
 

81 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, Acceptance and Commitment Therapy memiliki 

efektivitas terapi kategori sedang pada aspek emosi dan kognitif, 

sedangkan pada aspek motivasi, fisik dan vegetatif memiliki 

efektivitas terapi yang rendah. Setiap item gejala-gejala depresi yang 

muncul pada masing-masing partisipan kelompok eksperimen tidak 

semuanya mengalami penurunan skor, tetapi jika dilihat secara total 

keseluruhan skor depresi kelompok eksperimen mengalami 

penurunan dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen mengalami penurunan gejala depresi 

pada gejala merasa bersalah, sering menangis dan minat 

beraktivitas dengan orang lain. Gejala depresi yang tetap atau tidak 

ada perubahan yaitu khawatir tentang masa depan, sedangkan tidak 

ada indikasi gejala depresi pada pandangan terhadap lawan jenis 

dan berpikir untuk bunuh diri. 

Partisipan pada kelompok kontrol setelah dilakukan follow-up 

memiliki gejala depresi yang tetap atau tidak ada perubahan pada 

gejala gejala merasa sedih, merasa gagal, merasa tidak puas, 

merasa bersalah, merasa dihukum, mudah tersinggung, menarik diri 

dari lingkungan, merasa tidak berharga, gangguan tidur, gangguan 
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nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi, mudah lelah. Tidak ada indikasi 

gejala depresi pada keinginan bunuh diri dan minat terhadap lawan jenis.  

 Dapat disimpulkan bahwa Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) terbukti efektif menurunkan gejala depresi yang dialami oleh pasien 

pasca-stroke. Maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini diterima. 

B. Saran 

1. Bagi Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian diharapkan dapat terus mempraktikkan teknik-

teknik latihan yang sudah diajarkan selama proses terapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Partisipan juga diharapkan tetap melakukan 

kegiatan-kegiatan yang disukai, atau melakukan hobi di rumah untuk 

mengatasi rasa bosan. Kegiatan yang menyenangkan juga bermanfaat 

untuk mengembalikan semangat dalam diri partisipan, sehingga dapat 

terus berkomitmen untuk melakukan rencana tindakan yang sudah dibuat 

dalam proses  Acceptance and Commitment Therapy  (ACT). 

2. Bagi Psikolog Klinis 

Acceptance and Commitment Therapy  (ACT) dapat menjadi salah 

satu referensi dalam psikoterapi untuk diberikan kepada individu yang 

mengalami depresi pasca-stroke. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode ini sebagai 

intervensi untuk menurunkan depresi namun dengan menggunakan 

partisipan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


