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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap hasil 

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan antara koping religius positif dan penerimaan diri 

dengan depresi pada lansia di panti wredha. Sumbangan efektif 

yang diberikan variabel koping religius positif dan penerimaan diri 

terhadap depresi pada lansia di panti wreda sebesar 54,6 %. 

2. Ada hubungan negatif antara koping religius positif dengan depresi 

pada lansia di panti wredha. Semakin tinggi koping religius positif 

maka semakin rendah tingkat depresi pada lansia di panti wredha 

begitu pula sebaliknya. Sumbangan efektif yang diberikan variabel 

koping religius positif terhadap depresi pada lansia di panti wredha 

sebesar 20,2% 

3. Ada hubungan negatif antara penerimaan diri dengan depresi pada 

lansia di Panti Wreda. Semakin tinggi penerimaan diri lansia maka 

semakin rendah tingkat depresi dan begitu pula sebaliknya. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel penerimaan diri 

terhadap depresi pada lansia di panti wredha sebesar 39,2% 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas 

maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perawat 

 Perawat diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

nyaman bagi lansia baik dari segi kebersihan lingkungan, 

makanan dan sikap nya terhadap lansia sehingga setidaknya 

lansia dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan di 

panti. Sebagai orang yang berada dekat dengan lansia, perawat 

juga diharapkan tidak hanya mengurusi kebutuhan sehari-hari dari 

lansia namun juga ikut menjaga kesehatan psikologis lansia agar 

tidak mengalami depresi. Perawat dapat membimbing lansia untuk 

melakukan koping religius positif misalnya dengan mengingatkan 

bahwa lansia dapat mengambil hikmah dari setiap masalahnya, 

mengingatkan lansia agar selalu menghadapi masalah bersama 

dengan Tuhan, dan mengarahkan lansia pada kegiatan yang 

mendekatkan diri pada Tuhan dan kegiatan positif lainnya. Selain 

itu, perawat juga diharapkan dapat melayani dengan baik tanpa 

membeda-bedakan baik karena kondisi kesehatan maupun status 

kelas. Diharapkan lansia akan memiliki penerimaan diri yang baik 

sehingga merasa dirinya setara, percaya diri, bertanggung jawab, 

dan lebih toleran dengan orang lain. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat 

mempertimbangkan dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain 

yang kemungkinan ikut memengaruhi terjadinya depresi pada 

lansia yang tinggal di panti wredha misalnya sudah berapa lama 

masuk di panti wredha dan latar belakang lansia tinggal di panti 

wredha (keinginan sendiri atau orang lain). Beberapa hal yang 

belum terkontrol dalam penelitian ini seperti kondisi fisik, usia 

lansia yang bervariasi, dan status kelas kamar juga seharusnya 

dapat diperhatikan dan dikontrol saat pengumpulan data pada 

penelitian selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan hasil 

penelitian kelak akan lebih komprehensif dan akurat.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


