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ABSTRAK 

Masalah perilaku negatif mahamahasiswa akhir-akhir ini telah sampai pada 

kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Masalah tersebut terjadi diduga karena 

rendahnya sikap asertif yang dimiliki oleh mahamahasiswa. Asertif  adalah 

kemampuan  untuk  mengekspresikan diri  dengan  sikap tulus, jujur,  jelas,  tegas,  

terbuka,  sopan,  spontan,  apa  adanya,  dan  tepat  dalam menyampaikan keinginan, 

pikiran,  perasaan  dan  emosi  yang  dialami. Ekspresi tersebut dinyatakan tanpa 

merugikan,  melukai,  menyinggung,  atau  mengancam  hak-hak,  kenyamanan,  

dan integritas  perasaan  orang   lain.  Fenomena-fenomena perilaku menyimpang 

dari mahasiswa dan mahamahasiswa tersebut perlu dicegah atau diatasi, dan 

memerlukan penanganan yang komprehensif oleh semua unsur masyarakat dan 

pemerintah, termasuk perdosenan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian 

tentang sikap asertif di kalangan mahamahasiswa perlu dilakukan.  

Penelitian ini dilandasi teori the core conflictual relationship theme (CCRT) 

Luborsky. Analisis data menggunakan teknik behavioral Cognitive-Emotion 

Regulation Questionnaire (CERQ) Garnefski. Pengumpulan data menggunakan 

metode kuisioner dan pengamatan (observasi).  

Hasil penelitian: Berdasarkan analisis tugas diketahui adanya pola-pola yang 

unik, dari kelompok atau kategori responden pria (A) dan wanita (B). Pada 

kelompok A ada kecenderungan untuk memperoleh nilai yang rendah pada CERQ 

item (2), dan memperoleh nilai tinggi pada item (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan 

(9). Pada kelompok B ada kecenderungan untuk memperoleh nilai rendah pada item 

(6) dan (7), dan ada kecenderungan untuk memperoleh nilai tinggi pada item (1), 

(2), (3), (4), (5), (8), dan (9). Hasil analisis tahap 1 juga menunjukkan bahwa metode 

Cognitive-Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) efektif untuk menganalisis 

fenomena perilaku asertif mahamahasiswa karena melalui tugas menulis ekspresif 

metode tersebut dapat membedakan secara konstan tiap item CERQ.  

Berdasarkan hasil penelitian disampaikan saran sebagai berikut: (1) Metode 

CCRT dan CERQ dengan media menulis ekspresif dapat menjadi sarana untuk 

meningkatkan perilaku asertif mahasiwa, (2) Pemanfaatan metode CCRT dan 

CERQ dengan media menulis ekspresif perlu dilakukan secara kolaboratif, yaitu 

kerjasama antara dosen, dan (3) kegiatan menulis perlu terus digalakkan di 

kalangan mahamahasiswa.  
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Kata-kata kunci: menulis ekspresif, sikap, asertif  

Pendahuluan 

Di tengah era globalisasi abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia mengalami 

banyak perubahan. Di samping perubahan menuju ke hal yang lebih baik, ada pula 

perubahan yang mencitrakan kondisi yang kurang baik. Kenakalan remaja dan 

mahamahasiswa, misalnya, menjadi salah satu bentuk perubahan bidang 

pendidikan yang kini dipandang cukup memprihatinkan. Kondisi yang demikian 

tentu saja tidak boleh dibiarkan. Semua pihak yang terkait dengan dunia 

pendidikan, termasuk dosen, orang tua, mahamahasiswa, pemerintah dan 

masyarakat perlu bahu-membahu mencari jalan keluar agar kondisi yang 

memprihatinkan itu dapat segera dihentikan. Pendidikan harus dikembalikan pada 

fungsi semula, sesuai hakikat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Kampus merupakan miniature masyarakat yang menjadi bukti 

keanekaragaman dalam kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat beraneka ragam 

sifat, watak, dan perilaku manusia: dosen, mahamahasiswa, dan pegawai. Mereka 

bergaul dan berinteraksi hampir setiap hari layaknya sebuah masyarakat dengan 

aneka warna kondisi dan situasi. Jika setiap individu yang ada di dalam kampus 

saling menerima dan menghargai, mampu berempati terhadap individu lain 

mahasiswa lain yang berbeda, dan mampu untuk hidup bersama dan bekerjasama 

dengan setiap individu, maka di kampus tersebut akan tercipta suasana yang 

harmonis dan nyaman. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka 

suasana di kampus tersebut akan tidak harmonis dan kurang nyaman.  

Pengamatan penulis menunjukkan bahwa, permasalahan “kesulitan bergaul” 

yang terjadi pada sebagian mahasiswa tersebut banyak disebabkan karena 

rendahnya sikap asertif di antara para mahasiswa itu sendiri. Sikap asertif adalah 

bentuk pola pikir yang mampu menerima perbedaan, belajar hidup bersama dan 

mampu menghargai orang-orang dari kelompok lain. Adapun ciri mahasiswa yang 

memiliki sikap asertif yaitu mampu menerima dan menghargai pendapat dan 
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perbedaan dengan orang lain, dapat bekerja sama, mudah beradaptasi, tidak 

memilih-milih teman, serta mampu menciptakan suasana keterbukaan dan 

hubungan timbal-balik serta tenggang rasa dan toleransi.   

Dalam realitasnya, ada mahasiswa yang tinggi sikap asertif-nya, sebaliknya ada 

yang rendah sikap asertif-nya. Mahasiswa yang memiliki sikap asertif yang tinggi 

ditandai dengan kemampuan untuk menerima dan menghargai pendapat dan 

perbedaan dengan orang lain, dapat bekerja sama, dan mampu menciptakan suasana 

keterbukaan dan hubungan timbal-balik serta tenggang rasa dan toleransi. 

Mahasiswa yang memiliki sikap asertif yang rendah tidak memiliki kemampuan 

untuk menerima dan menghargai pendapat dan perbedaan dengan orang lain, tidak 

dapat bekerja sama, dan tidak mampu menciptakan suasana keterbukaan dan 

hubungan timbal-balik serta tenggang rasa dan toleransi.  

Rendahnya sikap asertif tersebut mungkin berkaitan dengan latar belakang 

kehidupan pribadi dan keluarga, latar belakang pendidikan dan kebiasaan sehari-

hari, adanya trauma batiniah, misalnya pengalaman mendapatkan tindak kekerasan 

fisik dan kekerasan psikhis,  yang telah lama mengendap di dalam pikiran, dan 

sebagainya. Rendahnya tingkat sikap asertif mahasiswa bisa menjadi sumber 

persoalan seperti membeda-bedakan teman, kecenderungan berkelompok dengan 

teman yang memiliki persamaan, munculnya kekerasan dan berbagai persoalan lain 

yang selanjutnya akan menggumpal menjadi tindak-tindak kekerasan di kalangan 

mahasiswa. Hal itu yang mendasari terjadinya fenomena tindak a-sosial dan 

kekerasan di kalangan mahasiswa yang akhir-akhir ini marak diberitakan berbagai 

media informasi.  

Gejala tersebut menarik untuk diteliti karena ternyata kemampuan beradaptasi 

bisa ditunjukkan dalam dua kondisi, yaitu rendah diri yang berlebihan dan percaya 

diri yang berlebihan, yang dapat ditunjukan dengan tingkat laku yang brutal, suka 

melawan, suka menjahili teman-temannya, bertindak sebagai jagoan, suka 

bermusuhan dan biang konflik, dan berbagai perilaku a-sosial lainnya. Kedua 

fenomena tersebut merupakan bentuk dari rendahnya tingkat sikap asertif. 

Keduanya harus ditangani secara profesional melalui layanan pembinaan akademik 
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yang terencana.  Berdasarkan latar belakang di muka, maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penggunaan Metode The Core 

Conflictual Relationship Theme (CCRT) dan Cognitive-Emotion Regulation 

Questionnaire (CERQ) Dengan Media Menulis Ekspresif Untuk Mengungkapkan 

Sikap Asertif Pada Mahasiswa Universitas Jambi”.  

Landasan Teori 

Keberhasilan proses belajar dipengaruhi berbagai dimensi, antara lain dimensi 

internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal ada dalam diri individu mahasiswa, 

sedangkan yang berada di luar diri seorang individu disebut sebagai dimensi 

eksternal. Dimensi itulah yang menjadi dinamika pengembangan seorang individu. 

Prayitno dan Amti (2009: 17) menyatakan, ada empat dimensi yang mempengaruhi 

dinamika penghembangan individu, yaitu dimensi keindividualan (individualitas), 

dimensi kesosialan (sosialitas), dimensi kesusilaan (moralitas), dan dimensi 

keberagamaan (religiusitas). Pada dimensi-dimensi itulah diperlukan peran 

layanan akademik di kampus.  

Mahasiswa adalah juga makhluk multidimensional. Mereka secara hakiki 

memiliki keempat dimensi tersebut: individualitas, sosialitas, moralitas, dan 

religiusitas. Justru keempat dimensi tersebut menjadi ukuran atau indikator standar 

bagi pencapaian tingkat kedewasaan individu dalam proses belajar. Seseorang 

belum dapat dianggap dewasa, baik secara akademis, psikhis, maupun fisik, jika 

belum memiliki keemnpat dimensi tersebut pada tingkat yang diharapkan. 

Sementara itu, sebagaimana telah dijelaskan di muka, setiap individu akan 

mendapatkan hambatan atau kendala dalam mencapai tingkat perkembangan yang 

optimal. Hambatan mana dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat mencapai 

keempat dimensi tersebut secara maksimal dalam waktu yang ditetapkan.   

Dosen memiliki peran ganda, sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik. 

Dalam kaitan dengan tugas mendidik, peran dosen dapat dijelaskan sebagai berikut.  
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Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusia-

kan  manusia.  Proses belajar dianggap berhasil apabila si mahasiswa mampu me-

mahami dirinya dan lingkungannya. Sedangkan menurut teori belajar, belajar 

adalah usaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari 

sudut pandang pengamatnya, Akan tetapi dunia modern, lebih berpegang pada teori 

belajar humanistik (McLeod, 2006).  

Relevan dengan teori humanistik, dipahami bahwa mahasiswa mempunyai 

persoalan untuk belajar secara wajar. Mahasiswa belajar supaya pandai adalah 

benar, dengan catatan materi belajar tidak di paksakan dan dapat diserap sesuai 

kemampuan mahasiswa. Dalam pencapaian tujuan belajar ini sangat diharapkan 

adanya perorganisasikan bahan pengajaran supaya sesuai dengan dunia persepsi 

mahasiswa. Belajar bagi mahasiswa adalah hal penting bagi dirinya dan relatif 

terhadap perubahan dunia sosial. Lingkungan sosial menuntut adanya perubahan, 

dan perubahan itu pada akhirnya harus diserap oleh mahasiswa. Proses penyerapan 

hendaknya berlangsung secara alamiah, menurut kadar kemampuan mahasiswa. 

Tidak boleh ada paksaan dalam proses pencapaian tujuan belajar. 

Akan tetapi, pada kenyataannya proses belajar acapkali dilaksanakan dalam 

konteks pamaksaan. Mahasiswa dipaksa untuk memperoleh kemampuan tertentu, 

dalam waktu tertentu, dan dalam kondisi tertentu pula. Pemaksaan seperti itu akan 

menimbulkan permasalahan dalam diri mereka. Di satu sisi ada target-target yang 

harus diperoleh mahasiswa, di sisi lain ada kendala internal yang menjadi 

penghambat bagi berlangsungnya proses belajar yang wajar dan alamiah. 

Permasalahan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan konflik batin, seperti 

kondisi tertekan, frustrasi, ketakutan, dan lain-lain yang dapat menimbulkan pola-

pola perilaku yang berbeda atau menyimpang. Pada sebagian mahasiswa, 

permasalahan tersebut mungkin membuat mereka menyendiri, penakut, memiliki 

rasa rendah diri yang berlebihan, dan sebagainya. Pendek kata, permasalahan 

tersebut dapat menimbulkan sikap non-asertif.  

Sebaliknya pada sebagian mahasiswa yang lain, permasalahan tersebut 

mungkin dapat menyebabkan kenakalan, over confidence, bahkan  bisa 
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menimbulkan tindak anarkhis dan kekacauan. Bisa jadi, penyebab tawuran di 

kalangan mahasiswa, misalnya, merupakan salah satu bentuk sikap protes terhadap 

kondisi-kondisi belajar yang memaksa.  

Fokus penelitian ini adalah mengungkapkan sikap asertif pada mahasiswa 

Universitas Jambi melalui penggunaan metode The Core Conflictual Relationship 

Theme (CCRT) dan Cognitive-Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) dengan 

media menulis ekspresif. Penelitian ini berupaya menggabungkan teori psikologi 

dan teori bahasa, khususnya menulis ekspresif.  

Dalam manuskripnya yang berjudul “Respectful Counseling: An Integrative 

Multidimensional Model for Counselors” yang ditulis dalam blog National 

Institute For Multicultural Competence, Michael D'Andrea & Judy Daniels 

menyatakan, model layanan konseling respectful menekankan perlunya konselor 

menyadari individu sebagai seseorang yang multidimensional. Karena itu, 

perkembangan psikologis individu dipengaruhi oleh faktor-faktor multidimensi, 

yaitu relegius, etnik, identitas seksual, kematangan psikologis, kelas sosial 

ekonomi, tentang kronologis, ancaman, sejarah keluarga, keunikan karakteristik 

fisik, dan lokasi tempat tinggal. Layanan konseling hendaknya didahului dengan 

asesmen yang menyangkut aspek-aspek multidimensional individu tersebut. Model 

konseling ini dikembangkan untuk membantu konselor agar mampu berpikir lebih 

holistik tentang konselinya. Konselor juga berupaya untuk menilai tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis, agar dapat lebih menyadari  

akan adanya aspek spesifik yang multidimensi dari konselinya. (http://www. 

coedu.usf.edu/zalaquett/nimc/nimc2/rnl.htm, diunduh 10 Januari 2015). 

Model konseling respectful Michael D'Andrea & Judy Daniels dalam 

pandangan penulis merupakan embrio dari perhatian prikologi terhadap peran sikap 

recpect sebagai bagian dari aspek-aspek perkembangan psikologis manusia yang 

perlu mendapat perhatian. Meskipun Michael D'Andrea & Judy Daniels belum 

menguraikan secara lebih rinci teknis pengembangan model layanan konseling 

respectful, namun paling tidak dari uraian yang disampaikannya, dapat diketahui 

pandangan mereka tentang layanan dalam konseling respectful.  
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Konsep layanan konseling respectful tersebut didasari oleh dua asumsi. Asumsi 

pertama, bahwa tujuan akhir dari layanan konseling adalah untuk membantu 

pengembangan pribadi individu. Beberapa contoh cara di mana praktisi kesehatan 

mental bekerja untuk membantu pengembangan pribadi konseli meliputi: (1) 

mendorong konseli untuk mengembangkan cara yang lebih efektif dalam 

pengambilan keputusan dan kompetensi pemecahan masalah yang dapat digunakan 

oleh konseli, tidak harus dalam situasu krisis tetapi juga dalam kaitannya dengan 

kebutuhan memperoleh keterampilan hidup yang lebih efektif, (2) menyediakan 

layanan konseling krisis yang dirancang untuk membantu konseli mengembangkan 

strategi coping yang lebih efektif selama masa stres tinggi, dan/atau (3) 

menggunakan lebih intensif, intervensi psikoterapi jangka panjang yang bertujuan 

untuk mendorong perubahan kualitatif dalam pengembangan kepribadian konseli. 

 Asumsi kedua, kerangka kerja model layanan konseling ini didasarkan pada 

pengakuan multidimensionalitas unik dan kompleks pembangunan manusia. Hal-

hal yang pernah diteliti dan menyangkut faktor-faktor multidimensionalitas 

manusia, misalnya, penelitian yang berfokus pada peran gender seseorang, latar 

belakang budaya-ras, perkembangan psikologis individu, dan studi tentang 

bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi konseling, dan proses serta hasil terapi.  

Sejalan dengan asumsi Michael D'Andrea & Judy Daniels, dalam 

mengembangkan model layanan konseling rescpectul, asumsi yang dijadikan dasar 

pemikiran dalam penelitian ini adalah bawa sikap asertif  adalah pola pikir untuk 

menerima perbedaan pandangan dengan sikap terbuka, dan bukan dengan sikap 

saling curiga. Pola pikir ini akan membuat individu terhindar dari anarkhi akibat 

pemaksaan kepentingan. Pola pikir ini mengajak manusia untuk merayakan 

keragaman pandangan dan sekaligus menghadirkan empati bagi pendapat/pikiran 

orang lain – meski pendapat itu mungkin berbeda dengan pendapat manusia.  

Berdasarkan asumsi tersebut perlu dibuat suatu model layanan akademik yang 

terintegrasi dengan materi perkuliahan, yang mampu mengembangkan sikap 

terbuka, jujur, mau menerima dirinya sendiri dan orang lain apa adanya, mampu 

menghormati diri sendiri dan orang lain secara proporsional, dan sikap-sikap asertif 
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lainnya. Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepemilikan sikap 

asertif adalah dengan mengungkapkan perasaan low self-esteem (LSE) dan over 

confidence (OC) dalam diri mahasiswa melalui kegiatan menulis ekspresif.   

Menulis ekspresif merupakan salah satu teknik yang digunakan di dalam terapi 

psikologi. Dalam beberapa riset psikologi, menulis ekspresif digunakan sebagai 

salah satu media terapi atau menyembuhan dan peningkatan kesehatan mental.  

Secara umum tujuan dari terapi menulis diantaranya: (1) Meningkatkan 

pemahaman bagi diri sendiri maupun orang lain dalam bentuk tulisan dan literatur 

lain; (2) Meningkatkan kreatifitas, ekspresi diri dan harga diri; (3) Memperkuat 

kemampuan komunikasi dan interpersonal; (4) Mengekspresikan emosi yang 

berlebihan (sebagai katarsis) dan menurunkan ketegangan, dan (5) Meningkatkan 

kemampuan individu dalam menghadapi masalah dan beradaptasi (Davis, 1990 

dalam Fikri, 2012). 

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa menulis pengalaman emosional 

mempunyai manfaat yang besar sebagai alat terapeutik dalam beberapa 

permasalahan klinis. Penelitian yang dilakukan oleh O’Connor, dkk. (dalam Fikri, 

2013) membuktikan bahwa terapi menulis mampu meningkatkan perawatan diri 

bagi individu yang mengalami kesedihan mendalam karena menulis digunakan 

sebagai media untuk membuka diri sehingga individu tersebut lebih mampu untuk 

melakukan rawat diri dengan lebih baik.  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan terapi menulis pengalaman 

emosional diantaranya penelitian Susilowati (2009) dan Siswanto (2002) yang 

menggunakan terapi menulis sebagai salah satu sarana terapi pada mahasiswa. 

Hasilnya adalah terapi menulis pengalaman emosional merupakan mekanisme 

proses teraupetik yang berpusat pada proses penyingkapan diri.  

Penelitian ini berupaya memanfaatkan kegiatan menulis ekspresif sebagai 

tindakan terapeutik untuk meningkatkan pola pikir sikap asertif melalui netralisasi  

LSE dan OC. Model yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah model 

konseling Corey (2003). Model konseling sikap asertif tersebut sejatinya 

merupakan gabungan antara model psikoanalitik, behavioral, dan realitas.   
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Penelitian tentang sikap asertif disusun berdasarkan acuan teoetis sebagai 

berikut. Pertama, tingkah laku manusia tidaklah terbentuk secara lengkap dalam 

diri manusia sebagai sebuah bawaan sejak lahir. Tingkah laku (behavior) dihasilkan 

dari  suatu  interaksi timbal balik antara manusia dengan dunianya. Manusia adalah 

makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar dirinya. 

Manusia mengawali hidupnya dengan memberikan reaksi terhadap dunia dan 

lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang membentuk 

kepribadian.  

Kedua, manusia dibentuk dan dikondisikan oleh aspek-aspek sosial-budaya 

yang deterministik. Artinya,  tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan 

pengondisian. Tingkah laku sebagai hasil belajar dan pengondisian berarti tingkah 

laku dibentuk melalui hukum-hukum belajar dan terkondisikan dengan cara 

memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukannya. Hukum-hukum 

belajar dalam kaitannya dengan tingkah laku meliputi hukum pembiasaan dan 

peniruan. Pendekatan behavioristik memandang bahwa setiap manusia memiliki 

kecenderungan – kecenderungan positif dan negatif yang sama. 

Ketiga, manusia memiliki hak untuk menyatakan, merasa, bertindak untuk 

menjadi dirinya sendiri, dan untuk mengekspresikan perasaan secara bebas. 

Beberapa ahli mengemukakan bahwa dalam hubungan atau interaksinya dengan 

orang lain dapat diidentifikasi tiga bentuk kualitas dasar pola perilaku individu yaitu 

asertif, agresif dan pasif (Zastrow, 2000; Alberti dan Emmons, 1986; Bruo, 2000).  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, 

namun lebih cenderung pada deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan prosedur pengembangan suatu produk 

dengan melihat fenomena-fenomena dan gejala-gejala yang dapat diamati. Angka-

angka (numerik) bisa saja digunakan tetapi dalam bentuk yang sederhana, lebih 

sebagai pendukung pembuktian, bukan sebagai alat untuk mengambil kesimpulan. 
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Karena fenomena-fenonema yang diamati adalah suatu perilaku, maka diperlukan 

penggambaran (deskripsi) berdasarkan data-data yang berupa informasi-informasi, 

dan bukan data berupa angka-angka.  

Dalam penelitian ini data dikumpulkan baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Namun teknik kuantitatif digunakan dalam bentuk yang sederhana, yaitu 

hanya berupa kategori-kategori. Adapun pembuktian dan pencarian jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, 

yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kompleksitas yang terjadi dalam kegiatan layanan konseling di kampus. Metode 

kualitatif dinilai cocok digunakan karena dalam penelitian ini yang akan dikaji 

adalah fenomena alamiah, yaitu masalah perilaku mahasiswa yang terjadi apa 

adanya, tanpa rekayasa apapun (lihat Bodgan and Biklen, 1998: 4).  

Teknik-teknik pokok yang akan digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam penelitian ini adalah tugas (task), pengamatan (observasi) dan 

wawancara (interview). Catatan observasi lapangan (field note) akan menjadi data 

pokok penelitian ini. Uraian lebih rinci mengenai langkah-langkah metodologis 

yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan berikut.  

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa PGSD Universitas Jambi 

berjumlah 103 orang, terdiri dari 52 pria dan 51 wanita. Kepada mereka diberikan 

tugas (task) terstruktur untuk mengungkapkan 8 perilaku, yaitu: (1) mereka yang 

pasif yang berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan 

daripadanya; (2) mereka yang mempunyai kesulitan menyatakan tidak; (3) mereka 

yang tidak dapat menyatakan kemarahan atau kejengkelan; (4) mereka yang tidak 

merasa punya hak untuk menyatakan perasaan-perasaan dan pikiran-pikirannya; (5) 

mereka yang memendam rasa kecewa, marah, dan dendam dan melampiaskannya 

dalam bentuk tindakan mengganggu; (6) mereka yang cenderung bersikap responsif 

dan reaktif berlebihan; (7) mereka yang cenderung bersikap anti-sosial; (8) mereka 

yang sukar menyatakan rasa hormat, kecintaan dan respon-respon positif lainnya.  
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi cara yang dipakai 

oleh Luborsky (McLeod, 2006: 256).  Dari 8 tema menulis yang dikembangkan 

oleh Luborsky, penelitian ini menggunakan 7 tema, yaitu: (1) Ekspresi menolak 

(EMen), (2) Ekspresi menyatakan persetujuan (EPer), (3) Ekspresi sedih (ESed), 

(4) Ekspresi gembira (EGem), (5) Ekspresi kritis (EKri), (6) Ekspresi meminta 

bantuan (EBan), dan (7) Ekspresi intim (EInt). Satu tema, yakni ekspresi bisnis 

tidak digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan klien.  

Analisis data terhadap tugas menulis dilakukan dengan teknik Cognitive-

Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Metode CERQ ini digunakan untuk 

mengetahui pemikiran seseorang pada saat atau setelah mengalami kejadian yang 

mengancam atau menekan. Teknik analisis model Cognitive-Emotion Regulation 

Questionnaire (CERQ) ini terdiri dari sembilan item yaitu: (1) menyalahkan diri 

sendiri, (2) menyalahkan orang lain dan lingkungan, (3) ruminasi (seringkali 

berpikir tentang perasaan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian negatif), (4) 

katastrofi (pikiran pada teror yang dirasakan), (5) menyusun perspektif, (6) 

memusatkan pikiran pada hal positif, (7) menilai adanya hal yang positif, (8) 

menerima situasi, dan (9) menyusun rencana. Analisis CERQ menggunakan format 

skala Likert 5 pilihan, yaitu: 1 (hampir tidak pernah), 2 (jarang), 3 (kadang-kadang), 

4 (sering), dan 5 (hampir selalu).   

Keabsahan data/ triangulasi diuji menggunakan beberapa metode, yaitu: (1) 

triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti, (3) triangulasi sumber data, dan 

(4) triangulasi teori. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

behavioral metode Cognitive-Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Metode 

CERQ yang asli terdiri dari sembilan item perilaku yaitu: (1) menyalahkan diri 

sendiri, (2) menyalahkan orang lain dan lingkungan, (3) ruminasi (seringkali 

berpikir tentang perasaan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian negatif), (4) 

katastrofi (pikiran pada teror yang dirasakan), (5) menyusun perspektif, (6) 

memusatkan pikiran pada hal positif, (7) menilai adanya hal yang positif, (8) 

menerima situasi, dan (9) menyusun rencana. Dalam penelitian ini metode CERQ 

yang digunakan telah diubah sedemikian rupa sesuai tujuan penelitian.  
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Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis tugas diketahui adanya pola-pola yang unik, dari 

kelompok atau kategori responden pria (A) dan wanita (B). Pada kelompok A ada 

kecenderungan untuk memperoleh nilai yang rendah pada CERQ item (2), dan 

memperoleh nilai tinggi pada item (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9). Pada 

kelompok B ada kecenderungan untuk memperoleh nilai rendah pada item (6) dan 

(7), dan ada kecenderungan untuk memperoleh nilai tinggi pada item (1), (2), (3), 

(4), (5), (8), dan (9). Hasil analisis tahap 1 juga menunjukkan bahwa metode 

Cognitive-Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) efektif untuk menganalisis 

fenomena perilaku asertif mahasiswa karena melalui tugas menulis ekspresif 

metode tersebut dapat membedakan secara konstan mana tiap item CERQ.  

Berdasarkan analisis terhadap hasil tugas, dilakukan penilaian ada/ tidaknya 

perubahan perilaku pada diri mahasiswa. Jika hasil pengamatan menunjukkan nilai 

yang tinggi (=/>3), maka berarti mahasiswa telah mengalami perubahan perilaku 

asertif. Sementara jika nilai rendah (<3), maka berarti mahasiswa belum mengalami 

perubahan perilaku asertif yang lebih baik.  Dari analisis data diketahui bahwa 

dengan menulis ekspresif lebih banyak mahasiswa yang mengalami perubahan 

perilaku asertif, daripada yang tidak mengalami perubahan perilaku. Pada 

kelompok A (Pria), setelah dilaksanakan kegiatan menulis ekspresif ada 45 

responden yang sikap asertifnya berubah lebih baik; sedangkan 7 responden tidak 

berubah. Pada kelompok B (wanita), setelah dilaksanakan kegiatan menulis 

ekspresif ada 39 responden yang sikap asertifnya berubah; sedangkan 12 responden 

tidak berubah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa menulis ekspresif efektif 

digunakan untuk meningkatkan sikap asertif.  
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Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa metode CCRT dan CERQ 

efektif digunakan untuk mengungkap sikap asertif mahasiswa. Metode tersebut 

telah berhasil secara konstan menggambarkan jenis-jenis perilaku asertif dan solusi 

untuk menanganinya.  

Berdasarkan simpulan atas hasil penelitian ini, disampaikan saran-saran 

sebagai berikut. Pertama, Pemanfaatan Metode CCRT perlu dilakukan secara 

kolaboratif oleh para dosen dan hendaknya merupakan bagian integral dari Proses 

Belajar-Mengajar. Kedua, kegiatan menulis hendaknya perlu terus dikembangkan 

dalam kegiatan belajar-mengajar mahasiswa, agar kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor mereka berkembang secara optimal. Ketiga, pada pengembangan lebih 

lanjut terhadap Metode CCRT ini, perlu dilakukan pengembangan aspek-aspek 

CCRT, agar menjadi lebih rinci dan tepat guna. Keempat, aspek-aspek CCRT perlu 

dirumuskan lebih mendalam, menyesuaikan kebutuhan layanan akademik di 

kampus yang bersangkutan. Dengan demikian pada gilirannya akan ditemukan 

konsep CCRT yang lebih luas dan memenuhi sasaran pembinaan sikap mahasiswa 

yang efektif dan efisien.  
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