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ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of writing about

emotional experiences towards depression on college students. The same
resea rches in western countries show that there are effects of writing about
emotional experience towards individual health, including decreasingsymptoms of depression. Are the same results happen on Indonesian college s tu ~
dents? Depressive symptoms a re chosen for this resea rch as a dependent
va nable because depressive d isorder is known as the most common menta]
disorders. Approximately 20% of population and one to four college students su ffe r from depression. Writing about emotional experiences is chosen, as a treahnent in this research because this therapy is different from
other therapies. Writing about emotional experiences could be done with
many people at the same time and there is no special training for the facilitators. Because of it, writing about emotional experiences will be efficient and
economic. Based on the past researches, writing about emotional experiences
was known being increase immunity of the body, mental health and changing behaviour at the certain level.
This research uses qu asi-experimen tal metJlod . The measurements are
sell-reports: CES - D, IES and manipulation check. Each of them is u sed for
measured depressive symptoms, level of environmentaJ distress and to know
between control and experiment group are really have different treatment.
Asked the control group to write campus description, while experiment
group is asked to write about their emotional experiences does the research.
Treatment was done once. Subjects exper iment were psychology college students who take second semester lessons. The numbers of subjects that include in resuit ana lysis were 24 su bjects for treatment g roup and 27 subjects
for control group, total were 51 subjects. The result showed that there was no
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significant difference in depressive symptoms between control group and
experiment group w ith F =: 0.00028; p > 0.05. Level of distress ha d effect
toward depressive symptoms w ith F =: 5.414; p < 0.05. It was too early to
conclude that writing about e motional experience was not effective to d ecrease depressive symptoms. Based on qualitative a nalysis with subjects
w ho have benefit from w riting about emotional experience comparing with
su bjects who haven't benefit, there was a result that a treatment will be effective if there are modifications on instruction and the duration of writing.
Key words: depressf'w symptoms -- writing about emotiOnal ex periences·· writ-

ing abou t campus description -- quasi -- cxpen'ment

PENGANTAR
Button (1988), menyatakan bahwa depresi atau suasana perasaan
depresi adalah bentuk gangguan suasana perasaan yang paling umum
yang ditemui dalam primary health care. Menurut Southwestern Psychological Services (tt) d epresi sebagai suatu penyakit mernpengaruhi sekitar
sepuluh juta orang dewasa dan anak-anak di Amerika Serikat. lni tidak
dibatasi oleh kelornpok usia tertentu ataupun kelompok jenis kelamin
tertentu. Tanpa penanganan yang tepat, simtom-simtom dapat bertahan
selama beberapa ntinggu, bulan bahkan tahun. Penanganan yang tepat
dapat membantu lebih dari 80% orang yang menderita depresi untuk
pulih dari depresi yang dialami.
Data dari National Institute of Mental Health (1994) bahkan menyebutkan selama periode satu tahun sekitar 17,6 juta penduduk Amerika dewasa atau 10% dari populasi menderita penyakit d epresi. National Insh"tute
of Mental Health (2000) menyebutkan bahwa gangguan depresi memiliki
pengaruh yang sangat menda la m terhadap berfungsinya dan penyesuaian diri pada rernaja. Pada anak-anak dan rernaja, gangguan depresi
meningkatkan risiko untuk penyakit dan kesulitan-kesulitan interpersonal
dan psikososial yang menetap lama setelah episode depresi itu teratasi.
Pada remaja juga ada peningkatan risiko untuk penyalahgunaan bahan
(substance abuse) dan tingkah laku bunuh diri . Sejumlah p enelitian
epidemiologis melaporkan bahwa lebih dari 2,5% anak-anak dan lebih
dari 8,3% remaja di Amerika Serikat menderita depresi. Suatu penelitian
yang dibiayai oleh NIMH terhadap remaja usia 9 - 17 tahun
memperkirakan prevalensi depresi lebih dari 6% dalam period e 6 bulan
dengan 4,9% menderita depresi mayor. Sebagai tambahan penelitian
tersebut juga mengindikasikan bahwa onset d epresi muncul lebih awaJ
pada kehidupan saat ini daripada d ekad e yang lalu. Depresi pada rernaja
seringkali muncul bersamaan dengan gangguan mental yang lain, pal-
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ing umum adalah kecemasan, tingkah laku mengganggu atau gangguan
penyalahgunaan zat, dan dengan penyakit-penyakit fisik seperti diabetes.
Hops & Lewinsohn (1995) menyebutkan bahwa gangguan depresi
pada kelompok usia remaja diperkirakan sekitar 20% dari populasi
tersebut. Lebih lanjut, hampir setengah dari remaja yang mengalami
episode depresi juga mengalami gangguan kedua, yang paling sering
adalah: kecemasan (18%), penyalahgunaan zat (14%) dan tingkah laku
mengganggu (8%). Berdasarkan data tersebut Hops & Lewinsohn
menyimpulkan bahwa gangguan depresi mungkin merupakan masalah
psikologis yang paling penting untuk ditangaru.
Harber & Runyon (1984) menyatakan bahwa perasaan depresi
merupakan pengalaman yang cukup umum di kalangan mahasiswa.
Diperkirakan kurang lebih satu dari empat populasi mahasiswa Amerika
menderita beberapa simtom depresi. Mengutip hasil penelitian Beck &
Young (Harber & Runyon, 1984), dikatakan tiga perempat dari seluruh
mahasiswa merasa depresi pada beberapa waktu selama tahun sekolah.
Pennebaker (1997) menyatakan bahwa menulis pengalaman ernosional atau menulis peristiwa yang penuh tekanan (stressful events) telah
menjadi kajian yang rnenarik pada dekade belakangan ini. Beberapa
penelitian laboratoriurn telah rnempelajari kegunaan menulis atau berbicara mengenai pengalaman emosional. Menghadapi/berkonfrontasi
dengan isu-isu pribadi secara mendalam telah diketemukan menghasilkan
kesehatan fisik, kesejahteraan subjektif dan tingkah 1aku adaptif tertentu .
Mekanisme proses terapeutik menulis pengalaman emosional
sebenarnya sarna dengan mekanisme terapi-terapi yang lain. Mekarusme
proses terapeutiknya berpusat pada penyingkapan (disclosure)
pengalaman-pengalaman emosional. Pengakuan dan penyingkapan diri
merupakan proses dasar yang muncul dalam psikoterapi, agama dan
secara alamiah muncul dalam interaksi sosial yang dianggap membawa
manfaat secara psikologis dan bahkan mungkin secara fisik (Pennebaker,
dkk, 1987).
Adanya penyingkapan ernosi yang dialami pada menulis
pengalaman emosional ditengarai sebagai faktor yang menghasilkan efek
terapeutik. Sebaliknya, menulis hal-hal yang tidak sampai melibatkan
unsur emosi di dalamnya, seperti membuat deskripsi mengenai kegiatan
sehari-hari atau deskripsi suatu tempat misalnya, tidak menghasilkan
efek yang sama.
Berdasarkan uraian di atas, menulis pengaJaman emosional mungkin
bisa menjadi salah satu alternatif bagi mahasiswa sebagai langkah
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preventif maupun kuratif untuk menghadapi dampak dari masalahmasalah yang muncul karena statusnya sebagai mahasiswa. Keuntungan
m enulis pengalaman emosional ini adalah karena bisa dilakukan secara
masal dan tidak rnembutuhkan wa k tu lama . Selain itu m en u li s
pengalaman emosional ini juga tidak membutuhkan keahlian khusus daTi

orang yan g memfasilitasinya. Dengan demikian menulis pengalaman
emosionaJ dapat rnenjadi cara yang efisien sekaligus ekonomis untuk
menangani masalah-masalah penyesuaian diri pada mah asiswa,

khususnya yang herkaitan dengan simtom-simtom depresi. Namun
efektiiitas menulis pengalaman emosional ini perlu dikaji lebih mendalam,
khususnya hila akan diterapkan pada konteks Indonesia. Apakah menulis
pengalaman emosional dapat memberikan efek terapeutik bagi mahasiswa dengan mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh statusnya
sebagai mahasiswa seperti munculnya simtom-simtom d ep resi sarna
seperti mahasiswa Barat. Atau apakah perlu dilakukan pen yesuaianpenyesuaian prosedur dalam m enu lis pengalaman emosional agar
efektifitasnya dapat ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada pengaruh menulis pengalaman emos ional terhadap
simtom-simtom depresi pada mahasiswa Indonesia.
Tinjauan Pustaka
W ri ght (1985) m enye butkan bahwa para pe nulis jaman dulu
menggambarkan depresi dengan is tilah m elankoli. Deskripsi klinis
melankoli yang pertama kali dibuat adalah oleh Hippocrates pada abad
ke empat sebelum maseru, kernudian oleh Aretaeus, seorang dokter yang
hidup pada abad ke dua setelah masehi dan Plutarch pada abad yang
sarna. Depresi juga disebut sebagai "influensa jiwa". Julukan tersebut
diberikan karena gangguan depresi mirip seperti penyakit influensa, yaitu
merupakan gangguan mental yang paling umum terjadi.
Menurut National In stilut of Mental Health (1994) Gangguan d epresi
dimengerti sebagai s uatu penyakit "tubuh yang menyeluruh" (wholebody), yang meliputi tubuh, suasana perasaan (mood) dan pikiran. Ini
berpenga ruh terhadap cara makan dan tid ur, cara seseorang merasa
mengenai dirinya sendiri dan cara orang berpikir mengenai sesuatu.
Gangguan d epresi tidak sarna dengan suasana perasaan mu rung (blue
mood). lni juga tidak sarna dengan tanda kelemahan pribadi atau suatu
kondisi yang dapat dikehendaki ata u diharapkan berlalu. O rang dengan
penyakit depresi tidak dapat begitu saja " memaksa diri mereka sendiri"
dan m enjadi baik. Tanpa perlakuan/tritmen, gejala-gejala dapat bertahan
setidaknya sampai beberapa minggu, bulan atau bahkan talmn. Tritmen
yang sesuai bagairnanapun juga dapat membantu sebagian besar orang
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yang menderita depresi.
Depresi pada remaja sebagian besar tidak terdiagnosis sampai
akhirnya mereka mengalami kesulitan yang serius dalam sekolah;pekerjaan dan pe!lyesuaian pribadi yang sering kali berlanjut pada masa
dewasa (Blackman, 1995).
Bentuk-bentuk gangguan depresi pada umumnya dapat digolongkan
menjadi dua yaitu depresi unipolar, yaitu gangguan depresi yang
dicirik<!-n oleh suasana perasaan depresif saja dan depresi bipolar, yaitu
gangguan depresi yang dicirikan oleh pergantian antara suasana perasaan depresif dan mania. Bentuk-bentuk gangguan depresi lainnya merupakan turunan dari kedua bentuk gangguan depresi tersebut di atas yang
mungkin dibedakan berdasarkan tingkat keparahan, variasi simtom dan
faktor yang menyebabkannya.
Simtom-simtom depresi pada remaja meliputi suasana perasaan yang
depresif, kehilangan minat dan kesenangan terhadap sesuatu yang
sebelumnya diminati atau disenangi, kekecewaan terhadap diri sendiri
dan lingkungan, konsentrasi yang terganggu, kesulitan-kesulitan dalam
kehidupan sosial, penyalahgunaan zat seperti alkohol dan obat-obatan
dan simtom-simtom fisik seperti peningkatan/penurunan berat badan,
perungkatan/penurunan nafsu makan, gangguan tidurJtidur berlebihan,
kelelahan dan sakit kepala.
Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya simtom-simtom depresi
pada remaja pada dasarnya dibagi menjadi tiga yaitu faktor bawaan/
genetis dan faktor lingkungan yang meliputi pengalaman kehilangan,
stres karena suatu peristiwa kehidupan dan keadaan internal individu
yang utamanya adalah adanya perbedaan yang besar antara apa yang
diharapkan dengan kenyataannya. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam memunculkan simtom depresi pada remaja.
Menurut Depdikbud (1999) menulis antara lain diartikan sebagai
melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Pengertian menulis
ini juga sarna dengan yang diajukan oleh Poerwadarminta (1995).
Pengalaman diartikan sebagai yang pernah dialami (dijalani, dirasai,
ditanggung, dan sebagainya). Emosional diartikan: 1. menyentuh
perasaan, mengharukan; 2. dengan emosi; beremosi; penuh emosi. Emosi
itu sendid diartikan sebagai keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis
(seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang
bersifat subjektif).
Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis pengalaman emosional dapat
diartikan sebagai melahirkan pikiran atau perasaan yang pernah dialami
yang menyentuh perasaan dengan tulisan.
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Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa penyingkapan
pengalaman-pengalaman emos.ional dengan ca ra menulis dapat
digunakan sebagai terapi. Teod-teoTi tersebut adalah: teon tile inhibition
model of psychosomatics, teoTi kOgnitif/perubahan kognitif yang dihubungkan dengan menulis, extinction dan teon katarsis
Berdasarkan teoTi-teori tersebut di atas, dapat disimpulkan
sebenarnya ada dua mekanisme utama yang mungkin melatari mengapa
menulis pengalaman emosional mempunyai efek terapeutik. Mekanisme
pertama berkaitan dengan menurunnya arousal emosional terhadap
pengalaman trauma tis. Penyingkapan pengalaman ernosionai melalui
menulis menyebabkan emosi negatif sedikit demi sedikit dikeluarkan
sehingga arousal emosional berkaitan dengan pengalaman trauma tis
tersebut berkurang. Penyingkapan emosional tersebut membuat yang
bersangkutan menjadi lebih toleran atau tahan terhadap emosi yang
disebabkan oleh pengalaman yang disingkapkan. lni sesuai dengan teoriteori inhibisi, extinction, katarsis, pembiasaan maupun represi dan supresi.
Mekanisme kedua adalah penyingkapan kembali pengalaman emosional
membuka kemungkinan adanya penilaian kembali terhadap peristiwa
emosional sehingga peristiwa tersebut dimaknai secara baru dan dalam
kerangka yang lebih positif. Penyingkapan pengalaman emosional tidak
sekedar melibatkan unsur ingatan saja tetapi juga melibatkan proses
kognitif yang lebih kompleks. yang melibatkan kesadaran yang lebih tinggi.
Hickey (2000) berpendapat bahwa menulis sebagai terapi dimungkinkan karena menolong membangkitkan kapasitas pasien yang depresi
untuk (a) mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dalam diri yang dimiliki
dan (b) memampukan dia untuk membangun hubungan yang lebih
objektif terhadap energi-energi y~ng positii maupun negatif. Selain itu
c.c. (1999) mengatakan bahwa menu lis secara ekspresif mengenai
pikiran-pikiran dan emosi-emosi juga menolong orang untuk membagikan
perhatian rnereka dengan ternan dan keluarga yang rnempercepat
pemecahan terhadap masalah. Ekspresi emosional dalam menu lis
membantu orang untuk memperoleh perspektif terhadap pengalaman
mereka.
Tujuan peneIitian ini yaitu untuk membuktikan apakah ada
pengaruh menulis pengalaman emosiona l terhdap simtom-simtom
depresi.

Siswanto, et al., Pengaruh Menulis Pengalaman Emosional .

31

METODE PENELITIAN
Identifikasi Varia bel penelitian
a. Variabel bebasjperlakuan: Menulis, dalam penelitian ini menulis
pengalaman ep1osional sebagai perlakuan dan menulis deskripsi
kampus sebagai kontrol. Menulis pengalaman emosional adalah
meminta mahasiswa selama 30 menit menuliskan pengalaman yang
pernah dialami yang menyentuh perasaannya. Menulis deskripsi
kampus adalah meminta mahasiswa selama 30 menit untuk
menuliskan keadaan fisik kampus dengan menghindari tulisan-tulisan
yang menyangkut perasaan atau emosi. Efektif tidaknya perlakuan
tersebut diungkap dengan cek manipulasi.
b. Variabel tergantung: Simtom-simtom depresi pada remaja. Simtomsimtom depTesi ini diungkap melalui Center for Epidemiological Studies - Depression Scale (eES-D) dari Radloff (Schuttz & Malouff, 1995).
c. Variabel sertaan: Tingkat distres terhadap peristiwa tertentu, yang
diukur dengan Impact of Event Scale dari Horowitz, Wilner dan
Alvarez (Schuttz & Malouf!, 1995) .
Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa pada fakultas psikologi
Unika Soegijapranata. Alasan penggunaan subjek mahasiswa adalah
karena pada masa menjadi mahasiswa terjadi perubahan-perubahan
yang cukup besar pada diri mahasiswa berkaitan dengan suasana
pendidikan maupun lingkungan sehingga dampaknya Iebih dapat
diukur. Pertimbangan lainnya adalah subjek mahasiswa telah menjadi
subjek penelitian pada penelitian serupa di luar negeri sehingga
diharapkan dati segi pendidikan sebanding. Subjek mahasiswa yang
diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti mata
kuliah semester II, dengan alasan supaya sampel yang didapat tidak
terlalu bervariasi tahun masuk kuliahnya bila dibanding dengan
menggunakan mata kuliah semester yang lebih tinggi.
Alat Pengumpul Data
Alat Pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah
dengan menggunakan Iaporan diri yang berbentuk skala, yaitu: Cek
Manipulasi untuk mengukur tritmen, CES - 0 untuk mengukur simtom
depresi dan IES untuk mengukur tingkat distres.

Desain Penelitian
Desain penelitian ini menggunakan Nonequivalent control group de-
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sign (Shaughnessy & Zechneister, 1994), yaitu ada dua kelompok subjek
yang berbeda, yang sam rnenjadi kelompok kontrol dan kelompok lainnya
menjadi kelompok eksperirnen. Bail< kelompok kontrol maupun kelompok
eksperimen mendapatkan pre test dan post test, namun tidak dilakukan
random terhada p subjek penelitian. kelemahan karena tidak adanya random terhadap subjek pen elitian ini bisa dikurangi/ dikontrol dengan
menggunakan teknik pemasangan/maching a ntar s u bjek. Teknik
pemasangan ini digunakan karena p acta teknik random itu sendiri masih
membuka peluang antara s u bjek ke Jo m pok kontrol dan ke lompok
eksperimen tidak sarna variasinya (Myers, 1987). Teknik p emasangan
yang digunakan dalam eksperimen ini menggunakan teknik frequency
distribution control, yaitu suatu teknik pemasangan/mntc11ing dengan
kelompok-kelompok. s ubjek dipasangkan d e ngan m en ya makan
keseluruhan disrribusi dari variabel yang dipilih (Christensen, 1988).
Prosedur penelitian meliputi, adaptasi dan uji coba alat ukur,
orien tasi kancah, mencari instruktur d a n asisten, menentukan ke las
penelitian, melakukan pre test, tritmen (sekab dalam waktu 30 menit),
me n gukur tritmen denga n cek manipulasi, dua minggu kemudian
melakukan post test, debriefing konsultasi bila diperlukan .
Analisis Hasil
Analisis statistik yang digunakan adalah analisis vari,,;n (a nava) ABC
(Lindquist, 1956; Ferguson & Takane, 1989). Alasan pen ggunaan uji
statistik ini adalah karena d alam eksperimen ini ada 3 variabel bebas
yan g masing-masing bergejala n omina l dan ordinal, sedangkan va ria bel
terikatnya bergejala interval.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji coba alat ukur
Hasil kesahihan ketiga alat ukur: CES - D, rES d an cek manipulasi
dapat diJihat pada tabel 1.
Adapun uji keandalan yang dilakukan pada masing-masing alat
ukur tersebut b e rturut-turut d en gan menggunaka n teknik Alpha
Cronbach: CES - D I r = 0.837; CES - D II, r = 0.826; IES l, r = 0.73; IES
II, r = 0.746; Cek manipulasi, r = 0.732 (menulis pengalaman emosional)
dan r = 0.677.

SiSWQllto, et a/., Pengaruh Menulis Penga laman Emosional ...

33

Tabel 1. Kesahihan Alat Ukur dan Cek Manipulasi.
Angkel

p <0.01

P < O.OS

P < 0.15

P < 0.30

Item gugur

CES-D I

1, 3, 6, 7, 9, l a, 12, 14,

4, 11

5,17

2

8,13

·

1,8

7

",

15,16,18,19,20

CES-D II

3,5,6,9,10, 11,12. 13,
14,15,16,17,18,19,20

1ES 1
- intrusi

1, 5,6, 10, 11, 14

·

,

- avOidance

2. 3, 7, 9, 13

8, 15

12

·
·

·
·

- intrusi

1,4,5,6, to, 14

11

.

·

·

• avidance

3,7,8,9,12,. 13

,

15

·

·

- emosionaJ

1,3,4,5

·

,

·

·

- deskripsi

1, 4,5

·

3

·

2

1£5 1\

Cek manipulasi

Pelaksanaan Penelitian
Setelah dilakukan orientasi kancah dan ditetapkan kelas yang akan
rnenjadi ternpat penelitian, rnaka penelitian dilakukan. Pada waktu pre
test dan pernberian perlakuan tanggal 6 April 2002, jurnlah subjek untuk
menu lis penga larnan emosional ada lah 36 orang, sedangkan untuk
menulis deskripsi kampus berjumlah 44 orang. Jurnlah total subjek untuk
penelitian adalah 80 orang.
Pada post test tanggal 20 April 2002, ada 36 orang hadir di kelas
menu lis pengalaman emosional dan 55 orang hadir di kelas menulis
deskripsi kampus. Untuk kelas menulis pengalaman emosiona l, dari ke36 orang yang hadir, ada 12 orang yang baru masuk pada post test dan
10 orang yang tidak hadir pada tanggal 6 April. sehingga mereka
digugurkan. Jumlah subjek yang 1010s ada 26 orang. Untuk kelas menulis
deskripsi kampus dari ke-55 orang yang hadir, ada 19 orang yang baru
dan 8 orang yang pada tanggal 6 April hadir sekaran g tidak hadir
sehingga jumlah subjek yang 10105 untuk penelitian adalah 36 orang.
Jumlah total subjek untuk post test ini menjadi 62 orang.
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Cek manipulasi
Berdasarkan I-test dad Seri Program Statistik 2000 (SPS-2000)
bualan Hadi & Pamardiningsih (2000) didapalkan hasil I = 10.994 dan
p = 0.000 (sangat signifikan; p < 0.01). Berdasarkan hasil tersebut
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara
kelompok menulis pengalaman emosional dan rnenulis deskripsi karnpus
dalam mendapatkan perlakuan. Kelompok menulis pengalaman
ernosional rata-rata rnendapatkan skoT yang lebih tinggi dibanding
kelompok menulis deskripsi kampus dalam hal apakah tulisan yang dibuat
bermakna, bersifat pribadi, menimbulkan emosi, menyingkapkan isu-isu
yang menguasai pikiran dan apakah menulis menyediakan pengalaman
yang berharga. Oleh karena itu clapat ditarik kesimpulan bahwa
perlakuan yang diberikan dapat dikatakan benar-benar berbeda atau
sesuai dengan yang cliharapkan dari penelitian, yaitu kelompok menulis
pengalaman emosional betul-betul menulis pengalaman emosional,
sedangkan kelompok menulis deskripsi kampus menulis bukan
pengalaman emosionai.

Sampel Penelitian
Berdasarkan hasil pemasangan subjek dengan cara distribusi
frekuensi, didapatkan 51 subjek yang dapat terus sampai pada tahap
analisis dengan peJincian 24 orang dalam kelompok menulis pengalaman
emosionaI dan 27 orang dalam kelompok menulis deskripsi kampus.
Adapun skor rata-rata kelompok menulis pengalaman emosional adalah
12.21 dengan SD = 4.40, sedangkan skor rata-rata kelompok menulis
deskripsi kampus adalah 12.11 dengan SD = 4.34. Untuk lebih
meyakinkan apakah kedua kelompok betul-betul sebanding/ seimbang
maka dilakukan uji-Z dengan hasil Z "" 0.109 dan p ::: 0.910 (tidak
signifikan).
Uji Asurilsi
Semua uji asumsi tersebut dihitung dengan menggunakan program
statistik SPSS for Windows Release 10.01 Standard Version.
Vji normalitas sebaran dengan menggunakan one sample KolmogorovSmirnov test didapatkan hasil = 0.944; rerata = 12.922; SD = 7.37 dan p
= 0.335 (tidak signifikan; p>0.05).
Uji homogenitas dengan menggunakan Levene's test of equality of error variana, didapal hasil F: 1.652 dan p = 0.122 (tidak signifikan; p>0.05).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Be rdasarkan penghitungan dengan menggunakan anava ABC
didapatkan hasil F untuk tritmen "" 0.000278; P > 0.05 (tidak signifikan).
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan antara kelompok menulis
pengalaman emosional dengan k..e lompok menulis deskripsi kampus tidak
terdapatperbedaan yang signifikan dalam simtom depresi setelah tritmen
diberikan. Ini menunjukkan bahwa kelampak m enulis p engalaman
emosionai secara keseluruhan tidak mendapatkan manfaa t d ari tritmen,
atau dengan kata lain tritmen yang diberikan tidak berpengaruh pada
simtam depresi. Oleh karena itu hipo tesis yang men yatakan bah wa
menulis pengalaman emosionai dapat menurunkan simtom d e presi
ditolak.
F untuk tingkat depresi "" 3.485; P < 0.05 (signifikan). Ha sil in i
menunjukkan adanya perbedaan simtom depresi pada hap-tiap hngkat
depresi secara signifikan. Perbedaan ini wajar karena yang dipakai sebagai
ukuran untuk menentukan tingkat depresi adalah angket C ES - D pre
test sedangkan variahel tergantungnya adalah skar yang berasal dari CES
- D post test, sehingga skar yang diperoleh subjek relatif konsisten .
F untuk tingkat distres = 5.414; P < 0.05 (signifikan). Hasil in.i menunjukka n a danya perbedaan simtom depresi yang signifikan antara
keJompok tingkat distres. Kelompok tingkat distres yang rendah berhubungan dengan simtom depresi yang rendah, sedangkan kelo mpok tingkat
distre5 ya~g tinggi berkaitan dengan simtom depresi yang tinggi pula.
Hasil ini sekaligus menguatkan kesimpulan bahwa stres m erupakan salah
satu faktar yang memunculkan simtom depresi.
Interaksi antara tritmen dengan tingkat depresi, tritmen dengan
tingkat distres, tingkat depresi dengan tingkat distres dan tritmen, tingkat
depresi dan tingkat distres didapatkan hasil semua interaksinya tidak
signifikan dengan F berturut-turut 0.0136, 0.0129, 1.531 dan 0.332 dengan
p > 0.05.
Berdasarkan hasil di atas, hipotesis penelitian yang menyatakan ada
pengaruh menu lis pengalaman emosionaI terhadap simtom-simtom
depresi, menu lis pengalaman emosional dapat menurunkan simtomsimtom depresi ditolak/ tidak diterima. Ada beberapa kemungkinan yang
menyebabkan ditolaknya hipotesis penelitian ini.
Kemungkinan pertama, tritmen yang diberikan hanya sekali dalam
waktu 30 menit tidaklah cukup untuk menurunkan simtom depresi.
Menulis pengalaman emosional memungkinkan subjek untuk sedikit demi
sedikit melepaskan muatan emosi melalui tulisan . Ini mengandaikan
menu lis harus dilakukan berkaH-kali supaya muatan emosi yang
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disalurkan secara kumulatif menjadi besar. Sesuai dengan teori katarsis
dan inhibisi, menulis sekali tidak mencukupi untuk melepaskan emosi
yang dipendam. Berdasarkan wawancara lanjutan yang dilakukan
terhadap kelompok subjek (7 orang), didapatkan bahwa sebagian besar
subjek belurn selesai menuliskan pengalaman emosional mereka. Waktu
yang diberikan selama 30 menit tidaklah mencukupi, sehingga mereka
rata-rata belum sampai pada inti pengalaman emosional mereka. Ini
nampaknya juga berhubungan dengan kebiasaan menuIis subjek.
Didapati subjek-subjek yang memperoleh manfaat daTi menu lis
pengalaman emosional, mereka semuanya memiliki kebiasaan menuliskan pengalaman mereka dalam buku harian. lni mengandaikan mereka
telah terbiasa dengan menulis sehingga hambatan dalam pengungkapan
perasaan melalui tulisan menjadi kurang bila dibandingkan dengan
subjek yang tidak memiliki kebiasaan menulis buku harian. Merujuk pada
teori kognitif, menulis sekaH dalam waktu 30 menii tidaklah
memungkinkan bagi sebagian besar subjek penelitian untuk mencapai
pemahamanJpencerahan (insight) terhadap pengalaman emosional
mereka. Sebaliknya, penelitian di Barat menunjukkan bahwa walaupun
tritmen diJakukan hanya seJcali dalam waktu 30 menit telah mampu
menurunkan simtom depresi yang dialami mungkin juga berhubungan
dengan kebiasaan rnahasiswa Barat dalarn hal menulis. Oleh karena itu
penelitian yang mengungkap kebiasaan menulis mahasiswa Barat dengan
Indonesia mungkin dapat menjawab penyebab perbedaan efektifas
tribnen antara mahasiswa Barat dengan Indonesia ini.
Kemungkinan kedua adalah berkaitan dengan instruksi. Berdasarkan wawancara lanjutan dengan kelompok subjek, mereka melaporkan pertama-tama bingung dalam menentukan pengalaman emosional
yang akan mereka tulis. Sebagian besar waktu menulis digunakan untuk
menuliskanJmenjelaskan latar belakang pengalaman emosional tersebut,
tidak langsung pada pengalaman emosional itu sendiri. Mereka juga lebih
banyak menuliskan perasaan tokoh-tokoh yang berhubungan, bukan
terutama pada perasaan mereka sendiri. Oleh karena itu waktu yang
digunakan untuk mengingat, memikirkan dan membayangkan pengalaman emosional yang akan ditulis mungkin periu ~ebih lama, atau
memastikan bahwa semua subjek telah mendapatkan pengalaman yang
menurut mereka paling menyentuh perasaan yang akan menjadi bahan
tulisan. lnstruksi juga periu ditambah dan dipertajam untuk meminta
pada subjek agar langsung menuliskan pengalaman emosional mereka,
terutama reaksi-reaksi emosional yang menyertai pengalaman tersebut,
dan menghindari menuliskan latar belakang pengalaman tersebut.
Instruksi juga dipertajam dengan mengingatkan kepada subjek untuk
menuliskan perasaan-perasaan mereka sendiri, bukan perasaan orang
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lain.
Kemungkinan ketiga, dengan diterirnanya hipotesis nihil atau
ditolaknya hipotesis altematif maka kesimpulan bisa jatuh pada kesalahan
tipe II (type II error) (Myers, 1987; Becker, 1997). Kesalahan tipe II terjadi
karena penelitian gagaI untuk menemukan perbedaan yang ada dalam
penelitian meskipun sebenarnya perbedaan tersebut ada . Oleh karena
itu penting untuk dimunculkan konsep signifikansi sta tisti k dan
signifikansi klinis (Becker, 1997; Hugdahl & Ost, 1981) pada penelitian
eksperimen klinis yang mencoba melihat efektifitas tritmen yang diberikan
kepada subjek.
Signifikansi statistik mengacu pada apakah hasil tes statistik dapat
diterima berdasarkan kriteria tertentu, yang dalam psikol ogi kriteria
tersebut umumnya adalah nilai p < 0.05. Signifikansi statistik mengacu
pada efek tritmen pada kelompok karena didasarkan pada data
kelompok. Signifikansi statistik juga sebagai suatu fungsi dari berbagai
faktor, di antaranya adalah keajegan/reliabilitas dari efek, yaitu apakah
tritmen yang diberikan sarna efektifnya pada sernua partisipan/ subjek?
Siguifikansi klinis sebaliknya berhubungan dengan sejumlah individu/subjek dalam yang mendapatkan keuntungan dari tritmen. Mengacu
pada konsep di atas, suatu tritmen yang secara statistik tidak signifikan,
bukan berarti tritmen tersebut tidak berguna, karena ada kemungkinan
untuk beberapa individu tertentu secara klinis tritmen tersebut membawa
manfaat. Oleh karena itu dipandang dari nilai klinis, signifikansi statistik
memiliki faedah yang terbatas.
Berdasarkan konsep di atas, maka penelitian dilanjutkan dengan
melihat tulisan subjek yang mendapatkan manfaat dari menulis
pengalaman emos ional, dibandingkan dengan subjek yang tidak
mendapatkan manfaat dari menu lis pengalaman emosional. Mengacu
pada clltoff point Randloff, maka tulisan subjek~subjek penelitian kelompok
menulis pengalaman emosional yang memiliki skor CES-O pre test 16 ke
atas diidentifikasi dan dikelompokkan. Oidapati ada 7 orang subjek yang
memi liki skor 16 ke atas, dengan masing-masing 2 subjek mendapatkan
keuntungan dari menulis (skor CPS - D pre test> skoT CPS - 0 post test
(Iebih dari 1 SO =4.40) dan 5 (2 subj ek memiliki skor sangat tinggi, yaitu
31 dan 34, subjek ini dalam analisis hasil dikeluarkan dari kelompok
karena tidak mempunyai pasangannya pada kelompok kontrol) subjek
yang selisih pre dan post-testnya masih dalam interva l standar deviasi,
atau pre testnya lebih kedl dari post tes fnya. Selanjuh1ya, ada 1 subjek
yang skor pre testnya 15, namun karena skor post-testnya 7 (selisih 8 poin),
maka tulisan subjek tersebut diikutkan dalam kelompok yang
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mendapatkan manfaat daTi menu lis pengalaman emosional, sehingga
jumlah subjek yang mendapatkan manfaat dari menu lis menjadi 3 subjek.
Analisis tulisan kelompok subjek yang mendapat manfaat dari
menu lis dengan kelompok subjek yang tidak mendapatkan maruaat,
menunjukkan hasil sebagai berikut Tulisan subjek yang mendapatkan
manfaat dari menu lis terlihat sejak awal tulisan, kata-kata yang
mencerminkan ungkapan perasaan te1ah muncul. Sebaliknya, keJompok
subjek yang tidak mendapatkan maniaat, cenderung menguraikan latar
beJakang penga laman atau kurang langsung m en uliskan perasaan
mereka. Kelompok subjek yang mendapatkan manfaat, tulisan mereka
den gan jelas menempatkan subjek sebagai tokoh utama cerita beserta
dengan perasaan dan reaksi-reaksinya dibanding s ubjek yang tidak
mendapatka n manfaat tulisan mereka lebih banyak menceritakan tokohtokoh lain serta perasaan dan reaksi tokoh-tokoh tersebut, dibandingkan
dengan reaksi mereka sendiri. Subjek-subjek yang mendapatkan manfaat
dari menulis, jumlah dan variasi kata-kata yang berisi ungkapan perasaan
atau emosi mereka lebih banyak dibandingkan dengan subjek-subjek yang
tidak mendapatkan manfaat dari menulis. Menarik untuk dikaji Jebih
lanjut, dari ketiga subjek yang mendapatkan manfaat dari menulis, ada
satu subjek yang menuli skan pengalaman emosionai yang positiL
berkaitan dengan pengalaman baru selama KKN. King (2000)
menyebutkan bahwa emosi posilif membuat individu merasa aman dan
terpuaskan. Emosi positif juga memainkan peran penting yang membantu
fungsi individu dalam relasi sosial sehingga lebih dapat beradaptasi. Oleh
karena itu ditambahkannya, individu yang mendapatkan intervensi
m enu lis, ketika m ereka memusatkan tulisan pada aspek positif dari
peristiwa kehidupan yang negatif, individu tersebut cender ung
menunjukkan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan kelompok kontrol.
Kemungkinan ke empat dan yang terakhir adalah bahwa menulis
pengalaman emosional memang tidak bermanfaatj efektif bila diterapkan
pada mahasiswa Indonesia. Setidaknya ada dua alasan mengapa menulis
pengalaman emosional tidak bermanfaat. Pertama, pada saat menulis,
subjek cenderung hanya menuliskan cerita pengalaman m ereka. Mereka
tidak behJl-behJl mengalami kembali perasaan-perasaan mereka melalui
tulisan. Padahal menurut Prawitasari (2002) menga lami kembali emosiemosi yang pernah terjadi pada pen gala man sebelumnya merupakan
kondisi yang dibutuhkan bagi suatu psikoterapi sehingga individu yang
bersangkutan memiIiki kesempa tan untuk mengoreksi kembali
pengalaman emosionalnya. Kondisi mengalami kembali ini yang nampaknya tidak terjadi pada sebagian besa r subjek yang menuliskan

Si5Wallto, et aI., Pengaruh Menulis Pengalaman Emosional .. .

39

pengalaman emosionai mereka.
Kedua, menulis pengalaman emosional tidak efektif untuk mahasiswa
lndonesia, karena adanya perbedaan simtom depresi yang dimunculkan
karena perbedaan budaya. Hasil suatu survei internasional dari 10 negara
dengan jumlah subjek 38000, menemukan bahwa perbedaan budaya dan
perbedaan faktor resiko mungkin m empengaruhi ekspresi dari gangguan
depresi (Horgan, 1996). Marsella (Matsumoto, 1994) menyatakan bahwa
d epres i utamanya mengambil bentuk afeksi pada budaya yan g
berorientasi kuat pada objektivitas, yaitu budaya yang m enekankan pada
individualisme. Simtom somatik seperti sakit kepala akan dominan pada
budaya su bj e ktif yang m e miliki lebih banyak struktur komunal.
Wawancara lanjutan yang dilakukan pada subjek penelitian nampaknya
mendukung teori tersebut. Ada dua subjek yang dapat dijaring untuk
mengikuti wawancara lanjutan. Kedua subjek tersebut masing-masing
memiliki skor CPS - D 34 dan 18 pada pre - test serta 34 dan 21 pada post
test. Subjek pertarna mengeluhkan gejala-gejala maag dan sempat mondok
di rumah sakit. Menurut dokter, subjek ini mengalami peningkatan a5am
lambung yang diperkirakan karena stres. Gejala lainnya adalah mualmual, sulit tidur, sering mimpi buruk, sesak napas, mudah lelah, sering
pusing, sering melamun dan mem berikan jawaban yang lain bila ditanya,
sering tid ak masuk kuhah karena kurang 5enang berk umpul dengan
ternan-ternan lain. Subjek ke dua me ngeluhkan gejala-gejala pusing,
keringa t dingin di dahl dan kening, jantung berdebar, bingung (misalnya
salah menempatkan tutup getas), mudah lelah dan mua l-mual. Perbedaan
ekspresi simtom depres i ini menur u t Mat sumoto (1994) juga
mensyaratkan adanya perbedaan dalam hal tritmen.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pada penelitian ini, hipotesis yang menya takan ada pengaruh
menulis pengalarnan emosional terhadap simtom-simtom depresi, menulis
penga laman e mosiona l dapat menurunkan simtom-simtom depresi
ditolak atau tidak terbukti . 5ebaliknya, bukti menunjukkan tidak adanya
perbedaan skor simtom-simtom depresi yang diperoleh antara kelompok
menulis pengalaman emosional dan kelompok menu lis deskripsi kampus.
Kelompok menulis pengalaman emosionai memiliki skor simtom-simtom
depresi yang tidak herbeda secara signifikan dibanding kelompok menulis
deskripsi kampus. lni membu ktikan bahwa menulis pengalaman emosional tidak efek tif untuk menurunkan simtom-simto m depresi pada
mahasiswa subjek penelitian .
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Berdasarkan pendalaman lanjutan, baik dari mempelajari tulisan
subjek yang mendapatkan manfaat, dibandingkan dengan tulisan subjek
yang tidak mendapatkan manfaat, serta berdasarkan wawan ca ra
kelompok maupun individu, nampaknya masih terlalu awal untuk
menyimpulkan bahwa menulis pengalaman ernosional betul-betul tidak
efektif bila diterapkan kepada mahasiswa Indonesia untuk rnenurunkan
sirritom-simtom depresi mereka. Penelitian selanjutnya mensya ratkan
adanya beberapa modifikasi pada tTitmen maupun instruksi yang hams
diberikan.
Saran
Penelitian selanj u tnya reflu m e ng u bah lamanya waktu untuk
menulis, bukan 30 memt tetapi lebih lama dari itu, mungkin sekitar 45
menit sampai 1 jam. lnstru ksi juga perlu lebih diperjelas, menyangkut
lamanya waktu yang diberikan untuk memutuskan pengalaman
emosional mana yang akan ditulis, penekanan pada perasaan emosional
pribadi, bukan orang lam, tulisan langsung pada perasaan-perasaan dan
tidak perlu mencoba menjelaskan lata r belakang. Saran ini berkaitan
dengan kondisi mahasiswa Indonesia yang belum terbiasa dengan budaya
tulisan .
Tritrnen perlu lebih dari sekali, mungkin mengikuti prosedur yang
biasa dilakukan di Barat, yaitu 3 - 5 kali.
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini telah cukup baik,
namun mungkin perlu dilengkapi dengan alat ukur lain yang mengungkap simtom-simtom depresi secara ketubuhan. Alat ukur yang digunakan
(CES - D) pada penelitian ini, dari kedua puluh item yang ada, hanya
ada dua item (gangguan makan dan tidur) yang diungkap, padahal
menurut teori dan wawancara lanjutan, ada banyak simtom ketubuhan
lain yang biasanya dialami oleh remaja yang mengalami gangguan depresi
seperti pusing, mual, keringat ding in dan sebagainya. Saran ini
menyangkut sensitifitas alat ukur.
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