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ABSTRACT 

Bibliotherapy is an expressive therapy in which there is an individual relationship with the 
content or essence of books, poems and other writings as a therapy. Bibliotherapy according 
to experts is one type of therapy that uses a literary reading activities to address the 
problems faced by someone. Bibliotherapy includes the task of reading to reading materials 
selected, planned, and directed as a treatment procedure or action with therapeutic 
purposes. With bibliotherapy is believed to influence the attitudes, feelings, and behaviors of 
individuals as expected and may stimulate readers to think. Bibliotherapy easy to implement, 
inexpensive, and can be done anytime and involve their own independence and full 
participation of the reader to internalize it. Provision of treatment in the form of bibliotherapy 
need to be socialized as a method of meaningful treatment. 
 
Kata Kunci : Bibliotherapy, Treatment, Read 

ABSTRAK 

Bibliotherapy merupakan sebuah terapi ekspresif yang didalamnya terdapat hubungan 
individu dengan isi atau intisari buku, puisi dan tulisan lain  sebagai sebuah terapi. 
Bibliotherapy menurut para ahli merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan 
aktivitas membaca suatu literatur untuk mengatasi masalah yang dihadapi seseorang. 
Bibliotherapy  mencakup tugas membaca terhadap bahan bacaan yang terseleksi, terencana, 
dan terarah sebagai suatu prosedur tindakan dengan tujuan terapeutik. Dengan 
bibliotherapy diyakini dapat mempengaruhi sikap, perasaan, dan perilaku individu sesuai 
dengan yang diharapkan dan dapat merangsang pembaca untuk berfikir. Bibliotherapy  
mudah dilaksanakan, murah, dan dapat dilakukan kapan saja serta melibatkan kemandirian 
dan partisipasi pembaca sendiri secara penuh untuk menginternalisasikannya. Pemberian 
perlakuan berupa bibliotherapy perlu disosialisasikan karena merupakan metode tindakan 
yang bermakna.  
 

Kata Kunci : Bibliotherapy, Tindakan, Membaca  
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A. PENDAHULUAN 

Metode bibliotherapy sebenarnya merupakan sebuah konsep tua dalam ilmu 

perpustakaan (Eliasa,2007). Di Amerika sudah lebih dari 100 tahun yang lalu 

didokumentasikan, dan pada dasarnya bibliotherapy merupakan penyeleksian bahan bacaan 

untuk seorang klien yang sangat relevan dengan situasi lingkungan hidupnya 

(www.wikipedia/bibliotherapy). Begitu pula penelusuran ke belakang ketika perpustakaan 

pertama di Yunani Kuno, penggunaan istilah ”bibliotherapy” muncul ketika Crothes (1916 

dalam Shectman,2009) memberi label kegiatan membaca dapat menumbuhkan kekuatan 

dalam diri dan bersifat terapeutik. Crothes menggambarkan ketika pembaca membaca 

bukunya, akan menemukan diri ketika memasuki dunia yang dijelaskan dalam halaman-

halaman buku tersebut, juga muncul ketika melihat adegan film yang baik, kemudian terlibat 

pada karakter di dalamnya. Sehingga ketika ’aktor’ mengalami perasaan senang atau sedih, 

maka pembaca akan menderita atau bahagia; pembaca menangis dengan karakter 

menderita.  Crothes menegaskan bahwa dengan membaca berkualitas tinggi maka akan 

menumbuhkan wawasan baru dan ide untuk kehidupan, kemudian terjadi sebuah proses 

penyembuhan yang dapat memperkaya diri pembaca (Shectman, 2009).  

Metode bibliotherapy dianggap sebagai biaya pengobatan yang efektif sejak 

terjadinya Perang Dunia I dan II. Menurut Schectman(2009) banyak tentara kembali dari 

medan pertempuran mengalami gangguan pasca trauma. Sejak itulah, metode bibliotherapy 

diperluas dan pada saat ini dapat dilakukan pada semua profesi, semua kelompok usia dan 

sekumpulan populasi khusus. Seperti halnya bibliotherapy digunakan oleh konselor sekolah 

(Galdding, 2005) untuk para pekerja sosial (Pardeck, 1988) bagi perawat kesehatan (Frankers, 

2005) untuk profesi guru (Kramer&Smith,1998) dan pustakawan (Breinstein, 1989, dalam 

Schetmen,2009). 

Artikel ini merujuk pada hasil penelitian dan kajian penulis tentang kondisi 

mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang pada awalnya merasa bingung akan karir mereka 

di masa yang akan datang. Mahasiswa masih khawatir akan profesi konselor yang akan 

mereka dapatkan. Meskipun dari fihak jurusan sudah menyusun kurikulum yang memberikan 
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pemahaman tentang profesi konselor, namun mereka masih belum yakin tentang karirnya. 

Latar belakang inilah penulis penyusun penelitian dengan menggunakan bibliotherapy 

sebagai metode untuk meningkatkan motivasi karir mereka. Dan hasilnya menunjukkan 

adanya peningkatan motivasi karir mahasiswa setelah diberi tindakan bibliotherapy 

(Eliasa,2007). Dalam artikel ini dipaparkan definisi bibliotherapy dari beberapa ahli, tipe-tipe 

bibliotherapy yang digunakan dan efektifitas bibliotherapy dalam berbagai setting 

permasalahan didukung oleh temuan-temuan penelitian. 

B. PEMBAHASAN 

1. Definisi Bibliotherapi atau Terapi Pustaka 

Istilah bibliotherapy berasal dari bahasa Yunani, yaitu biblus berarti buku, dan 

therapy yaitu upaya bantuan psikologis, oleh karena itu bibliotherapy dapat didefinisikan 

sebagai penggunaan buku-buku untuk membantu memecahkan masalah. Pada kamus 

Webster (1985,p.185) mendefinisikan bibliotherapy sebagai pedoman dalam solusi 

mengatasi masalah pribadi melalui membaca. Sedangkan Berry (dalam Schectman,2009) 

memberikan definisi yang lebih komprehensif: ‘‘a family of techniques for structuring 

interactionbetween a facilitator and a participant . . . based on their mutual sharing of 

literature.’’. Dan Baker memberi definisi bibliotherapy lebih klinis karena bibliotherapy 

sebagai penggunaan sastra dan puisi dalam pengobatan seseorang yang mengalami 

emosional atau penyakit mental (Shechtman,2009) 

 Bibliotherapy telah menjadi media untuk membantu konseli dalam mengatasi 

masalah pribadinya. Morawski & Gibert (2000; Lehr,1981) menjelaskan dalam keadaan 

yang paling sederhana, bibliotherapy adalah penggunaan buku-buku untuk membantu 

orang memecahkan masalah. Sebuah kajian literatur menunjukkan variasi dan 

perpanjangan definisi bibliotherapy ini. Cohen (1994) memberikan pengertian bahwa 

bibliotherapy yang dilakukan secara interaktif menekankan perkembangan pertumbuhan 

pengembangan diri, tidak hanya intervensi klinis saja (misalnya, penggunaan 

bibliotherapy dalam pengaturan seperti unit kejiwaan, pusat kesehatan mental 

masyarakat, dan program ketergantungan kimia). Dalam sebuah proses bibliotherapy 
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interaktif, setidaknya lebih dari satu orang, biasanya profesional guru atau lainnya, 

memfasilitasi keterlibatan peserta.  

Bibliotherapy adalah sebuah terapi ekspresif yang didalamnya terdapat 

hubungan individu dengan isi / intisari buku dan puisi dan tulisan lain  sebagai sebuah 

terapi. Bibliotherapy selalu dikombinasikan dengan kegiatan menulis bagi peserta di 

dalamnya. Bibliotherapy sering disebut juga terapi membaca, yaitu sebuah terapi yang 

didalamnya seorang yang mengalami masalah depresi diminta membaca buku-buku 

bersifat membantu dirinya dan motivasional agar mempercepat penyembuhan 

(www.holisticonline.com ). Menurut Pardeck (dalam Eric Digest ) bibliotherapy 

merupakan sebuah teknik kekeluargaan yang membentuk struktur interaksi antara 

fasilitator dengan seorang partisipan dengan berdasarkan pada saling berbagi literatur 

yang bermutu. 

Senada pendapat diatas, Shechtman (2009) menekankan bahwa “Bibliotherapy 

entails the use of literature for therapeutic purposes and it includes listening to stories 

and poems, watching films, and looking at pictures. It is a playful, engaging, and fun 

process.” Shechtman mengkombinasikan kegiatan mendengarkan cerita, membaca puisi, 

menonton film dan gambar dilakukan didalam rangkaian bibliotherapy, sehingga aktivitas 

berjalan menarik dan menyenangkan.  

Pardeck (1989) mendefinisikan bibliotherapy atau terapi pustaka sebagai suatu 

cara yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku untuk menolong seseorang 

menyelesaikan masalah-masalahnya. Bibliotherapy menurut Sclabassi (1973) merupakan 

salah satu jenis terapi yang menggunakan aktivitas membaca suatu literatur untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi seseorang. Terapi pustaka ini mencakup tugas 

membaca terhadap bahan bacaan yang terseleksi, terencana, dan terarah sebagai suatu 

prosedur treatment atau tindakan dengan tujuan terapeutik karena diyakini bahwa 
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pembaca dapat mempengaruhi sikap, perasaan, dan perilaku individu sesuai dengan 

yang diharapkan.  

Penggunaan terapi pustaka sebagai salah satu alternatif terapi dalam menangani 

berbagai permasalahan pada remaja perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena 

bibliotherapy dapat merangsang remaja untuk berfikir, mudah, murah, dan dapat 

dilakukan kapan saja serta melibatkan kemandirian dan partisipasi remaja sendiri secara 

penuh sehingga efektivitas hasilnya cukup baik (Eliasa,2007).  

 

2. Tipe-Tipe Bibliotherapy 

Menurut Berry (Nur Fathiyah, 2006) terapi pustaka dapat dibagi menjadi dua macam 

tipe, yaitu: 1) tipe klinis dan 2) tipe pendidikan/humanistik. 

a). Tipe klinis. Merupakan bentuk psikoterapi yang dilaksanaan  oleh profesi 

kesehatan termasuk psikiater, psikolog,  pekeja sosial, dan sebagainya. Fasilitatornya 

adalah seorang terapis dan partisipannya adalah orang yang sakit. Adapun tujuannya 

adalah membantu klien   untuk memperoleh keadaan menjadi lebih baik. Dalam tipe 

ini fungsi terapi adalah membentuk kehidupan individu. Seorang pasien yang 

menderita penyakit atau mengalami cacat tertentu dapat merasakan  suatu 

kepuasan tertentu   dengan membaca biografi atau cerita keberhasilan penyesuaian 

diri dari orang yang mengalami penderitaan yang sama. 

b). Tipe Pendidikan atau humanistik. Merupakan tipe terapi pustaka yang 

dilaksanakan oleh konselor, guru, dan petugas perpustakaan dalam setting 

pendidikan. Fasilitatornya adalah pimpinan atau manajer kelompok. Adapun 

partisipan pada terapi pustaka tipe ini adalah orang yang sehat, misalnya siswa. 
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Tujuan dari tipe ini adalah membantu partisipan untuk mencapai pendidikannya atau 

mencapai kepuasan  dan aktualisasi yang lebih besar. Dalam tipe pendidikaan ini, 

terapi pustaka dapat memperluas pandangan  seseorang tentang perbedaan kondisi 

manusiawi, sehingga diperoleh pandangan yang luas mengenai perbedaan kondisi 

yang sifatnya manusiawi. Di samping itu, terapi ini juga membantu membuka  

wawasan adanya nuilai-nilai yang beraneka ragam yang dapat membangun hidup 

seseorang. Pada akhirnya seseorang dapat memahami berbagai kondisi sosial seperti 

kemiskinan, prasangka sosial, dan sebagainya serta dapat memberikan tekanan 

terhadap pola-pola kehidupan individu.    

Adapun para penerima kedua macam terapi itu antara lain: pasien rumah sakit, 

veteran perang, anak-anak nakal, orang yang memerlukan  bantuan dalam mengatasi 

penyalahgunaan obat dan alkohol, siswa yang memerlukan bimbingan pendidikan 

dan karier, serta individu yang sedang berada dalam kegiatan psikoterapi, konseling 

perkawinan, dan sebagainya. 

 Sedangkan tipe bibliotherapy menurut Scechtman (2009) ada 2, yaitu:  

a) Affective bibliotherapy 

Sebagian besar literatur yang ada pada bibliotherapy  anak-anak lebih 

bersifat bibliotherapy afektif (Gladding, 2005;Scechtman,2009). Bibliotherapy Afektif 

menggunakan fiksi dan literatur berkualitas tinggi untuk membantu pembaca 

terhubung ke pengalaman emosional dan situasi manusia melalui proses identifikasi. 

Bibliotherapy afektif bergantung pada teori-teori psikodinamik, menelusuri kembali 

ke Sigmund dan Anna Freud. Asumsi dasar dalam bibliotherapy afektif adalah bahwa 

orang menggunakan defence mechanism atau mekanisme pertahanan diri, seperti 

represi, untuk melindungi diri dari rasa sakit. Ketika pertahanan tersebut sering 

diaktifkan, individu menjadi terputus dari emosi mereka, dan  mereka tidak 
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menyadari perasaan yang sebenarnya. Oleh karena tidak dapat menyelesaikan 

masalah mereka secara konstruktif, maka diperlukan teknik bercerita yang sangat 

membantu dalam menawarkan wawasan ke dalam masalah pribadi (Forgan, 2002). 

Kemudian melalui penciptaan jarak yang aman, membawa anak dan remaja secara 

tidak langsung kepada  isu-isu sensitif, isu-isu yang mengancam, dan mungkin terlalu 

menyakitkan untuk dihadapkan secara langsung. 

Nilai positif dari bibliotherapy afektif adalah pemahaman diri yang tinggi, 

menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah universal dan unik. Pembaca 

mempelajari bahwa mereka dihubungkan dengan beberapa orang dan budaya lain 

yang memberikan kenyamanan dan melegitimasi perasaan dan pikiran mereka 

(Gladding,2005). Dengan mendengarkan atau membaca cerita-cerita orang lain 

 sebagai metode pengobatan memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk 

menemukan kebenaran, untuk memahami, untuk menemukan suatu 

penjelasan untuk pengalaman yang menyakitkan, dan bahkan untuk menantang 

ketidakadilan. 

Temuan yang ada menunjukkan hasil mengenai efektivitas 

bibliotherapy afektif. Pardeck dan Pardeck (1984), dalam tinjauan literatur mereka, 

menemukan 24 studi yang mendukung penggunaan positif dari buku fiksi dalam 

mengubah sikap klien, ketegasan klien meningkat, dan perubahan perilaku klien. 

b) Kognitif bibliotherapy 

Bibliotherapy kognitif telah dilakukan pada awal abad ke-20, dengan 

psikiater dan pustakawan bekerja sama dalam upaya untuk membantu 

klien dengan masalah psikologis. Mereka menawarkan buku-buku kepada pasien 

yang sesuai dengan kesulitan mereka, dengan asumsi bahwa orang-orang akan 

belajar dari proses dan menerapkannya pada kehidupan mereka sendiri. Ini bisa 

dilakukan menjadi satu-satunya perlakuan atau bersamaan dengan obat. Hal ini juga 

bisa benar-benar menjadi self-help atau diikuti oleh pertemuan-pertemuan sesekali 

untuk membahas buku itu. Namun, fokus utama adalah pada konten yang disajikan 

dalam buku dan relevansinya dengan kesulitan seseorang atau masalah. 
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Asumsi dasar bibliotherapi kognitif adalah bahwa semua perilaku 

dipelajari, dan karenanya dapat mempelajarinya kembali dengan bimbingan yang 

tepat. Teori ini bergantung pada pembelajaran sebagai katalis utama perubahan 

perilaku. Oleh karena itu bibliotherapy kognitif adalah proses belajar berkualitas 

tinggi yang bermanfaat terapeutik. 

 

3. Bibliotherapy Sebagai Salah Satu Metode Yang Efektif Dan Bermakna 

Bibliotherapy dapat digunakan pada berbagai setting dengan berbagai problem 

spesifik. Dalam penerapannya, terapi pustaka ini dapat dimanfaatkan untuk anak-anak, 

remaja, dan orang dewasa serta dapat dilakukan dalam tindakan jangka panjang maupun 

jangka pendek, serta untuk berbagai variasi masalah psikis (Sclabassi, 1973). 

Beberapa klinik di Amerika pernah mencoba teknik ini dan menunjukkan bahwa 

bibliotherapy dapat memberikan dampak yang bisa dibandingkan dengan terapi obat 

atau psikoterapi. Mereka lebih cepat sembuh dari depresi daripada dengan 

menggunakan terapi yang konvensional. Mereka terlihat hidup lebih baik. Riordan and 

Wilson (Eliasa, 2007) menyebutkan bahwa akibat dari bibliotherapy ditemukan sebagian 

besar penelitian menunjukkan efikasi / tingkat kemanjuran bibliotherapy sebagi bagian 

dari treatment atau pelakuan untuk menyelesaikan masalah. Bibliotherapy secara umum 

memperlihatkan kesuksesan sebagai sebuah terapi tambahan. 

Ahli lain, Stephanie A.Nugent meneliti dampak bibliotherapy dalam self-concept 

bagi pelajar yang berbakat. Dihasilkan adanya hubungan yang signifikan antara 

pembentukan self-concept dengan bibliotherapy. Mereka diinstruksikan dengan teknik 

bibliotherapeutic, kemudian dengan teknik diskusi bibliotherapeutic harus 

dipertimbangkan sebuah pilihan yang bersemangat / hidup dalam menggabungkan 

dengan metodologi pada anak berbakat. 
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Disisi lain, pengembangan bibliotherapy yang interaktif memotivasi pembaca 

dewasa untuk membangun daya fikirnya dan secara efektif memberikan keuntungan 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membaca tulisan popular pun 

meningkatkan kewaspadaan diri dalam komunitas mahasiswa (Page,1988). 

Dalam studinya tentang bibliotherapy atau terapi membaca, Cohen (1993) 

menemukan bahwa peserta menggunakan pengetahuan mereka yang baru diperoleh 

dari proses bibliotherapy untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Monsho (2000) para psikolog mulai menggunakan istilah bibliotherapy di awal 

1900-an. Kemudian Jacqueline Stanley mengarang “Reading to Heal: How to Use 

Bibliotherapy to Improve Your Life.”. Dan selama tahun 1920-an, Sadie Johnson Delaney 

seorang pustakawan di New York Public Library di Harlem, mengatakan bahwa kegiatan 

bibliotherapy adalah "resep" buku-buku untuk membantu orang memecahkan masalah 

mereka.  

Monsho (2000) juga menambahkan, melalui bibliotherapy atau terapi membaca, 

peserta didalamnya dapat memecahkan masalah pribadinya dan masih menurut 

Monsho, ditemukan hasil penelitian lain bahwa perempuan membaca hampir semua 

buku dapat membantu mereka menyembuhkan luka emosional. Sebagai pelengkap 

terapi profesional, bibliotherapy bisa menjadi alat penyembuhan yang kuat.  

Lenkowsky (1987) mencatat bahwa bibliotherapy telah menjadi bagian resmi dari 

literatur ilmu-ilmu sosial selama lebih dari setengah abad. Sebagai contoh ini, 

bibliotheraphy telah memainkan peranan penting dalam berbagai bidang pendidikan 

seperti konseling keluarga (Sheridan, Baker, & de Lissovoy, 1984) pengembangan 

keterampilan sosial (Nickolai-Mays, 1987) dan perencanaan kurikulum untuk dan anak 

berbakat (Herbert,1991). Bibliotherapy Interaktif (BI) mengacu pada tipe tertentu 

bibliotherapy banyak diteliti. Lebih khusus, Bibliotherpy interaktif menekankan proses 

interaktif antaranggotanya, dan biasanya seorang guru atau profesional lain 

memfasilitasi keterlibatan peserta melalui materi tertulis dan kegiatan terkait seperti 
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diskusi kelompok. Interaksi dengan bibliotherapy dapat memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan kognitif dan afektif secara keseluruhan (Jalongo, 1983). 

Menurut Nola Kortner, fungsi bibliotherapy dapat diambil dengan latar belakang 

masalah: 

1. Untuk mengembangkan sebuah self-concept individu 
2. Untuk meningkatkan pemahaman tingkah laku atau motivasi diri 
3. Untuk membentuk kejujuran diri 
4. Untuk menunjukkan jalan menemukan jati diri dan minat lain 
5. Untuk ketahanan emosi dan tekanan mental 
6. Untuk menunjukan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang mempunyai masalah 
7. Untuk menunjukkan bahwa lebih dari satu dalam pemecahan masalah 
8. Untuk menolong seseorang dengan diskusi masalah 
9. Untuk membantu merencanakan sebuah langkah kerja dalam menyelesaikan 

masalah (Eric Digest: Bibliotherapy) 
 

Bibliotherapy sebagai aktivitas tambahan yang sangat efektif dilakukan dalam 

kelompok kecil, dilakukan oleh Scechtman (2009) menjelaskan bahwa “Bibliotherapy as 

an adjunct to treatment is helpful in classroom programs, just as it is in small 

groups.”Schechtman menjelaskan bahwa bibilotherapy dapat digunakan sebagai usaha 

preventif di kelas terutama membantu siswa yang mengalami agresif dan anak yang 

teridentifikasi melakukan tingkah laku agresif. 

Begitu pula dengan dengan hasil temuan Eliasa dkk (2007) menjelaskan posisi 

bibliotherapy sebagai salah satu teknik yang efektif dalam meningkatkan motivasi karir 

mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling sehingga kelak menjadi konselor 

yang professional. Hasil penelitian tindakan ini terjadi kenaikan masing-masing 27 point 

untuk aspek masalah bibliotherapy, 28 point untuk aspek masalah motivasi karir dan 27 

point untuk aspek masalah karir. Selain itu Bibliotherapi yang dilakukan dengan intensif 

memberikan tindakan kepada subyeknya untuk membaca, memahami, merefleksi dan 

menginternalisasi bacaan pada aktivitas sehari-hari. Dilihat dari hasil observasi juga 

menunjukkan adanya perubahan ekspresi dan gerak tubuh yang menandakan subyek 

bersemangat menjadi konselor yang professional. Pada lembar hasil wawancara juga 

tergambar disana bahwa mereka jadi bersemangat untuk meraih sukses, khususnya 
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konselor. Mereka termotivasi untuk lebih menata dan mengatur hidup, tidak malas-

malasan lagi dan selalu positif thinking. Wawasan juga lebih luas dari buku yang dibaca 

dan membuat senang membaca. Mereka memahami karakteristik diri, potensi, kelebihan 

dan kekurangan yang didapat dari analisa SWAT temannya, sehingga membuka diri untuk 

lebih baik. . Hal ini sesuai dengan fungsi bibliotherapy dari Nola Kortner, diantaranya 

yaitu untuk mengembangkan self-concept individu, meningkatkan motivasi diri, 

menunjukkan jalan menemukan jati diri 

Hasil temuan dari Eliasa (2007) menunjukkan efektivitas buku ”Think And Grow 

Rich” dari Napolleon Hill yang dijadikan referensi buku utama dalam penelitian  

bibliotherapy bertema karir untuk meningkatkan motivasi karir ini sama halnya dengan 

Dr.Forrest Scogin dari University of Alabama mengemukakan efektivitas bibliotherapy 

secara utuh dalam mengevaluasi buku – buku terkemuka. Para peneliti menilai 

efektivitas buku dari Dr.David Burns berjudul “Feeling Good” sama bukunya Dr.Peter 

Lewinsohn berjudul “Control Your Depression” sebagai treatment untuk self-administrasi 

bagi para depresi. Hasilnya bahwa buku Feeling Good sama efektifnya dengan 

psikotherapi individual secara penuh atau sebagai treatment dengan obat antidepresi 

yang terbaik (Eliasa,2007). 

Berbagai isu atau masalahpun dapat ditangani melalui bibliotherapy. Seperti 

halnya bagi orang yang mengalami kesulitan lebih spesifik, seperti kematian dan sekarat 

(Todahl,Smith,Barnes,1998 dalam Shechtman,2009) juga permasalahan perceraian 

(Kramer&Smith,1998) 

Beberapa evaluasi yang dilakukan (Gould dan Clum 1993, Scogin, Bynum, dan 

stephen dkk, 1990 dalam Acocella dan Bootzin, 1996 dalam Nurfathiyah,2007) telah 

menemukan bahwa efektivitas terapi pustaka untuk mengatasi berbagai permasalahan 

tidak jauh berbeda dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terapis, khususnya 

bagi seseorang yang mengalami kelemahan dan ketrampilan tertentu (skill deficits) 

misalnya kurang asertif dan juga bagi seseorang yang mengalami kecemasan dan depresi. 

Akan tetapi, untuk mengatasi masalah-masalah  tingkah laku yang berkaitan dengan 

masalah kebiasaan (habit problem) misalnya merokok, minum minuman keras, dan 
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obesitas penggunaan terapi pustaka kurang efektif. Menurut Scechtman (2009) metode 

ini kurang sesuai bagi pembaca yang memiliki masalah interpersonal yang luas dan 

symptom yang parah. Dan juga menurut Schogin (Schectman,2009) pembaca yang 

rendah pendidikannya dan tingkat membaca yang rendah akan mengalami tingkat 

penghentian yang cukup tinggi, sehingga faktor latar belakang pendidikan 

mempengaruhi konsistensi bibliotherapy.  

Kesulitan lain dengan bibliotherapy yang bersifat kognitif adalah bahwa 

pemahaman tentang bahan tertulis memerlukan kematangan intelektual dan emosional, 

sehingga sering mengalami distorsi persepsi. Namun tetap Schogin (Schectmen,2009)  

merekomendasikan bibliotherapy sebagai upaya “self-help” terbaik dan “first step” 

dalam penyediaan layanan kesehatan mental. 

 

C. PENUTUP 

Bibliotherapy sebagai tindakan ekspressif memberikan dampak positif bagi 

pembacanya. Selain bertambah ilmu dalam mengetahui isi bacaannya, menambah 

khasanah wawasan dari apa yang dibacanya, juga dapat menyelesaikan permalasalahan 

yang sedang dialaminya. Namun metode bibliotherapy ini masih jarang dilakukan di 

wilayah konseling. 

Pentingnya bibliotherapy ini hendaknya menjadi gerakan membaca bersama 

sebagai upaya preventif, development dan kuratif bagi pembacanya. Bagi konselor juga 

dapat digunakan sebagai upaya pengembangan diri dan refleksi diri. Sehingga 

bibliotherapy dijadikan metode pemberian tindakan yang bermakna. 
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