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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan data mengenai simtom-

simtom mania dan depresi yang diperoleh dengan menggunakan skala

YMRS dan BDI-II antara pretest dan posttest. Selain itu hasil follow up

yang dilakukan juga ditampilkan untuk melihat perubahan yang terjadi

setelah posttest dilakukan. Penurunan simtom-simtom mania dan

depresi saat pretest, posttest dan ketika follow up dilakukan dapat

diketahui berdasarkan penurunan jumlah skor pengukuran yang

ditampilkan pada gambar berikut ini:

Gambar 6. Grafik Pretest, Posttest dan Follow Up YMRS dan BDI-II untuk kedua
partisipan.

Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa terjadi penurunan simtom

mania berdasarkan skor YMRS ketika pretest dan posttest. Rerata
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pretest sebesar 2 poin dan rerata posttest yaitu 1 poin. Akan tetapi, ketika

follow up dilakukan terjadi peningkatan skor. Skor rerata follow up adalah

4 poin (Tabel 3). Peningkatan ini dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa

tertentu yang dialami partisipan. Peristiwa tersebut seperti, Hana yang

percaya diri dapat menyelesaikan penelitiannya dengan mengganti

metode penelitian, sering lupa mengkonsumsi obat jenis mood stabilizer

kemudian akhirnya memberanikan diri untuk tidak mengkonsumsi obat

tersebut sejak seminggu terakhir dan merasa bahwa suasana perasaan

tetap stabil. Keputusan Hana tidak mengkonsumsi obat tersebut juga

telah diketahui oleh psikiaternya saat kontrol terbaru yang dilakukannya.

Selain itu, Hana mengalami peningkatan perilaku seksual. Pada Miyu,

peningkatan ditunjukkan dengan berani dan kritis dalam mengambil

keputusan bekerja kembali agar memiliki aktivitas.

Gambar 6 juga menampilkan penurunan simtom depresi

berdasarkan skor BDI-II. Rerata pretest sebesar 24 poin dan rerata

posttest yaitu 8 poin. Ketika follow up dilakukan skor rerata adalah 7,5

(Tabel 3).

Tabel 3. Kategori tingkat keparahan mania dan depresi pada gangguan bipolar.
Mania

Nama Pretest Kategori Posttest Kategori Follow
up

Kategori

Hana 2 Normal 2 Normal 2 Normal
Miyu 2 Normal 0 Normal 6 Normal
Mean 2 Normal 1 Normal 4 Normal

Depresi
Nama Pretest Kategori Posttest Kategori Follow

up
Kategori

Hana 16 Ringan 7 Normal 6 Normal
Miyu 32 Berat 9 Normal 9 Normal
Mean 24 Sedang 8 Normal 7,5 Normal
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Kategori perubahan keparahan simtom-simtom mania dan depresi

yang dialami oleh partisipan ditunjukkan oleh Tabel 3. Berdasarkan tabel

tersebut diketahui bahwa partisipan penelitian berada pada fase normal

dari skor rerata kategori keparahan mania baik saat pretest dan posttest

hingga follow up. Dari Tabel 3 juga diketahui bahwa partisipan penelitian

berada pada fase depresi dengan skor rerata untuk kategori keparahan

yang sedang ketika pretest dilakuan dan berubah menjadi normal dari

tingkat keparahan berdasarkan nilai rerata ketika posttest hingga follow

up dilakukan.

Analisis kuantitatif juga dilakukan pada manipulation checklist

terhadap setiap aspek empathic love. Manipulation checklist merupakan

self report yang diisi oleh partisipan dengan meletakkan titik pada garis

skala (1-10) yang menunjukkan letak dirinya terhadap setiap aspek

empathic love. Manipulation checklist diberikan setiap akhir sesi sejak

sesi 1 hingga sesi sesi 7. Berikut adalah data grafik manipulation

checklist partisipan yang mengikuti 7 sesi proses Empathic Love

Therapy:
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Gambar 7. Grafik peningkatan aspek Empathic Love (manipulation checklist) untuk

kedua partisipan.

Berdasarkan data grafik manipulation checklist pada Empathic

Love Therapy, menunjukkan bahwa secara keseluruhan partisipan

penelitian mengalami peningkatan pada aspek empathic love yang

dimulai dari sesi 1 hingga sesi 7. Rerata peningkatan ditampilkan pada

Tabel 4.

Tabel 4: Peningkatan aspek Empathic Love (manipulation checklist).

Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 Sesi 5 Sesi 6 Sesi 7
Hana 73 89,5 100,2 106,5 123,5 115,7 131,7
Miyu 37,8 61,1 71,7 78 96,9 88,9 92,8
Total 110,8 150,6 171,9 184,5 220,4 204,6 224,5
Mean 55,4 75,3 85,95 92,25 110,2 102,3 112,3

Tabel 4 menunjuk bahwa rerata peningkatan aspek empathic love

pada sesi 1 yaitu 55,4, sesi 2 (75,3), sesi 3 (85,95), sesi 4 (92,25), sesi

5 (110,2), sesi 6 (102,3) dan berakhir dengan 112,3 pada sesi ke 7.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
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cinta yang empati pada partisipan selama Empathic Love Therapy

diberikan.

B. Analisis Kualitatif

Pada sesi 1 (ekplorasi diriku), partisipan penelitian menyadari

adanya perasaan terluka yang berasal dari pengalaman luka yang

dialami ketika kecil hingga dewasa. Pengalaman-pengalaman luka

tersebut menimbulkan  perasaan malu, kecewa, sedih, merasa tidak

memiliki kekuatan, kemarahan kepada diri sendiri, memandang diri

rendah, mengkritik diri, dan pikiran negatif yang direpetisi. Selain itu,

partisipan penelitian juga menyadari bahwa luka di masa kecil

membentuk terciptanya sub-subkepribadian dengan karakter, nuansa

perasaan, pikiran dan muncul pada situasi yang berbeda-beda yang juga

hadir pada masa sekarang.

Sesi 2 (ekplorasi luka), partisipan penelitian menyadari bahwa

sub-sub kepribadian yang terbentuk dari luka masa kecil berkonflik

antara satu sama lain di dalam dirinya. Pada sesi 3 (interaksi para

pemain), partisipan menyadari interaksi sub-subkepribadian di dalam diri

dan kehadiran subkepribadian yang mendominasi, mengalah,

menghambat, mendukung. Bagi subkepribadian yang dianggap

partisipan paling mendominasi dan menghambat menimbulkan sensasi

tidak nyaman pada bagian tubuhnya. Walaupun demikian, partisipan

penelitian juga mengetahui bahwa kehadiran sub-subkepribadian

tersebut dapat saling mengontrol dan membantu.
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Sesi 4 (I love  my self), muncul pemahaman pada partisipan

penelitian tentang kehadirian sub-subkepribadian di dalam dirinya.

Partisipan memahami bahwa mereka memiliki niat baik yang berupaya

menyelamatkan diri partisipan dari situasi yang kurang empati. Oleh

karena itu, dengan melakukan rekonstruksi dan berdamai mereka dapat

saling melengkapi untuk membangkitkan potensi-potensi terbaik yang

dimiliki oleh masing-masing sub-subkepribadian dan perubahan sudut

pandang ke arah yang positif dalam mengamati suatu keadaan.

Sesi 5 (kehendak), partisipan penelitian menemukan kualitas-

kualitas tersembunyi yang dimiliki subkepribadian. Penemuan kualitas-

kualitas tersebut menyadarkan partisipan penelitian untuk  menerima

keseluruhan kehadiran dari subkepribadian baik kelebihan maupun

kekurangannya. Kemudian setelah itu, kualitas-kualitas yang telah

disadari dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga terjadi perubahan

cara merespon stimulus yang diterima.

Sesi 6 (aspirasi dan rencana tindakan), partisipan penelitian

mengetahui aspirasi-aspirasi dalam hidup dan menyusun rencana aksi

untuk mencapai aspirasi tersebut sehingga mereka mengetahui arah

tujuan hidupnya. Pada sesi 7 (cinta dan syukur), cinta dari dalam diri

yang disebarkan kepada diri dan alam semesta menimbulkan perasaan

nyaman dan berkurangnya intensitas perasaan benci yang dirasakan.

Kehadiran cinta ini kemudian membuat partisipan penelitian menerima

kehadiran sub-subkepribadian yang ternyata berperan ketika fase-fase
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dari gangguan bipolar terjadi, menerima gangguan bipolar yang dialami

dan berupaya agar suasana perasaannya tetap stabil dengan

mengontrol sub-subkepribadian tersebut serta melatih keterampilan baru

yang dipelajari yaitu menyadari nafas. Di sisi lain, rasa syukur terhadap

seluruh pengalaman kehidupan yang dimiliki partisipan penelitian

merupakan rasa keberlimpahan sebagai sebuah kesempatan untuk

bertumbuh dan memperbaiki diri.

Analisis kualitatif juga dilakukan dengan menggunakan data dari

General Overall Assessment (GOA) dan Specific Assessment and

Reaction (SAR). Berdasarkan tujuh sesi yang dijalani oleh partisipan

penelitian, sesi yang paling berguna bagi masing-masing partisipan

berdeda-beda. Seperti, Hana menyatakan bahwa sesi yang paling

berguna baginya adalah sesi kedua (ekplorasi luka) karena pada sesi ini

Hana mengenali subkepribadian yang dimiliki sehingga ia mampu

mengontrol dirinya. Berbeda dengan Hana, Miyu mengungkapkan

bahwa sesi interaksi para pemain merupakan awal ia bisa mengontrol

perasaan yang dirasakannya.

Pengalaman beragam disampaikan oleh partisipan berkaitan

dengan proses terapi. Hana menyatakan bahwa konsep dirinya menjadi

lebih positif, kesadaran dan kemampuan dalam mengendalikan

subkepribadian yang dianggap menghambat serta yang mendominasi.

Pengalaman Miyu berkaitan kemampuan mengontrol dan berdamai

dengan perasaan yang dirasakan, kemampuan melakukan relaksasi
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untuk menenangkan diri, berdialog dengan para subkepribadian dan

mendamaikan mereka.

Setelah mengikuti seluruh proses Empathic Love Therapy,

partisipan penelitian menyatakan bahwa terapi ini sangat

menguntungkan. Hal ini dikarenakan partisipan menjadi mampu

menyadari kelebihan dan kekurangan diri, dan mengetahui cara

mengatasi suasana perasaan yang mudah berubah  sehingga suasana

perasaannya menjadi lebih terkontrol. Perubahan-perubahan tersebut

seperti hadirnya suasana perasaan yang lebih stabil, tenang, damai,

tidak lagi menggunakan gangguan bipolar sebagai tumpuan kesalahan

atas apa yang terjadi dalam hidup dan mencegah terjadinya simtom-

simtom depresi. Oleh karena itu, partisipan penelitian menyatakan

bahwa ada perubahan yang dirasakan di dalam diri setelah mengikuti

seluruh proses Empathic Love Therapy dalam kaitannya dengan simtom-

simtom pada gangguan bipolarnya.

C. Follow Up

Terkait dengan gangguan bipolar, partisipan penelitian menjadi

lebih mengenali siapa yang berperan ketika mereka mengalami fase-

fase depresi maupun mania. Seperti yang diungkapakan Hana bahwa

ketika fase depresi ataupun mania yang muncul adalah Udin tetapi

dengan cara respon yang berbeda dimasing-masing fase tersebut.

Ketika fase depresi, Udin akan muncul dengan banyak kritikan yang

meremehkan diri sendiri. Tetapi ketika fase mania, Udin akan muncul
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dengan motivasi diri untuk meraih segalanya. Pada Miyu, Tania akan

muncul dengan karakter yang mudah menangis walaupun hanya

mendapat tekanan sedikit sehingga kemunculan Tania ini dikenali Miyu

sebagai subkepribadian yang berperan ketika fase depresi sedangkan,

fase mania Miyu menyadari yang berperan adalah Liliana yang memiliki

karakter ceria dan dapat menyesuaikan diri.

D. Pembahasan

Berdasarkan analisis data kuantitatif pada skor BDI-II

menunjukkan bahwa terjadi penurunan simtom-simtom pada gangguan

bipolar yaitu fase depresi. Penurunan pada simtom-simtom depresi

ditunjukkan dengan adanya penurunan skor sebelum perlakuan dan

setelah perlakuan. Rerata pretest sebesar 24 poin dan rerata posttest

yaitu 8 poin. Skor YMRS juga menunjukkan adanya penurunan sebelum

dan setelah perlakuan dengan skor rerata pretest sebesar 2 poin dan

rerata posttest yaitu 1 poin.

Analisis data berdasarkan data manipulation checklist, diketahui

bahwa semua partisipan menunjukkan peningkatan skor pada setiap

aspek empathic love sejak sesi pertama hingga sesi ketujuh. Rerata total

nilai bergerak dari 55,4 di sesi 1 dan berakhir dengan 112,3 pada sesi ke

7. Data ini menunjukkan bahwa individu telah berada pada kondisi

empathic love (cinta yang penuh empati tercapai).

Pada penelitian ini hanya dapat menggambarkan penurunan

simtom-simtom depresi dari gangguan bipolar. Hal ini dikarenakan ketika
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pengukuran dilakukan semua partisipan menunjukkan rerata keparahan

yang masuk dalam kategori sedang pada fase depresi dari gangguan

bipolar yang dialami. Temuan ini sesuai dengan kajian literatur yang

menyebutkan bahwa gangguan bipolar merupakan gangguan suasana

perasaan ditandai dengan fase mania dan depresi yang saling

bergantian (Federman & Thomson, 2010; Phelps, 2006; The British

Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists, 2006; Halgin

& Whitbourne, 2013).

Kedua hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa Empathic

Love Therapy dapat menurunkan simtom-simtom pada gangguan bipolar

terutama yang terukur adalah simtom-simtom depresi. Temuan ini

serupa dengan temuan dari penelitian-penelitian lain dalam kaitannya

dengan penurunan simtom-simtom depresi dengan pemberian Empathic

Love Therapy. Penelitian tersebut seperti menurunnya depresi pada

ODHA (Sagala, 2015), perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga (Saragih, 2015) dan perempuan yang mengalami kekerasan

seksual di masa anak (Malau, 2017) setelah diberikan Empathic Love

Therapy.

Data kuantitatif dan hasil manipulation checklist diperkuat oleh

data kualitatif. Proses penurunan simtom-simtom depresi dari gangguan

bipolar dipengaruhi oleh tumbuhnya cinta yang penuh empati melalui

proses terapeutik setiap sesi dalam Empathic Love Therapy. Pada sesi

ekplorasi diri, partisipan belajar untuk melakukan disindentifikasi yang
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dilakukan dengan teknik relaksasi dan visualisasi terhadap pengalaman

hidup yang dimiliki. Disidentifikasi merupakan latihan menerima dan

keingintahuan mengenai diri tanpa penghakiman mengarah pada proses

disindentifikasi (Dattilo, 2016). Disintentifikasi pun dapat menjadi

pengalaman pembebasan, ketenangan, atau ekspansi (Firman & Gila,

2007). Disidentifikasi hanyalah melakukan pengamatan tanpa terlibat

dalam aktivitas yang terjadi (Firman, 1991). Cortright (1997) juga

menjelaskan bahwa proses pemulihan dan pertumbuhan dapat terjadi

dengan mengakses pengalaman transpersonal melalui kesadaran.

Pada sesi eksploasi diri, partisipan mengeksplorasi diri melalui

pengalaman hidup yang paling berkesan dimilikinya. Di sesi ini,

partisipan menyadari adanya perasaan terluka yang berasal dari

pengalaman luka yang dialami ketika kecil seperti bulliying ketika SD,

kekerasan seksual, orang tua membicarakan keburukan partisipan

kepada orang lain dan orang tua yang sering membentak partisipan.

Pengalaman-pengalaman luka tersebut menimbulkan  perasaan malu,

kecewa, sedih, merasa tidak memiliki kekuatan, kemarahan kepada diri

sendiri, memandang diri rendah, mengkritik diri dan pikiran negatif yang

direpetisi. Selain itu, partisipan penelitian juga menyadari bahwa luka di

masa kecil membentuk terciptanya sub-subkepribadian dengan karakter,

nuansa perasaan, pikiran dan muncul pada situasi yang berbeda-beda

yang juga hadir pada masa sekarang.
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Melalui sesi mengenal luka, partisipan menyadari bahwa sub-

subkepribadian yang terbentuk dari luka masa kecil. Menurut Cipollone,

dkk. (2018), kehidupan yang penuh dengan stressor juga dapat menjadi

pemicu episode pertama gangguan bipolar dalam kehidupan seseorang.

Rueffler (1995) pun menyebutkan bahwa setiap orang memiliki luka yang

mendalam pada masa kanak-kanak. Luka tersebut terjadi akibat adanya

ketidakutuhan I dan Self karena I mengalami luka sehingga dapat

berakibat pada terbentuknya sejumlah gangguan psikologis (Firman dan

Gila, 2002).

Menurut Firman dan Gila (2002), luka mengakibatkan terputus

atau rusaknya cinta yang penuh empati sehingga individu menemukan

dirinya bukan lagi pribadi yang berharga, perasaan malu, rendahnya

harga diri, depresi dan putus asa.  Individu kemudian bereaksi terhadap

luka dengan menjadi pribadi yang berbeda dengan membentuk

kepribadian yang tidak menunjukkan diri yang otentik. Individu

kehilangan dirinya sendiri dan menjadi seseorang yang dibutuhkan untuk

bertahan (mekanisme pertahanan diri) yang disebut dengan

subkepribadian.

Dalam psikologi transpersonal subkepribadian dikenal sebagai

para pemain di dalam diri. Subkepribadian terbentuk dari pengalaman

dan lingkungan psikologis yang mempengaruhi perkembangan diri pada

masa kanak-kanak (Rueffler, 1995). Seperti, Hana menciptakan

subkepribadian yang diberi nama “Udin” yang dominan dalam dirinya
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hingga saat ini. Udin hadir dengan karakter pemalu, menghindar, tidak

melawan, diam, mengalah, merasa malu, tertekan serta tidak berharga.

Pada Miyu, subkepribadian yang diciptakan adalah “Tania” yang memiliki

karakter lemah, bodoh, penakut, cengeng, tidak dewasa dan akan

muncul dalam situasi bertemu dengan orang yang melakukan kekerasan

verbal. Sub-subkepribadian yang telah dikenali itu yang kemudian

diproses di sesi-sesi selanjutnya.

Melalui sesi interaksi antar pemain, partisipan menyadari interaksi

sub-subkepribadian di dalam diri seperti subkepribadian yang

mendominasi, mengalah, menghambat dan mendukung. Partisipan pun

menyadari bahwa kehadiran sub-subkepribadian tersebut dapat saling

mengontrol dan membantu. Proses ini pun menunjukkan terjadinya

sintesis. Sintesis adalah rekonstruksi kepribadian di sekitar titik pusat

yang baru (Firman & Gila, 2007). Menurut Rueffler (1995), dalam proses

sintesis akan terjadi dua atau lebih subkepribadian yang siap untuk

membentuk kesatuan yang baru. Sintesis juga merupakan tahap dimana

terjadi perubahan paradigma atau cara pandang.

Melalui sesi I love myself, partisipan menyadari dan memahami

bahwa sub-subkepribadian tersebut memiliki niat baik untuk

menyelamatkan diri partisipan dari situasi yang kurang empati. Setelah

itu terjadilah rekontruksi sub-subkepribadian dan perdamaian di dalam

diri. Kesadaran dan pemahaman ini berdampak pada perubahan sudut
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pandang yang positif dalam mengamati suatu keadaan dan bangkitnya

potensi-potensi terbaik yang dimiliki.

Pada sesi kehendak, penemuan kualitas-kualitas tersembunyi dari

sub-subkepribadian menyadarkan partisipan untuk  menerima

keseluruhan kehadiran dari subkepribadian baik kelebihan maupun

kekurangannya sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat dalam

merespon stimulus yang diterima. Assagioli (Firman,1991) menjelaskan

bahwa adanya kebebasan untuk mengekspresikan lebih banyak lagi

inner resources yang dimiliki disebut dengan kehendak. Kehendak

merupakan sebuah kebebasan batin yang luwes dan pemberdayaan

yang berasal dari keterbukaan siapa diri individu.

Melalui sesi aspirasi dan rencana aksi, partisipan kemudian

mengetahui aspirasi hidup dan menyusunnya rencana aksi sehingga

mereka dapat mengetahui arah tujuan hidupnya. Pada sesi cinta dan

syukur, kehadiran cinta dari dalam diri membuat partisipan mampu

menerima kehadiran sub-subkepribadian yang dikenali. Baru pada sesi

inilah partisipan menyadari bahwa sub-subkepribadian yang telah

diproses pada setiap sesi diketahui berperan ketika fase depresi. Pada

Hana yaitu Udin dan pada Miyu yaitu Tania. Cinta yang penuh empati

pada seluruh aspek kehidupan dalam diri inilah disebut sebagai

kesadaran yang tinggi sehingga memunculkan kontrol diri yang dapat

mengontrol suasana perasaan tetap stabil. Sama halnya seperti rasa

cinta, rasa syukur atas seluruh pengalaman kehidupan yang dimiliki
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merupakan sebuah kesadaran pada keberlimpahan yang dimiliki sebagai

kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri.

Pencapaian-pencapaian setiap sesi dalam Empathic Love

Therapy selaras dengan kajian literatur yang mengungkapkan bahwa

individu akan mulai menyadari, melihat dengan jelas, memahami,

menerima dan mulai mengembangkan cinta yang penuh empati pada

seluruh aspek kehidupan ketika individu mengalami kesadaran yang

lebih tinggi sehingga berkembanglah kontrol diri yang memampukan

individu untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pertumbuhan

pribadi dalam setiap pengalaman hidupnya (Firman & Gila, 2007). Bagi

individu yang mengalami gangguan bipolar, kesadaran juga merupakan

hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan suasana

perasaan (Federman & Thomson, 2010).

Kajian literatur juga menyebutkan bahwa kontrol diri adalah upaya

yang dilakukan oleh individu dalam meregulasi proses psikologis,

perilaku dan fisik. Individu yang melakukan kontrol diri adalah individu

yang mampu mengatur perilaku, emosi, tindakan dan keinginannya

sendiri dengan mempertahankan atau mengubah perilaku ke arah yang

diinginkan (Blankstein & Polivy, 1982). Kontrol diri yang dilakukan

partisipan seperti melakukan self talk dengan subkepribadian yang

sedang berperan pada fase depresi dan memintanya agar tidak

mendominasi dan mengenali stimulus yang dapat merubah suasana

perasaan dengan cepat sehingga terjadi perubahan cara dalam
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merespon. Oleh karena itu, berkembangnya kemampuan kontrol diri

membuat partisipan mampu mengendalikan suasana perasaannya agar

stabil sehingga terjadi penurunan simtom-simtom fase depresi yang

sedang dialami pada gangguan bipolar.

E. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang dapat

mengacam validitas ekperimen. Pertama, ancaman terhadap validitas

internal berupa maturation dan testing effect. Efek maturation adalah

perubahan yang terjadi secara alami dari waktu ke waktu yang dapat

dikacaukan oleh dampak perlakuan yang diberikan (Shadish, dkk.,

2002). Efek maturation ini pun tidak dilakukan pengontrolan. Testing

effect terjadi karena adanya pemberian alat ukur yang sama secara

berulang sehingga memungkinkan partisipan melakukan pembelajaran

dari pengalaman ketika pretest. Kedua, keterbatasan dalam jumlah

partisipan yang hanya terdiri dari dua orang sehingga menimbulkan

kesulitan dalam penarikan kesimpulan secara kuantitatif. Ketiga,

keterbatasan dalam menggambarkan penurunan simtom-simtom fase

mania pada gangguan bipolar karena partisipan menunjukkan rerata

keparahan dalam kategori normal pada kategori keparahan mania sejak

pretest hingga posttest. Keempat, simtom-simtom depresi pada

gangguan bipolar yang dialami partisipan juga ditekan oleh konsumsi

obat yang diberikan psikiater untuk mengurangi simtom-simtom

gangguan bipolar. Hal ini menyebabkan adanya pengaburan terhadap
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efek pemberian Empathic Love Therapy dalam menurunkan simtom-

simtom depresi pada gangguan bipolar. Walaupun farmakoterapi yang

dilakukan sebagai bentuk upaya dalam mendukung psikoterapi dan

proses penyembuhan (Marmo, dkk., 2015; Halgin & Whitbourne, 2013).

Akan tetapi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang

menunjukkan bahwa Empathic Love Therapy dapat menjadi salah satu

pilihan intervensi yang bersifat kuratif dalam mendukung terciptanya

suasana perasaan yang stabil pada orang dengan gangguan bipolar

ketika fase depresi.
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