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AKTIVITAS 2.2: CURAHAN HATI 

 

 

 

Hari ini terasa berat bagimu? Tidak ada yang mau 

meluangkan waktu denganmu? Padahal kamu punya 

banyak cerita yang ingin kamu bagi dengan orang lain. 

Tapi sepertinya semua sibuk bekerja, walau tidak ada 

yang puas dengan hasil kerjanya.  

 

Jika demikian, yuk buat curahan hati yang akan 

mendengarkan apa saja yang kamu ceritakan. Jangan 

khawatir, kamu hanya perlu membuatnya sekali saja, 

tapi bisa digunakan terus menerus sesering dan selama 

kamu mau. 

 

Bahan yang diperlukan: 

1. Satu pasang kaos kaki. 

2. 4 kancing untuk mata. 

3. 2 kancing untuk hidung. 

4. Kain perca warna merah untuk mulut. 

5. Lem. 

6. Gunting. 

7. 2 peniti (atau lem jika takut tertusuk)  

8. Benang woll untuk rambut. 

 

Cara membuat: 

1. Letakkan kaos kaki di atas meja di depanmu. Bagian telapak kaki di bawah, bagian yang 

akan kamu lihat di atas.  

2. Di kedua kaos kaki, tempel dua mata dan satu hidung.  

3. Sekarang buat mulutnya dari kain perca. Buat  satu mulut tersenyum lebar, seperti 

bulan sabit yang melengkung ke atas. Dan buat satu mulut menangis sedih, seperti 

bulan sabit yang melengkung ke bawah. 
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4. Kaos kaki kiri mendapat mulut yang tersenyum. Kaos kaki kanan mendapat mulut yang 

menangis sedih. 

5. Lalu buat rambutnya. Untuk kaos kaki kiri, potong benang woll kurang lebih 12 cm. 

Buat satu genggam benang woll yang berukuran sama, simpulkan tepat di tengah. 

6. Dengan peniti (atau lem) sematkan rambut di ujung kaos kaki kirimu. 

7. Untuk kaos kaki kanan, potong benang woll kurang lebih 24 cm. Lakukan hal yang 

sama. Buat satu genggam, simpulkan di tengah dan sematkan dengan peniti. 

8. Kini, setiap kali kamu membutuhkan teman bicara, pakai kaos kaki ini. 

9. Berbaringlah dan angkat kakimu ke udara. Beri mereka nama. Bicaralah dengan 

mereka. Curahkan seluruh uneg-uneg di hatimu. Kamu dapat menyilangkan kakimu. 

Lihat. Siapa yang menatapmu kali ini. Mereka tersenyum gembira denganmu dan 

mereka turut bersedih denganmu. Kini kamu tidak sendirian lagi. 

 

Usul:  

Buat sepasang lagi untuk tanganmu. Buat mimik marah untuk tangan kanan dan mimik 

takut untuk tangan kiri. Kini dengan kedua kaki dan tanganmu kamu dapat 

menceritakan seluruh hari dan perasaanmu. 

 


