibawa oleh
puisi haruslah sama dengan perasaan orang yang mendengarkannya. Mungkin
terdapat waktu dimana membaca puisi bekerja berlawanan dengan kebutuhan
seseorang. Jika ia merasa putus asa dan membaca puisi yang putus asa tanpa ada
harapan, perasaannya mungkin akan lebih jatuh lagi. Jika terlalu banyak rasa
putus asa dirasakan dalam puisi, mungkin orang tersebut bahkan akan berhenti
membaca sebelum sampai pada porsi yang penuh harapan dari puisi. Jika
seseorang tidak bereaksi dengan sebuah puisi, dia tidak boleh berhenti membaca
dan memintas saja ke halaman atau puisi lain seperti membaca menu. Puisi
dengan tema sedih harus memiliki stanza yang merefleksikan optimisme.
Puisi digunakan sebagai sarana komunikasi antara terapis dan klien. Puisi
akan menjadi sarana bersama dalam dialog untuk mencari alternatif atas konflik
yang ada. Jaskoski (1984) mengungkapkan bahwa puisi tidak dapat berfungsi
persis sama seperti bentuk visual abstrak atau seperti musik. Puisi selalu
membawa isi tertentu. Dengan alasan ini, terapis yang menggunakan puisi harus
mampu berhadapan dengan konten puisi, sebagaimana dibedakan dari proyeksi
klien atas teks.
Dalam membaca puisi dan mendiskusikan puisi, proses terapeutiknya
meliputi empat tahap berikut ini yang mengadopsi dari biblioterapi afektif
(Shechtman, 2009): (1) membaca puisi; (2) mengidentifikasi perasaan; (3)
memahami dinamika; (4) eksplorasi diri. Peran terapis untuk mengarahkan diskusi
terapeutik dari puisi, membantu membuat koneksi antara puisi dengan
pengalaman pribadi mereka, dan membantu mengeksplorasi pengalaman pribadi
tersebut, mendapatkan insight, dan membuat perubahan yang diperlukan dalam
perilaku.
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Pertanyaan terkait dengan puisi perlu diarahkan dengan “apa maknanya
hal itu untuk anda?” Reaksi dapat fokus pada puisi sebagai suatu keseluruhan atau
pada gambaran atau baris tertentu – sebagai contoh, “adakah baris tertentu yang
menyentuh anda atau yang dapat anda terima?” Klien juga dapat diajak untuk
memodifikasi

puisi

atau

menyediakan

akhir

yang

berbeda.

Manakala

memungkinkan, salinan puisi perlu diberikan kepada klien sehingga mereka
memiliki referensi visual.
Pemilihan puisi atau lagu bersifat preskriptif dan menggunakan dasar
prinsip pemilihan puisi yang dekat dengan mood klien namun dengan akhir positif
(Leedy, 1969c). Puisi dengan akhir terbuka dapat memfasilitasi eksplorasi. Puisi
yang preskriptif dapat instruktif dan memberikan pesan khusus tertentu. Klien
juga dapat di semangati untuk membawa ke sesi sebuah puisi atau lagu yang
mereka temukan membantu.
Burns (1977) mengungkapkan berbagai kondisi yang diperlukan dalam
terapi puisi dengan seting kelompok, yaitu:
1.

Keamanan psikologis, penerimaan atas keberhargaan seseorang tanpa syarat
akan mengembangkan kreativitas

2.

Menyediakan iklim dimana evaluasi eksternal tidak ada. Evaluasi selalu
merupakan ancaman dan akan menyebabkan penolakan serta penarikan diri.
Mengatakan “saya tidak setuju dengan pendapatmu” merupakan reaksi, tetapi
mengatakan “apa yang kamu katakan itu bodoh” merupakan evaluasi

3.

Memahami empatik: dalam situasi ini individu mendapatkan kesempatan diri
sejatinya (real self) untuk tumbuh dan mengekspresikan diri dalam bentuk
yang baru dan bervariasi dan menghubungkannya dengan dunia. Dalam
terapi, hal ini juga mengajarkan kepada setiap orang untuk keluar dari diri
dan “menjadi” orang lain. Ini mengasah kekuatan persepsi dan sensitivitas
terhadap orang lain. Rogers mengatakan bahwa hal ini akan mengasah
kreativitas.
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4.

Kebebasan psikologis: manakala seseorang (atau sekelompok orang)
membiarkan individu mendapatkan kebebasan penuh atas ekspresi simbolik
maka kreativitas akan dipacu. Permisivitas ini akan membeikan kepada
individu kebebasan penuh untuk berfikir, merasa, menjadi apapun yang
paling banyak dalam dirinya. Hal ini akan mengembangkan keterbukaan,
keriangan dan kespontanan permainan persepsi, konsepsi dan makna yang
merupakan bagian dari kreativitas (Rogers, hal. 80). Maka dalam sebuah
kelompok terapi puisi diperlukan tidak hanya bahwa pemimpin menguasai
puisi secara luas dan bagaimana hal tersebut dapat membantu untuk
melakukan fasilitasi. Sangat mendasar bahwa pemimpin ini memahami
kondisi dasar yang mengembangkan kreativitas ini. Tanpa pengetahuan
mengenai hal ini dan keterampilan untuk mengaplikasikanya, kelompok itu
mungkin tidak pernah mengembangkan kohesivitas dan atmosfer penguatan
positif yang dibutukan.

Kepustakaan
Bolton, G. & Latham, J. 2004. ‘Every Poem Breaks A Silence That Had To Be
Overcome’: The Therapeutic Role of Poetry Writing. Dalam Bolton, G.,
Howlett, S., Lago, C. & Wright, J.K. (ed). 2004. Writing Cures, An
Introductory Handbook of Writing in Counseling and Psychoterapy. New
York: Brunner – Routledge.
Bolton, G. 1999. The Therapeutic Potential of Creative Writing. London: Jessica
Kingsley Publishers.
Bolton, G., Field, V., & Thompson, K. (ed). 2006. Writing Works: A Resource
Handbook for Therapeutic Writing Workshops and Activities. London:
Jessica Kingsley Publishers.

219

Bolton, G., Howlett, S., Lago, C. & Wright, J.K. (ed). 2004. Writing Cures, An
Introductory Handbook of Writing in Counseling and Psychoterapy. New
York: Brunner – Routledge.
Brown, Timothy A. 2006. Confirmatory Factor Analysis for Applied Research.
New York: Guilford Press.
Burns, M. 1977. Poetry Therapy: A Tool to Foster Creativity. Arts Psychoterapy,
Vol. 4, pp. 95 – 98. Pergamon.
Collins, Kathryn S., Furman, Rich. & Langer, Carol L. 2006. Poetry Therapy As
A Tool of Cognitively Based Practice. The Arts in Psychoterapy, vol. 33.
pp. 180 -187. Elsevier.
Ferrara, Kathleen Warden. 1994. Therapeutic Ways With Words. New York:
Oxford University Press Inc.
Flauto, Margaret F., 1998. Arts As An Avenue to Enhance Self-esteem. Thesis.
Youngstown State University.
Furman, R. 2003. Poetry Therapy and Existential Practices. The Arts in
Psychoterapy, Vol. 30, pp. 195 – 200. Pergamon.
Goldner, Graziano. 2005. The Poem as a Transformational Third: Commentary on
Paper by Barbara Pizer. Psychoanalytic Dialogues, Vol 15 (1), pp. 105 –
117.
Gustavson, Cynthia Blomquist. 2000. Inversing Your Life: Using Poetry as
Therapy. Families in Society, 81 (3), pp. 328. ProQuest Sociology.
Hedberg, Thomas M. 1997. The Reenchantment of Poetry as Therapy. The Arts in
Psychotherapy, Vol. 24, No. 1, pp. 91 – 100. Pergamon.
Jaskoski, Helen. 1984. Notes on A Competency – Based Curriculum in Poetry
Therapy. The Arts in Psychoterapy, Vol. 11 pp. 77 – 88. Pergamon.
Kidd, Lori I. 2010. The Effect of A Poetry Writing Intervention on SelfTransendence, Resilience, Depressive Symptoms, and Subjective Burden
in Family Caregivers of Older Adults With Dementia. Desertasi. Case
Western Reserve Universities.
Lantz, Jim & Harper, Karen V. 1991. Using Poetry in Logotherapy. The Arts in
Psychotherapy, Vol. 18, pp. 341 – 345. Pergamon Press.

220

Lerner, A. 1997. A Look at Poetry Therapy. The Arts in Psychoterapy, Vol. 24,
No. 1, pp. 81 – 89. Pergamon.
Lowe, G. 2004. Cognitive Psychology and The Biomedical Foundations of
Writing Therapy. Dalam Bolton, G., Howlett, S., Lago, C. & Wright, J.K.
(ed). 2004. Writing Cures, An Introductory Handbook of Writing in
Counseling and Psychoterapy. New York: Brunner – Routledge.
Malchiodi, Cathy A. 2008. Creative Interventions and Childhood Trauma. Dalam
Malchiodi, Cathy A. (ed). 2008. Creative Intervention With Traumatized
Children. New York: Guilford Press.
Marczyk, G., DeMatteo, D., Festinger, D. 2005. Essentials of Research Design
and Methodology. New Jersey: John Willey & Sons.
Mazza, N. 2003. Poetry Therapy, Theory and Practice. New York: Brunner –
Routledge.
Pallant, Julie. 2007. SPSS Survival Manual, A Step by Step Guide to
Pearson, Mark & Wilson, Helen. 2009. Using Expressive Arts to Works With The
Mind, Body and Emotion: Theory and Practice. London: Jessica Kingsley.
Pradopo, Rakhmat Djoko. 2002. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press
Shechtman, Zipora. 2009. Treating Child and Adolescent Agression Through
Bibliotherapy. New York: Springer.
Shiryon, Michael. 1977. Poetry Therapy and The Theoretical and Practical
Framework of Literatherapy. Art Psychotherapy, vol. 4 pp. 73 – 78.
Pergamon Press.
Silverman, Hirsch Lazaar. 1986. Poetry Therapy. The Arts in Psychotherapy, Vol.
13, pp. 343 – 345. Ankho International.
Waluyo, Herman J. 2003. Apresiasi Puisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Wright, J.K. 2004. The Passion of Science The Precission of Poetry: Therapeutic
Writing – A Review of The Literature. Dalam Bolton, G., Howlett, S.,
Lago, C. & Wright, J.K. (ed). 2004. Writing Cures, An Introductory
Handbook of Writing in Counseling and Psychoterapy. New York:
Brunner – Routledge.

221

222

