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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Coping

1. Pengertian Coping

Coping adalahbagaimana reaksi seseorang ketika menghadapi stres ataupun

tekanan (Siswanto, 2007). Copingyaitu proses untuk menata tuntutan yang dianggap

membebani atau melebihi kemampuan sumberdaya individu (Lazarus & Launier,

dalam Taylor, 2009). Copingmerupakan perubahan kognitif dan perilaku secara

konstan dalam upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan atau eksternal khusus

yang melelahkan atau melebihi sumber individu (Folkman & Lazarus dalam Krohne,

2002).

Coping adalah usaha untuk memecahkan masalah dan usaha untuk

melakukan sesuatu yang konstruktif guna mengubah situasi stres. Sedangkan usaha

mengatur emosi merupakan usaha untuk menata reaksi emosi terhadap kejadian

stresor (Stanton, Kirk, Cameron, & Danoff-burg, dalam Taylor, 2009).Perilaku

coping melibatkan adanya insight sebagai pemahaman yang “benar” dari hasil

interaksi persepsi dan ingatan yang hadir saat stres atau ketegangan itu muncul.

Perilaku coping jika dilihat dari sudut pandang pemecahan masalah dari Hayes akan

selalu melibatkan perilaku kognitif yaitu identifikasi masalah, representasi masalah,

perencanaan sebuah solusi, perealisasian rencana, pengevaluasian rencana, dan

pengevaluasian solusi sehingga akan menghasilkan keadaan yang “well defined” saat

permasalahan terdefinisikan dengan jelas atau “ill defined” saat adanya kekecewaan
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atau kegagalan yang muncul akibat kekurang berhasilan pemecahan masalah (Solso,

Maclin & Maclin, dalam Raudatussalamah & Fitri, 2012)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa coping adalah usaha dan

upaya yang dilakukan individu untuk melindungi diri, menangani, dan mencegah dari

situasi yang dianggap membebani atau mengancam dirinya.

2. Jenis - Jenis Coping Berdasarkan Fungsinya

Teori mengenai strategi coping secara lebih komprehensif dijelaskan oleh

Lazarus dan Folkman (1984) yang secara umum mengemukakan bahwa strategi

coping terdiri dari usaha yang bersifat kognitif dan behavioral. Ada beberapa cara

untuk mengkategorikan strategi coping yang digunakan individu ketika menghadapi

stres. Salah satu kategorisasi yang paling umum adalah mengklasifikasikan strategi

coping sebagai fokus masalah atau coping sebagai fokus emosional. Strategi coping

berfokus masalah bertujuan untuk mengubah atau menghilngkan sumber stres,

sedangkan strategi coping berfokus emosi memfokuskan pada penyesuaian respon

emosional yang ditimbulkan oleh situasi stres (Skinner, Edge, Altman & Sher wood,

dalam Muhonen & Torkelson, 2011).

Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Bowman dan Stern, 1995), secara

umum strategi coping dibagi ke dalam dua kategori utama yaitu:

a. Problem Focused Coping,

Problem Focused Copingmerupakan salah satu bentuk coping yang

lebih berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving), meliputi

usaha-usaha untuk mengatur atau merubah kondisi objektif yang merupakan

sumber kecemasan atau melakukan sesuatu untuk merubah sumber
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kecemasan tersebut. Problem-focused coping merupakan strategi yang

bersifat eksternal. Orientasi utamaproblem-focused coping adalah mencari

dan menghadapi pokok permasalahan dengan cara mempelajari strategi atau

keterampilan-keterampilan baru dalam rangka mengurangi stresor yang

dihadapi atau dirasakan.

Pendapat senada mengenai problem-focused coping dikemukakan

oleh Taylor (2009) yang menyatakan problem-focused coping sebagai usaha

untuk melakukan sesuatu yang bersifat konstruktif mengenai kondisi stres

yang dianggap membahayakan, menekan atau menantang individu. Lazarus

dan Folkma (1984) menambahkan bahwa problem-focused coping dapat

diarahkan baik pada lingkungan maupun  pada diri individu sendiri, yang

mencakup penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan, dan cara

mempertahankan untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan.

b. Emotion Focused Coping

Emotion Focused Coping merupakan usaha-usaha untuk mengurangi

atau mengatur emosi dengan cara menghindari berhadapan langsung dengan

stresor. Emotional focused coping merupakan strategi yang bersifat internal.

Dalam emotional focused coping terdapat kecenderungan untuk lebih

memfokuskan diri dan melepaskan emosi yang berfokus pada kekecewaan

ataupun distres yang dialami dalam rangka melepaskan emosi atau perasaan

tersebut (focusing on and venting of emotion). Taylor (2006) mengatakan

bahwa strategi ini menyertakan usaha untuk meregulasi pengalaman

emosional akibat situasi stres tersebut.



12

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah untuk melakukan coping bagi

individu dalam menghadapi stres dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama

dengan usaha individu untuk mengurangi, mengubah dan menghilangkan sumber-

sumber stres dengan merencanakan tindakan, melaksanakan, dan mempertahankan

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dikenal dengan strategi coping

berfokus masalah. Kedua dengan usaha individu untuk mengontrol emosi terhadap

tekanan serta penyesuaian respon emosi yang di berikan terhadap stres yang

merupakan strategi coping berfokus pada emosi.

3. Aspek Coping

Terdapat beberapa aspek menurut jenis coping dari Lazarus dan Folkman

(1984) diantaranya yaitu, aspek dari problem-focused coping terbagi atas:

a. Confrontative (Konfrontasi).

Individu menggunakan usaha agresif untuk mengubah keadaan yang

menekan, dengan tingkat kemarahan yang cukup tinggi, dan pengambilan

risiko.

b. Seeking Social Support (Pencarian Dukungan Sosial).

Usaha individu untuk memperoleh dukungan dari orang lain berupa nasehat,

informasi, dan bantuan yang diharapkan membentu memecahkan

masalahnya.

c. Planful Problem Solving (Perencanaan Penyelesaian Masalah).

Individu berusaha menganalisa situasi untuk memperoleh solusi, kemudian

mengambil tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah.
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Selain itu menurut Aldwin dan Revenson (dalam Indirawati, 2006) membagi

problem-focused coping menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Cautiousness (Kehati-Hatian).

Individu berpikir dan mempertimbangkan beberapa alternatif pemecahan

masalah yang tersedia, meminta pendapat orang lain, berhati-hati dalam

memutuskan masalah serta mengevaluasi strategi yang pernah dilakukan

sebelumnya.

b. Instrumental Action (Tindakan Instrumental).

Tindakan individu yang diarahkan pada penyelesaian masalah secara

langsung, serta menyusun langkah yang akan dilakukannya.

c. Negotiation (Negosiasi).

Beberapa usaha oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain yang

terlibat atau menjadi penyebab masalahnya.

Aspek dari emotion focused coping menurut Lazarus dan Folkman (1984)

yaitu:

a. Self Control (Kontrol Diri).

Usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan perasaan ataupun tindakan

terkait masalah.

b. Distancing (Menjauh).

Usaha untuk tidak terlibat dalam permasalahan, seakan tidak terjadi apa-apa,

atau menciptakan pandangan positif seperti menganggap masalah sebagai

lelucon.

c. Positive Reappraisal (Penilaian Kembali Secara Positif).
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Usaha individu  untuk menciptakan arti positif dari situasi yang dihadapi

dengan fokus pada pengembangan diri, biasanya  juga melibatkan hal-hal

bersifat religius.

d. Accepting Responsibility (Penerimaan Tanggung Jawab).

Usaha untuk menyadari tanggung jawab diri sendiri dalam permasalahan

yang dihadapi dan mencoba menerima agar semua menjadi lebih baik.

e. Escape atau Avoidance (Melarikan Diri atau Menghindar).

Usaha untuk mengatasi situasi menekan dengan lari dari situasi tersebut atau

menghindarinya dengan beralih pada hal lain seperti makan, minum,

merokok, atau menggunakan obat-obatan.

Sedangkan menurut Aldwin dan Revenson (dalam Indirawati, 2006) Emotion

Focused Coping terbagi menjadi:

a. Escapism (Melarikan Diri Dari Masalah).

Perilaku menghindari masalah dengan cara membayangkan seandainya

berada dalam suatu situasi lain yang lebih menyenangkan; menghindari

masalah dengan makan ataupun tidur; bisa juga dengan merokok ataupun

meneguk minuman keras.

b. Minimization (Menganggap Masalah Seringan Mungkin).

Tindakan menghindari masalah dengan menganggap seakan-akan masalah

yang tengah dihadapi itu jauh lebih ringan daripada yang sebenarnya.
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c. Self Blame (Menyalahkan Diri Sendiri).

Cara seseorang saat menghadapi masalah dengan menyalahkan serta

menghukum diri secara berlebihan sambil menyesali tentang apa yang telah

terjadi.

d. Seeking Meaning (Mencari Hikmah Yang Tersirat).

Proses individu mencari arti kegagalan yang dialami bagi dirinya sendiri dan

mencoba mencari segi-segi yang menurutnya penting dalam hidupnya.

Individu mencoba mencari hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari

masalah yang telah dan sedang dihadapinya.

Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu, coping memiliki beberapa aspek

diantara confrontative, seeking social support, planful problem solving, self control,

distancing, positive reappraisal, accepting responsibilitydan, escape atau avoidance.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Coping

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi coping stres. Menurut

Smet (1994), faktor-faktor yang mempengaruhi coping stres adalah:

a. Strategi coping stres.

Strategi coping stres cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan

masalah dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam situasi stres.

Dalam penelitian Sholichatun (2011) tentang stres dan strategi coping pada

anak didik di Lemaga Pemasyarakatan Anak, mengatakan bahwa masalah

yang memunculkan stres pada para subjek di LAPAS, menghasilkan

respon stres yang dialami oleh para subjek yang paling umum dirasakan

oleh semuanya adalah respon afektif berupa kesedihan. Selain afektif
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juga respon kognitif berupa bingung, fisiologis berupa pusing dan

perilaku berupa kebosanan terhadap makanan serta malas mengikuti

kegiatan-kegiatan di LAPAS. Sehingga usaha-usaha coping terhadap

masalah yang dialami ANDIK di LAPAS diselesaikan dengan usaha-

usaha yang berfokus emosi baik melalui strategi kognitif maupun

perilaku.

b. Variabel dalam kondisi individu.

Variabel dalam kondisi individu mencakup umur, tahap kehidupan, jenis

kelamin, temperamen, faktor genetik, inteligensi, pendidikan, suku,

kebudayaan, status ekonomi dan kondisi fisik. Pada hasil penelitian Sari

(2010) tentang Coping Stres Pada Remaja Korban Bullying di Sekolah “X”

Bogor, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawacoping yang

digunakan remaja merupakan hasil pengaruh dari faktor jenis kelamin, usia,

urutan kelahiran, dan dukungan sosial yang diterima.

c. Karakteristik kepribadian

Karakteristik kepribadian mencakup introvert-extrovert, stabilitas emosi

secara umum, kepribadian “ketabahan” (hardiness), locus of control,

kekebalan, dan ketahanan. Contohnya pada hasil penelitian Indirawati

(2006) tentang hubungan positif antara variabel kematangan beragaman

dengan kecenderungan strategi coping pada mahasiswa terbukti, semakin

tinggi kematangan beragama yang diperoleh seseorang maka akan semakin

tinggi kecenderungan strategi copingnya menuju pada problem foucused

coping.
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d. Variabel sosial kognitif.

Variabel sosial kognitif mencakup dukungan sosial yang dirasakan, jaringan

sosial, dan kontrol pribadi yang dirasakan. Berdasarkan hasil penelitian

Ekasari & Suhertin (2012) tentang Kontrol Diri dan Dukungan Teman

Sebaya Dengan Coping Stres Pada Remaja, membuktikan remja yang

memiliki tingkatkontrol diri yang baik akan mampu menangani masalah-

masalah yang ada pada diri sendiri, lingkungan, teman sebaya, keluarga

serta organisasi yang diikuti oleh remaja. Dalam hal ini akan membantu

proses coping stres yang lebih baik dimana yang menjadi sumber stres akan

dijadikan peningkatan semangat.

e. Hubungan dengan lingkungan sosial.

Dukungan sosial yang diterima, integrasi dalam jaringan sosial. Pada hasil

penelitian Susanto (2013) tentang  Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan,

Kemampuan Coping dan Resiliensi Remaja, membuktikan bahawaremaja

dengan kemampuan coping dan resiliensi yang baik sangat dipengaruhi oleh

keterlibatan ayah dalam pengasuhan, karen remaja lebih bisa menghadapi

masalah-masalahnya, mampu beradaptasi pada situasi dan tantangan yang

berisiko, sedangkan ayah yang terlibat langsug dalam pengasuhan akan

selalu memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan remaja.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi coping stres adalah: strategi coping stres, kesehatan fisik, karakteristik

kepribadian, variabel sosial-kognitif, dan hubungan dengan lingkungan sosial.
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B. Menulis Ekspresif

1. Pengertian Menulis Ekspresif.

Menulis adalah sebuah proses pembuatan makna, membangun sebuah cerita

yang koheren dari peristiwa traumatis dapat menjadi elemen penting dari menulis

(Pennebaker & Seagal, dalam Kaufman & Kaufman, 2002). Menulis ekspresif adalah

kegiatan pergolakan emosi yang dapat mengakibatkan perubahan emosional sehingga

menunjukkan berkurangnya gejala trauma dengan menulis dalam sesi yang lama

berkaitan dengan hasil kesehatan yang lebih baik (Kaufman & Kaufman, 2002).

Mengorganisir peristiwa traumatis membuat trauma lebih mudah untuk

dikelola secara psikologis dengan membantu individu memahami peristiwa yang

membingungkan dan menekan dalam hidup (Pennebaker & Seagal, dalam Kaufman

& Kaufman, 2002). Menulis adalah salah satu teknik yang digunakan di dalam terapi

sebagai terapi ekspresif. Salah satu bagian dari terapi ekspresif adalah terapi menulis

yang digunakan sebagai media penyembuhan dan peningkatan kesehatan mental

(Malchiodi, dalam Fikri, 2012).

Salah satu fitur penting dari menulis ekspresif adalah kepura-puraan anonimitas

dengan tidak adanya umpan balik dan dukungan sosial, namun dukungan sosial yang

negatif dapat membawa risiko dan penghakiman yang dirasakan (Pennebaker, 2002).

Seseorang yang belajar tentang apa yang menyebabkan siapa

sehinggadapatmenjelaskan dengan mudah semua hal yang buruk, baik itu melalui

keyakinan religius yang dipegang teguh maupun yang bersifat paranoid,

menyalahkan korban, cemas, dan pikiran yang menyiksa diri sendiri dengan

memikirkan masalah yang membingungkan dan yang tidak dapat dipecahkan.
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Menulis tentang trauma dapat begitu menguntungkan untuk menemukan makna,

karena menulis meningkatkan pemahaman akan diri sendiri (Pennebaker, 2002).

Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang paling sulit

dikuasai dibandingkan ketiga keterampilan berbahasa yang lain, seperti

mendengarkan, berbicara, dan membaca. Pada dasarnya kegiatan berbahasa adalah

menyampaikan atau mencetuskan pikiran, gagasan, dan maksud. Pencetusan

(penyampaian) pikiran, gagasan, dan maksud secara konkrit diwujudkan dalam

bentuk ucapan ataupun tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan

keterampilan berbahasa seseorang dalam menuangkan pikiran, ide, gagasan, dan

perasaan secara sistematis dalam bentuk tulisan dengan maksud untuk

menyampaikan pesan kepada orang lain (pembaca) (Ahmadi, dalam Susilowati,

2013).

Menulis juga merupakan teknik yang digunakan agar dapat menyalurkan pesan

dalam pikiran yang sulit disampaikan secara verbal. Menulis pengalaman emosional

dapat menjadi katarsis (pelegaan) emosional karena dengan menulis pengalaman

emosional seseorang akan dapat mengungkapkan semua perasaan dan pikiran yang

mengganggunya  (Susilowati, 2013).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa menulis ekspresif adalah

kegiatan yang digunakan untuk membantu orang mengatasi trauma, menempatkan

gejolak dalam kata-kata, mengubah pengalaman, dan pemikiran menjadi cara baru

untuk mengatasi situasi yang menekan serta stres yang dirasakan, sehingga

membantu merumuskan "cerita" bagi individu dan dapat berfungsi sebagai katarsis

(pelegaan) serta memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik.
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2. Manfaat Menulis Ekspresif

Beberapa manfaat menulis ekspresif yang dikemukakan oleh Pennebaker

(2002) diantaranya:

a. Menulis atau berbicara tentang pikiran dan perasaan yang mendasar dapat

menghasilkan perubahan psikologis dan fisiologis.

b. Mendapatkan pemahaman baru tentang emosional itu sendiri, masalah-

masalah yang tampaknya sangat mencekam menjadi lebih dapat dibatasi

dan dikelola setelah dituliskan dengan kertas.

c. Menuliskan pengalaman yang menghantui individu dapat membantu

memecahkan masalah itu sendiri.

Berdasarkan penelitian Pennebaker dan Beall tentang menulis menemukan

bahwa menuliskan pengalaman yang mengganggu, berdampak positif bagi kesehatan

seseorang. Tim peneliti dari Ohio meneliti lebih dalam lagi manfaat menulis yang

dilakukan Pannebaker dan Beall sebelumnya, dan hasil yang ditemukan adalah orang

yang menulis pikiran dan perasaan terdalam tentang pengalaman traumatis

menunjukkan peningkatan fungsi kekebalan tubuh dibandingkan dengan orang yang

menuliskan masalah-masalah yang remeh (Pennebaker, 2002).

Menulis membantu individu dalam peningkatan self-regulation. Self-regulation

adalah kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi seseorang, yang

memungkinkan untuk dapat mengontrol diri dan menguasai emosi (Cameron &

Nicholls, & King, dalam Kaufman & Kaufman, 2009). Pennebaker (2002)

mengungkapkan manfaat dari menulis adalah memadukan dan menata kehidupan

individu yang kompleks. Kegiatan menulis dapat mewujudkan sasaran yang tidak
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sederhana dalam berbagai cara, diantaranya yaitu: menjernihkan pikiran, mengatasi

trauma yang menghalangi penyelesaian tugas-tugas penting, membantu mendapatkan

dan mengingat informasi baru, membantu memecahkan masalah, serta membantu

saat diharuskan menulis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak manfaat

dalam menulis ekspresif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sehingga

individu dapat memilih coping yang baik untuk mengatasi tuntutan yang penuh

tekanan atau yang membangkitkan emosi. Manfaat tersebut diantaranya ialah,

memberikan pemahaman baru tentang emosional itu sendiri terhadap masalah-

masalah yang dihadapi, membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesehatan

fisik dan mental, menjernihkan pikiran, mengatasi trauma yang menghalangi

penyelesaian tugas-tugas penting, membantu dalam mendapatkan dan mengingatkan

informasi baru, dan membantu saat diharuskan menulis. Dari manfaat menulis

ekspresif ini mejelaskan bahwa setelah individu mengungkapkna perasaan emosional

yang menggangu dan menekan menghasilkan reaksi yang positif dalam menghadapi

tekanan atau stres yang dimiliki.

3. Langkah Menulis Ekspresif

Pennebaker dan Beall (dalam Pennebaker, 2002),  memulai penelitiannya

tentang menulis trauma dan kesehatan, dengan langkah-langkah yang dilakukan

yaitu:

a. Peneliti membentuk sekelompok sukarelawan yang diminta untuk

menuliskan pengalaman-pengalaman traumatis maupun tentang topik
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khayalan. Tulisan tersebut dibuat berdasarkan salah satu dari tiga perspektif

berikut:

1) Hanya melepaskan emosi saat kegiatan menulis berlangsung,

2) Hanya menuliskan fakta yang terkait dengan traumatis, atau

3) Menulis tentang fakta dan melepaskan emosinya yang terkait dengan

trauma tersebut.

b. Atas izin dari sukarelawan, akan dilakukan evaluasi kesehatan dengan

menghitung berapa kali para mahasiswa yang menjadi sukarelawan ini

berkunjung ke klinik kesehatan karena sakit sesudah masa percobaan

dibandingkan dengan masa sebelumnya.

c. Para sukarelawan diminta untuk menulis terus-menerus selama 15 menit

setiap hari selama 4 hari berturut-turut. Kegiatan tersebut dilakukan di

sebuah ruang kecil dalam gedung Psikologi.

d. Semua kegiatan harus dilakukan secara anonim dan rahasia, sehingga para

peserta diminta menuliskan kode bukan nama peserta.

e. Peneliti meminta salah satu dari peserta untuk menulis salah satu dari tiga

pilihan cara penulisan yang telah disebutkan di atas. Tugas acak berarti

bahwa setiap peserta sukarelawan memiliki kemungkinan yang sama untuk

menuliskan salah satu dari tiga topik di atas.

f. Kemudian, setelah kegiatan menulis pada hari terakhir selesai, peneliti

berbicara panjang lebar dengan para sukarelawan tentang pengalaman dan

perasaan terhadap eksperimen tersebut. Dan empat bulan setelah penelitan
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ini, para sukarelawan diminta mengisi kuesioner yang mengukur perasaan

jangka panjang mereka terhadap eksperimen tersebut.

C. Kerangka Berfikir

1. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat

disusun kerangka berfikir untuk menggambarkan bahwa menulis ekspresif

merupakan cara yang dapat dilakukan untuk melampiaskan emosidan beban yang

tidak dapat diungkapkan secara verbal. Menulis ekspresif merupakan proses

pemecahan masalah untuk dapat menghasilkan coping yang efektif dalam membantu

narapidana remaja mengembangkan kemampuan untuk mengontrol diri saat

menghadapi tekanan di lingkungan penjara.

Coping adalah suatu usaha dan upaya yang dilakukan untuk melindungi diri,

menangani, dan mencegah dari situasi yang dianggap mengancam narapidana anak

saat berada dalam rumah tahanan. Proses coping dalam penelitian ini dilakukan

dengan cara problem-focused coping dan emotion focused coping menurut Lazarus

dan Folkman (1986). Problem-focused coping adalah usaha yang dilakukan individu

untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang menekan atau meningkatkan sumber-

sumber coping yang dimiliki. Sedangkan emotion focused coping bertujuan untuk

mengendalikan respons emosi terhadap situasi menekan melalui perilaku atau

mengubah kognisi.

Sedangkan menulis ekspresif merupakan kegiatan yang memiliki manfaat yaitu

membicarakan hal-hal yang mengganggu dapat berpengaruh pada nilai-nilai dasar,
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cara berpikir sehari-hari, dan perasaan tentang diri sendiri. Menahan keinginan untuk

mengungkapkan pikiran dan perasaan yang dapat mengganggu kesehatan, sehingga

dengan mengungkapkannya dapat menyehatkan. Menurut Pennebaker nilai utama

dari menulis adalah kemampuannya menguraikan pengekangan (Pennebaker, 2002).

Eksperimen yang telah dilakukan oleh Pennebaker dan Beall membuktikan

adanya manfaat fisik dan psikologis yang baik dengan menulis. Menulis tentang

pikiran dan perasaan terdalam tentang trauma yang dialami menghasilkan suasana

hati yang lebih baik, pandangan yang lebih positif dan kesehatan fisik yang lebih

baik.Dari manfaat menulis ekspresif yang telah dilakukan Pennebaker dan Bell, maka

individu dapat melakukancopingdengan cara yang aman untuk mengontrol dan

mengatur diri dalam menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan

perubahan dalam situasi stres(Jakson, 2004).

Menulis ekspresif sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada narapidana,

sehingga narapidana remaja dapatmelampiaskan dan mengungkapkan perasaan

emosional yang sulit disampaikan secara verbaldengan menulis.Dalammenulis

ekspresif remaja dapat menyalurkan gejolak dan tekanan yang dirasakan dengan kata-

kata yang dituliskan untuk mengatasi perasaan dan permasalahan yang dialamai.

Setelah melakukan kegiatan menulis ekspresif, diharapkancopingyang

dihasilkan akan lebih aman dan efektif untuk memahami dan menghadapi tuntutan

yang menekan. Hal ini dapat terjadi saat ekspresi yang dituliskan dapat merumuskan

cerita atau pengalaman narapidana sehingga dapat memberikan pemahamanterhadap

apa yangtelah dialami, dan memberikan pandangan positif. Secara tidak langsung,

diharapkan juga dapat membentuk kesehatan fisik dan pikologis yang lebih baik,
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sehingga narapidana anak dapatmelakukan coping masalah-masalah yang dihadapi

dengan lebih baik.

2. Hiotesis

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah

terdapat pengaruh menulis ekspresif terhadap coping pada narapidana remaja.


