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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

menulis ekspresif terhadap coping pada narapidana remaja di Lapas Anak

Pekanbaru Kelas II B. Adanya peningkatan coping seperti penilaian kembali

secara positif, perencanaan penyelesaian masalah, dan kontrol diri setelah subjek

menulis ekspresif. Hasil ini terlihat dari perubahan subjek yang mengungkapkan

bahwa merasa lega dan nyaman setelah menuliskan perasaan yang terpendam,

lebih berhati-hati dalam bertindak, keinginan untuk menjadi lebih baik, dan

berusaha mengontrol diri dari emosi dalam menghadapi situasi yang dianggap

mengganggu bagi narapidana remaja.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian

ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar

mendapatkan yang lebih baik:

1. Bagi Narapidana

Bagi narapidana di Lapas, aktivitas menulis dapat menjadi alternatif

coping dalam penggunaan kemampuan kognitif agar siap secara psikologis

dalam pemecahan masalah, antara lain dapat lebih memikirkan tindakan

yang dilakukan, meluapkan perasaan marah, kesal, kecewa, sedih, serta

perasaan senang yang dialami dengan menulis, dan menghasilkan

perubahan sikap yang lebih baik.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan dan

mempersiapkan pelaksanaan prosedur penelitian eksperimen yaitu;

observasi, wawancara, pemilihan eksperimenter, lokasi pelaksanaan serta

jalannya penelitian dengan maksimal dalam mempertimbangkan validitas-

validitas internal seperti: proactive history, retroactive history, maturasi,

testing, instrumentation effect, participant sophistication, mortalitas, dan

experimenter effect yang dapat mempengaruhi penelitian.

3. Bagi Psikolog

Menambah informasi tentang menulis ekspresif yang dapat digunakan

Psikolog khususnya yang berpraktek di Lapas dalam membantu

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Sebagai proses coaching

dan konseling terhadap individu yang sulit atau tidak dapat

mengungkapkan masalah secara verbal.

4. Bagi Pihak Lapas Anak

Memberikan fasiltas peralatan menulis seperti, kertas, buku, pena, dan

pinsil untuk dapat digunakan sebagai media menulis ekspresif bagi

narapidana remaja sebagai sarana untuk menyalurkan pikiran, perasaan,

emosi yang dapat dilampiaskan dalam bentuk tulisan. Sebagai tritmen bagi

narapidana remaja untuk menghadapai masalah dilingkungan Lapas.


