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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat peneliti ambil 

kesimpulan untuk penelitian ini yaitu: 

1. Hipotesis kerja atau hipotesis penelitian ini yang menyatakan: “ada 

perbedaan tingkat harga diri pada remaja antara sebelum diberi 

perlakuan grafoterapi dengan setelah diberi perlakuan grafoterapi, di 

mana harga diri pada remaja setelah diberi perlakuan grafoterapi 

lebih tinggi daripada sebelum diberi perlakuan grafoterapi”, ditolak, 

karena berdasarkan analisis data yang diperoleh, U hitung (U = 10,5) 

lebih besar dari U tabel (U = 5) dengan taraf nyata á = 0,05. 

2. Pengaruh grafoterapi tidak berdampak secara signifikan pada aspek 

psikologis seseorang, yang dalam penelitian ini adalah harga diri 

remaja, jika subjek grafoterapi tidak benar-benar menginginkan 

perubahan terjadi dalam dirinya melalui mengubah tulisan tangannya 

dengan sukarela. Demikian pula sebaliknya, pengaruh grafoterapi 

akan berdampak secara signifikan pada aspek psikologis seseorang, 

jika subjek grafoterapi benar-benar menginginkan perubahan terjadi 

dalam dirinya melalui mengubah tulisan tangannya dengan sukarela. 

3. Dalam meningkatkan harga diri remaja, tidak dapat hanya melalui 

terapi tulisan tangan saja tetapi juga memperhatikan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi. 
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B. Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian ini 

yaitu: 

1. Supaya grafoterapi dapat lebih berdampak secara signifikan, selain 

adanya kemauan dari subjek, juga sebaiknya dilakukan pada malam 

hari menjelang tidur untuk mempermudah penyerapan pikiran sesuai 

anjuran grafolog Levitt (2005, h. 41). 

2. Jika ada penelitian semacam ini lagi, sebaiknya subjek ditambah 

lagi, sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasikan. 

3. Jika ada penelitian semacam ini lagi, dalam menentukan subjek 

eksperimen, sebaiknya dilakukan wawancara terlebih dahulu tentang 

kesediaan untuk mengubah tulisan tangannya sehingga pengaruh dari 

grafoterapi dapat terlihat dengan jelas. 

4. Pemahaman mengenai konsep teori lebih teliti sehingga tidak terjadi 

kesalah pemahaman dalam penelitian. 

Akhirnya peneliti juga mengharapkan kritik dan saran dari semua 

pihak supaya pada masa yang akan datang peneliti akan menjadi lebih 

baik dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat. 
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