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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS) 16.00. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Mann-Whitney U Test 

untuk mengetahui tingkat gejala depresi pada Mahasiswa. 

Berdasarkan uji hipotesis penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Z = 

-1,964 dan p = 0,050 dengan taraf signifikansi (p ≤ 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penurunan gejala depresi 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang mana skor 

penurunan gejala depresi pada kelompok eksperimen lebih besar setelah 

mendapat treatment expressive writing daripada kelompok kontrol, 

sehingga hipotesis penelitian diterima. Pada kelompok eksperimen VE 

mengalami penurunan skor sebanyak 11 skor, EL dan TY sebanyak 13 

skor, sedangkan pada kelompok kontrol VI dan LU hanya mengalami 

penurunan 1 skor, sedangkan KI tidak mengalami penurunan sama 

sekali.  

Peneliti melakukan pemeriksaan komentar subjek setelah 

melakukan expressive writing.  Pada hari pertama terdapat semua 

subjek merasa lega walaupun belum sepenuhnya lega. Terdapat satu 

subjek yang menyatakan bahwa subjek merasa sedih dan merasa 

bersalah ketika mengingat kejadian di masa lalu. Hal ini sejalan dengan 
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poin expressive writing pada hari pertama yaitu menuliskan tentang 

perasaan dan pemikiran terdalam tentang peristiwa yang 

mengakibatkan pergolakan emosi (Evans & Pennebaker, 2014, h.33). 

Pada hari kedua semua subjek menulis bahwa mereka dapat lebih 

terbuka melalui tulisan mereka dan semakin lega walaupun terdapat 

satu subjek yang masih merasa jengkel dan kasihan terhadap peristiwa 

di masa lalunya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan expressive writing 

yaitu masih tentang pencurahan perasaan serta pemikiran terdalam 

(Evans & Pennebaker, 2014, h.35).  

Pada hari ketiga semua subjek lebih mampu mengekspresikan 

dirinya ke dalam tulisan. Subjek mulai memperoleh kesadaran baru 

dalam dirinya. Terdapat subjek yang menuliskan bahwa subjek merasa 

menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan sehingga subjek ingin 

mejadi lebih semangat. Ada juga yang menuliskan bahwa rasa kecewa 

dan sedih sedikit demi sedikit hilang. Hal ini sejalan dengan tujuan hari 

ketiga yaitu selain terus mencurahkan isi hati dan pemikiran terdalam, 

subjek juga diajak untuk mengeksplorasi peristiwa yang telah mereka 

alami dengan menggunakan sudut pandang yang lain (Evans & 

Pennebaker, 2014, h.37).  

Pada hari keempat subjek-subjek merasa mulai terbiasa untuk 

mencurahkan perasaan dan pemikirannya dalam bentuk tulisan 

sehingga mereka merasa segala sesuatu yang terpendam dan tidak 

terucapkan dapat tercurahkan melalui expressive writing ini. terdapat 

subjek yang menyatakan bahwa subjek ingin menjadi pribadi yang 

lebih kuat dan lebih berani. Subjek yang lain juga menyatakan bahwa 
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subjek ingin menjadi pribadi yang lebih semangat lagi untuk menjalani 

aktivitasnya. Hai ini sejalan dengan tujuan expressive writing pada hari 

keempat yaitu tentang pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman 

masa lalu sehingga dapat menjadi pedoman untuk bertindak di waktu-

waktu yang akan datang (Evans & Pennebaker, 2014, h.40). 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan peneliti terbukti bahwa ada pengaruh expressive writing 

terhadap penurunan gejala depresi pada mahasiswa dengan 

menggunakan dengan menggunakan Mann-Whitney U Test sebesar Z =  

-1,964 dan p = 0,050 dengan taraf signifikansi (p ≤ 0,05). Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Gortner, Pennebaker, dan Rude (2006, h.292) dan Susilowati (2011, 

h.94). terdapat perbedaan skor antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol yang mana skor penurunan gejala depresi pada 

kelompok eksperimen setelah mendapat treatment expressive writing 

lebih besar daripada kelompok kontrol.  

Pada kelompok eksperimen sebelum mengikuti treatment 

expressive writing, tingkat gejala depresi subjek termasuk dalam 

kriteria berat dan sedang (berdasarkan penggolongan skor BDI-II). 

Setelah mengikuti proses treatment expressive writing, tingkat gejala 

depresi subjek menurun menjadi ringan dan normal (berdasarkan 

penggolongan skor BDI-II). Terjadi penurunan skor gejala depresi yang 

signifikan pada kelompok eksperimen. Pada penelitian ini nampak 
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bahwa semua subjek mengalami penurunan tingkat gejala depresi 

segera setelah proses treatment selesai. VE mengalami penurunan skor 

sebanyak 11 skor sedangkan EL dan TY sebanyak 13 skor.  

Pada kelompok kontrol peneliti memberikan aktivitas lain di luar 

rutinitasnya. Hal ini dilakukan agar subyek tidak menyadari posisi 

kelompoknya sehingga dapat menjaga antusiasme subyek karena 

setelah penelitian berakhir kelompok kontrol juga akan melakukan 

expressive writing (waiting list). Aktivitas yang dilakukan tidak 

memiliki pengaruh besar seperti expressive writing. Hal ini terbukti 

bahwa tidak ada penurunan gejala depresi yang signifikan pada semua 

subyek pada kelompok kontrol. Hasil pre-test dan post-test 

menunjukkan hasil yang sama yaitu subyek berada dalam tingkat gejala 

depresi sedang dan tinggi. VI dan LU hanya mengalami penurunan 1 

skor, sedangkan KI tidak mengalami penurunan sama sekali. 

Teori kognitif yang dikemukakan oleh Beck (dalam Rehm, 2015, 

h.35) menyatakan bahwa individu yang mengalami gejala depresi 

memiliki skema kognitif yang terdistorsi. Suatu peristiwa yang 

menyakitkan diinterpretasikan menjadi pengalaman yang tidak 

menyenangkan sehingga menimbulkan reaksi emosi yang negatif secara 

berkelanjutan. Ingatan tersebut tergeneralisasi pada pengalaman-

pengalaman lain sehingga memunculkan automatic thoughts dimana 

suatu pengalaman yang seharusnya dapat diinterpretasikan dengan tepat 

namun pada akhirnya dipandang menjadi pengalaman yang 

menyakitkan sehingga respon emosi yang dihasilkan juga tidak tepat. 

Hal ini nampak pada komentar yang dituliskan oleh subyek pada hari 
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pertama yaitu subjek masih merasa sedih dan jengkel ketika mengingat 

kejadian yang lalu. Subyek memandang pengalaman tersebut sebagai 

kepahitan masa lalu. 

Pada penelitian ini expressive writing bertujuan untuk mendorong 

subjek untuk merekonstruksi ulang memori pada suatu peristiwa 

tertentu sehingga muncul kesadaran baru dalam diri individu 

(Neiderhoffer & Pennebaker dalam Sindoro, 2016, h.16). Kesadaran 

baru dicapai dengan melihat permasalahan individu berdasarkan sudut 

pandang lain dan pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa 

tersebut. Stimulus kesadaran baru pada expressive writing ini 

dimunculkan pada penulisan di hari ketiga dan keempat.  

Ketika sudah memperoleh kesadaran baru individu dapat 

merekonstruksi skema kognitif baru yang lebih positif sehingga 

memunculkan regulasi emosi yang positif pula (Beck dalam Rehm, 

2015, h.38). Hal tersebut nampak dari komentar yang ditulis subjek 

pada hari ketiga dan keempat setelah subjek selesai menulis. Terdapat 

subjek yang menyatakan bahwa merasa lega, ada juga yang merasa 

bahwa kesedihan dan kekecewaannya yang selama ini dipendam mulai 

menghilang. Pada titik ini subyek mengalami perubahan respon emosi 

menjadi lebih baik. Subjek juga menyatakan bahwa subjek ingin mejadi 

pribadi yang lebih berani dan lebih kuat, dan yang lain menyatakan 

bahwa subjek ingin menjadi lebih semangat dalam menjalani aktivitas. 

Pada poin ini juga terbentuk respon psikologis yang lebih postitif dalam 

diri subyek. Dapat disimpulkan bahwa subyek memiliki pemaknaan 
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baru mengenai masa lalunya serta dapat menentukan langkah hidup 

selanjutnya.  

Selama expressive writing subyek mengalami proses kognitif 

yaitu merekonstuksi ulang kejadian masa lalu yang menimbulkan gejala 

depresi. Subyek menginterpretasikan ulang kejadian tersebut melalui 

berbagai sudut pandang dan memberi pemaknaan baru terhadap 

kejadian tersebut (Lepore & Smith, 2002, h.9). Pada proses interpretasi 

ini terjadi pengeliminasian automatic thoughts seperti yang telah 

dijelaskan oleh Beck (dalam Rehm, 2015, h.36). Pemaknaan baru yang 

lebih positif kemudian berdampak pada perubahan respon emosi yang 

dimunculkan. Respon emosi yang dimunculkan menjadi lebih baik, 

bahkan dalam penelitian ini muncul respon psikologis yang lebih baik 

pula sehingga terjadi penurunan gejala depresi (nampak pada perubahan 

skor BDI-II pretest dan posttest). 

Berdasarkan observasi pada treatment expressive writing ini 

dengan waktu yang diberikan selama 20 menit ternyata kurang untuk 

proses penulisan. Pada saat pelaksanaan peneliti memberikan 

kelonggaran waktu untuk menulis.  

Berdasarkan sesi sharing, terdapat kelemahan yaitu salah satu 

subjek yang menyatakan bahwa subjek tidak mampu mengekspresikan 

dirinya secara totalitas karena ada orang lain yang sedang bersamanya 

sehingga subjek merasa selama treatment expressive writing tersebut 

belum sepenuhnya mencurahkan pemikiran dan perasaannya walaupun 

berdasarkan skor pretest dan posttest mengalami penurunan.  
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Kelemahan pada penelitian ini nampak pada salah satu subjek 

merasa kesulitan untuk memulai menulis. Hal ini dikarenakan subjek 

tidak terbiasa untuk menulis. Peneliti sudah melakukan antisipasi untuk 

permasalahan ini dengan memberikan sesi latihan menulis pada hari 

sebelum pelaksanaan treatment. Namun antisipasi tersebut dirasa masih 

kurang efektif sehingga masih ada subjek yang kesulitan untuk mulai 

menulis. 

Kelemahan lain dalam penelitian ini yaitu jumlah subjek yang 

sedikit dan kategori gejala depresi yang heterogen. Jumlah subjek yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini hanya sejumlah enam subjek 

sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi. Untuk dapat 

digeneralisasi maka diperlukan replikasi penelitian yang serupa namun 

dengan partisipan dengan kondisi yang beragam seperti pelajar, orang 

sakit, dan sebagainya. 

Pada penelitian ini, pemberian treatment pada kelompok kontrol 

setelah pelaksanaan treatment pada kelompok eksperimen telah 

dilaksanakan, namun terdapat satu subjek yang tidak melakukan 

treatment karena alasan kesibukan. 

 

 

 

 

 

 

 


