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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga 

denganharga diri pasien kusta di rumah sakit kusta kediri, dapat dikemukakan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut 

6.1. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan 

tentang hubungan dukungan keluarga dengan depresi pasien kusta di rumah sakit 

kusta kediri yang dilakukan pada tanggal 26 –28  februari 2016 adalah sebagai 

berikut: 

1. Dukungan Emosional keluarga pasien kusta di rumah sakit kusta Kediri 

sedang  

2. Dukungan Penghargaan keluarga pasien kusta di rumah sakit kusta Kediri 

Baik 

3. Dukungan Instrumental keluarga pasien kusta di rumah sakit kusta Kediri 

sedang 

4. Dukungan Informasional keluarga pasien kusta di rumah sakit kusta Kediri 

sedang. 

5. Dukungan keluarga pasien kusta di rumah sakit kusta Kediri Baik 

6. Harga Diri Pasien Kusta di Rumah sakit Kusta Kediri Baik 

7. Hubungan dukungan emosional keluarga dan harga diri memiliki tingkat 

hubungan yang erat 
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8. Hubungan dukungan penghargaan keluarga dan harga diri memiliki tingkat 

hubungan yang erat 

9. Hubungan dukungan Instrumental keluarga dan harga diri memiliki tingkat 

hubungan yang erat 

10. Hubungan dukungan Informational keluarga dan harga diri memiliki tingkat 

hubungan yang erat 

11. Hubungan dukungan keluarga dan harga diri memiliki tingkat hubungan 

yang erat 

6.2 Saran 

1. Bagi Instansi Pendidikan  

Bagi Instansi Pendidikan sebagai masukan bahwa dukungan keluarga itu 

sangat berpengaruh terhadap dampak harga diri pasien kusta, karna 

kurangya dukungan keluarga terhadap pasien kusta maka harga diri 

penderita kusta akan berdampak buruk 

2. Bagi Rumah Sakit Kusta Kediri 

Petugas kesehatan sebaiknya lebih memaksimalkan kegiatan screening harga 

diri pada pasien kusta. Petugas kesehatan aktif memberikan intervensi 

kepada penderita kusta yang teridentifikasi menunjukkan gejala-gejala 

depresi. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan rumah pada penderita 

kusta maupun keluarga  untuk selalu menjaga kondisi kesehatan fisik dan 

mental penderita kusta. 

3. Bagi Keluarga Dan Masyarakat 
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Dukungan keluarga yang meliputi dukungan instrumental, informasi, 

emosional, dan penilaian sebaiknya dapat lebih ditingkatkan. Anggota 

keluarga pasien kusta dan masyarakat sekitar hendaknya meningkatkan 

dukungannya terhadap pasien kusta agar pasien kusta terhindar dari 

gangguan  harga diri. Hal penting lainnya yang sebaiknya dilakukan oleh 

keluarga yaitu meningkatkan kedekatan emosional dengan pasien kusta 

sehingga kejadian harga diri rendah pada pasien kusta dapat diatasi. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian selanjutnya di sarankan untuk meminta bantuan kepada perawat 

dalam pengisian kousioner karna responden rata rata tanganya mati rasa dan 

tidak bisa menulis, agar waktu penelitian cepat terlaksana, untuk penelitian 

selanjutnya di sarankan untuk meneliti dari keseluruhan konsep diri pasien 

kusta  


