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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses, hasil, serta hal-hal yang mempengaruhi 

pelaksanaan penelitian tentang pengaruh expressive writing terhadap 

penurunan gejala depresi pada mahasiswa dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. 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. 

2. Pada penelitian ini, expressive writing dapat menjadi sarana self-

help pada individu yang mengalami gejala depresi. Penurunan 

gejala depresi terjadi karena expressive writing dapat memfasilitasi 

subjek untuk mencurahkan pemikiran dan perasaan, mengevaluasi, 

menganalisis, serta menilai kembali peristiwa-peristiwa 

menyakitkan yang pernah dialami sehingga subjek memperoleh 

pelajaran dan kesadaran baru yang lebih positif dari suatu kejadian. 
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B. Saran 

Berdasarkan pelaksanaan, proses, dan hasil penelitian maka 

peneliti mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi subyek : 

a. Bagi subyek yang senang menulis atau yang ingin 

mengembangkan kemampuan menulis disarankan untuk melatih 

kebiasaan menulisnya sehingga dapat menyalurkan pemikiran 

dan perasaannya melalui expressive writing karena terbukti 

bahwa dalam penelitian ini expressive writing dapat 

menurunkan gejala depresi.  

b. Bagi subyek yang tidak senang menulis dapat mencari bentuk 

terapi ekspresif yang lain untuk menurunkan gejala depresi 

seperti terapi seni. 

2. Bagi penelitian selanjutnya : 

a. Pada penelitian yang selanjutnya perlu untuk menambahkan 

durasi waktu untuk menulis sehingga subjek dapat benar-benar 

mencurahkan pemikiran dan perasaan. 

b. Pada penelitian selanjutnya disarankan bahwa pelaksanaan 

expressive writing dilakukan secara individu sehingga subjek 

merasa aman tentang privasinya dan leluasa serta dapat 

menentukan sendiri waktu dan tempat yang tepat untuk menulis. 

c. Disarankan untuk penelitian selanjutnya bahwa peneliti perlu 

mengetahui kebiasaan menulis setiap subjek. Sebelum proses 

treatment dimulai pastikan subyek yang dipilih memiliki 
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ketertarikan untuk menulis sehingga meminimalisir 

kemungkinan subjek merasa bingung untuk mulai menulis. 

d. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mempertimbangkan homogenitas subyek sehingga penurunan 

tingkat gejala depresi dapat terlihat dengan jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


