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BAB 6 

PENUTUP  

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam pembahasan 

terhadap hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

Ada perbedaan harga diri sangat signifikan antara pasien pasca stroke laki-

laki dan perempuan. Harga diri pasien pasca stroke laki-laki lebih rendah 

dibandingkan harga diri pasien pasca stroke perempuan.  

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberi 

beberpa saran yaitu :  

1. Bagi Pasien Pasca Stroke Laki-laki dan Perempuan 

a. Dengan ada perbedaan harga diri pada pasien pasca stroke laki-laki dan 

perempuan bahwasanya sangat berdampak dan mempengaruhi dalam 

aspek-aspek kehidupan personal, sosial, pekerjaan, fisik, psikologis dan 

ketergantungan pada orang lain. Ketergantungan baik secara ekonomi 

serta gangguan afektif lainnya yang ditimbulkan dari penyakit stroke dan 

juga dapat menyebabkan dampak bagi penderita pasca stroke menjadi 

depresi, stress dan bahkan mental yang tidak sehat. Kondisi-kondisi 

tersebut yang menyebabkan rendahnya harga diri bagi penderita pasca 

stroke. Hal-hal yang dialami dan dirasakan oleh penderita pasca stroke 

merupakan bentuk kekecewaan terhadap diri sendiri yang mengalami 

kelumpuhan, kecacatan, dan hilangnya fungsi daya ingat dan seringkali 
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kehilangan daya konsentrasi, kehilangan tujuan hidup dan acapkali 

mendapat tekanan-tekanan yang biasanya mengganggu dalam proses 

penyembuhan secara medis maupun psikologis.  

b. Dengan demikian untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak 

diharapkan, perlu adanya dukungan sosial dari keluarga dan orang-orang 

terdekat untuk memberikan dukungan, memberikan support positif dan 

arahan positif bagi penderita pasca stroke yang nantinya sangat 

berdampak dan dapat mempengaruhi kesembuhan bagi penderita pasca 

stroke.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian ini, yaitu harga diri 

penderita pasca stroke laki-laki dan perempuan, dapat mengambil 

variable-variabel lain, seperti kemampuan akademis, kelas sosial, urutan 

kelahiran, dan pola asuh yang belum terungkap. 

b. Peneliti perlu melakukan kunjungan untuk kedua kalinya (mem follow-up) 

bagi penderita pascas stroke yang sangat membutuhkan perhatian, 

support dan dukungan dengan tujuan agar penderita memiliki semangat 

hidup kembali serta membangkitkan harga diri penderita pasca stroke. 

 

  


