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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Empathic Love Therapy menunjukkan efek dalam menurunkan

simtom-simtom depresi pada gangguan bipolar yang ditunjukkan

dengan penurunan rerata skor BDI-II dari 24 menjadi 8 dan kategori

keparahan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dari sedang

menjadi normal.

2. Pemberian Empathic Love Therapy tidak menunjukkan terjadinya

penurunan simtom-simtom mania pada gangguan bipolar

berdasarkan pengukuran YMRS karena semua partisipan

menunjukkan kondisi normal sebelum dan sesudah diberikan

intervensi.

3. Simtom-simtom depresi menurun karena adanya pertumbuhan cinta

yang penuh empati kepada diri yang kemudian berkembanglah

kontrol diri melalui setiap proses Empathic Love Therapy. Proses ini

dimulai sejak partisipan mampu menjadi pengamat bagi diri sendiri

terhadap pengalaman hidup yang dimiliki, mengeksplorasi luka yang

diakibatkan oleh pengalaman hidup yang menyakitkan, mengenali

interaksi sub-subkepribadian, mengenali dan menerima seluruh

aspek diri, menemukan kualitas diri yang tersembunyi, menemukan

aspirasi yang disusun dalam rencan aksi sehingga merasa memiliki
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arah tujuan hidup dan menebarkan cinta serta rasa syukur terhadap

diri dan lingkungan.

B. Saran

1. Bagi Partisipan Penelitian

Partisipan diharapkan dapat senantiasa menggali lagi kualitas-

kualitas diri yang belum dikenali dan mengembangkannya dalam

keseharian sehingga dapat membantu partisipan dalam

mempertahankan suasana perasaannya agar tetap stabil. Partisipan

juga diharapkan dapat melaksanakan aspirasi dan rencana aksi

yang telah ditemukan dan disusun pada sesi Empathic Love

Therapy sehingga partisipan senantiasa memiliki arah hidup dan

berdampak pada hidup yang lebih positif. Kesadaran dan kontrol diri

yang berhasil dicapai oleh partisipan selama proses terapi

diharapkan mampu untuk dipertahankan maupun ditingkatkan agar

dapat mempertahankan suasana perasaan tetap stabil.

2. Bagi Psikolog Klinis

Empathic Love Therapy diharapkan dapat menjadi salah satu

penambahan wawasan dalam psikoterapi dan menjadi salah satu

acuan psikoterapi yang dapat diberikan kepada individu yang

mengalami gangguan bipolar khususnya pada fase depresi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian pada simtom-

simtom mania pada gangguan bipolar dengan pemberian Empathic
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Love Therapy atau dengan intervensi lain yang mungkin dapat

menurunkan simtom-simtom mania sehingga dapat diketahui

intervensi yang sesuai dalam penangangan pada fase mania.
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