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Menulis ekspresif (expressive writing) pertama kali
diperkenalkan oleh Dr. Pennebaker pada tahun

1986. Pennebaker melakukan eksperimen
terhadap 46 mahasiswa. Dalam kelompok

eksperimen, mahasiswa diminta untuk
mengekspresikan perasaan terkait peristiwa
traumatik yang pernah mereka alami dan

menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Setelah
6 bulan, mahasiswa yang masuk dalam kelompok
eksperimen terbukti lebih jarang mendatangi
fasilitas kesehatan daripada mahasiswa dalam

kelompok kontrol yang hanya menuliskan
peristiwa-peristiwa netral.



Menulis
Ekspresif

Menulis ekspresif adalah aktivitas menuangkan pikiran
dan perasaan ke dalam bentuk tulisan (biasanya

berbentuk esai). Apa yang dipikirkan dan dirasakan
seseorang tentang suatu peristiwa lebih penting

daripada peristiwa itu sendiri. Dalam menulis ekspresif,
kita tidak perlu memedulikan tanda baca atau indah

tidaknya bahasa kita. Tulis saja dan tuangkan apa yang
kita rasakan (Evans, 2012).



Apa yang bisa kita
dapatkan dari menulis

ekspresif?



Aktivitas menulis ekspresif
memberi manfaat fisik
bagi pasien-pasien
dengan penyakit yang
mematikan (Murray,
2002).

Menulis ekspresif membantu
meningkatkan fungsi
kekebalan tubuh (immune
functioning) pasien-pasien
dengan penyakit HIV/AIDS,
asthma, dan arthritis
(Pennebaker & Smyth,
2016).

Menulis ekspresif
memberi manfaat fisik



Menulis ekspresif "memaksa"
orang untuk melabel emosinya.
Memberi label pada emosi melalui
proses interpretasi terhadap
pengalaman. Proses interpretasi
itu membantu orang untuk
memahami apa yang terjadi dan
memahami emosinya sendiri.

Menulis ekspresif membantu
regulasi emosi

Keberhasilan memberi makna
pada peristiwa yang terjadi
menjadi kunci efektivitas menulis
ekspresif. Tanpa pemberian
makna, menulis tak kan
membantu apapun terhadap
regulasi emosi.



"People who talk about things over and
over in the same ways aren't getting

better. There has to be growth or change
in the way they view their experiences."

- Bridget Murray
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Perubahan
perspektif
Menulis ekspresif dapat dikatakan berhasil
ketika seseorang mulai menulis: 

"Hal ini terjadi karena.."
"Saya menyadari.."
"Saya mengerti..."



Catatan
penting!

Menulis ekspresif tidak efektif
untuk semua orang.
Menulis ekspresif memiliki efek
samping meningkatkan emosi
negatif, maka tidak disarankan
bagi orang yang sedang dalam
kondisi tidak stabil.
Menulis ekspresif tidak disarankan
dilakukan saat peristiwa
traumatik baru terjadi.



Thank You
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