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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepribadian hardiness dan emotional intelligence secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Psychological well being 

pada formal caregiver gangguan psikotik usia dewasa madya. 

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Kepribadian 

hardiness dan Psychological well being pada formal caregiver 

gangguan psikotik usia dewasa madya. Hal ini berarti semakin kuat 

kepribadian hardiness, maka Psychological Well Being juga akan 

semakin meningkat. 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Emotional 

intelligence dengan Psychological well being pada formal caregiver 

gangguan psikotik usia dewasa madya. Hal ini berarti semakin tinggi 

emotional intelligence,  maka akan semakin tinggi psychological well 

being. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

B.1. Saran Metodologis kepada penelitit selanjutnya : 

a. Melakukan lebih banyak penelitian mengenai caregiver 

gangguan psikotik mengingat belum banyaknya penelitian 
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dengan subyek tersebut sementara keberadaannya semakin 

banyak dibutuhkan, sehingga penelitian selanjutnya dapat 

membantu menemukan aspek – aspek yang dibutuhkan oleh 

caregiver gangguan psikotik dalam meningkatkan psychological 

well being-nya atau bahkan untuk dapat menemukan faktor-

faktor lain yang dibutuhkan oleh seorang caregiver gangguan 

psikotik. 

b. Saran bagi penelitian selanjutnya agar jumlah alternative 

jawaban tidak terlalu banyak, seperti pada skala psychological 

well being  agar tidak membingungkan responden yang 

membaca dan mengisinya. 

c. Diadakannya penelitian mengenai psychological well being pada 

caregiver psikotik dengan membandingkan kelompok usianya 

untuk mengetahui perbedaan psychological well being pada 

caregiver psikotik dari kelompok usianya. Hal ini juga dapat 

memberikan informasi bagi pihak pengelola lembaga rehabilitasi 

kejiwaan dalam menentukan caregiver-nya jika dimungkinkan 

untuk memilih di antara keduanya. 

  B.2. Saran Praktis bagi Pengelola Lembaga Rehabilitasi Kejiwaan 

Dengan mengetahui hubungan positif antara kepribadian 

hardiness dan emotional intelligence dengan psychological well 

being, maka diharapakan pihak pengelola lembaga rehabilitasi 

kejiwaan lebih memperhatikan kedua faktor tersebut dan 

memberikan penguatan bagi tenaga formal caregiver yang 

dimilikinya melalui training dan seminar, maupun penguatan secara 
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pribadi yang mengarah kepada kedua faktor tersebut, agar caregiver 

yang dimilikinya dapat memiliki psychological well being yang tinggi, 

sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh keihkhlasan dan 

bahagia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penderita 

– penderita psikotik yang dilayaninya. 

  B.3. Saran Praktis bagi Formal Caregiver Gangguan Psikotik 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan caregiver 

gangguan psikotik dapat mengusahakan untuk dapat memaknai 

kehidupannya melalui pekerjaannya merawat penderita gangguan 

psikotik, yaitu dengan menyadari bahwa pekerjaan yang mereka 

lakukan adalah pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi sesame 

manusia terutam penderita gangguan psikotik dan kemudian 

keluarga penderita yang tentunya sangat tertolong dengan 

keberadaan para formal caregiver tersebut yang dapat meringankan 

beban para keluarga penderita gangguan psikotik sehingga keluarga 

penderita tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya masing – 

masing dan keluarganya yang menderita psikotik tetap dalam 

keadaan terawat.. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan formal caregiver 

gangguan psikotik dapat meningkatkan kepribadian hardiness dan 

emotional intelligence-nya untuk kemudian memiliki psychological 

well being yang tinggi, dan dapat hidup bermanfaat bagi penderita 

gangguan psikotik yang jumlahnya terus mengalami peningkataan. 

Formal caregiver gangguan psikotik dapat meningkatkan 

kepribadian hardiness dan emotional intelligence-nya dengan cara : 
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a. Meningkatkan kesadaran dan keyakinan bahwa bermacam – 

macam peristiwa di dalam kehidupan dapat dikendalikan, dan 

memahami bahwa setiap peristiwa tersebut merupakan sesuatu 

yang wajar dan bukan sesuatu yang berat untuk dihadapi, 

bahkan memandang setiap peristiwa dan kegiatan merawat 

penderita gangguan psikotik sebagai kesempatan untuk 

mengembangkan diri. 

b. Meningkatkan rasa optimisme di dalam diri, terutama dalam 

menghadapi persitiwa – peristiwa yang sulit, bahwa masing – 

masing pribadi adalah seorang individu yang masih berdaya dan 

berguna dalam hidupnya, bahkan dapat berguna bagi orang lain 

yang lebih membutuhkan pertolongannya. 

c. Banyak melibatkan diri dengan orang lain, meningkatkan kualitas 

hubungan antar sesama manusia, dan jika mungkin ikut serta 

dalam komunitas formal caregiver gangguan psikotik, agar dapat 

saling mendukung dan menguatkan dalam menjalankan 

tugasnya sebagai caregiver gangguan psikotik, bahkan 

mendapatkan tambahan informasi, pengetahuan, saran, 

maupun dorongan moral maupun emosional yang sangat 

berguna ketika merawat penderita gangguan psikotik. 

d. Formal caregiver gangguan psikotik diharapkan untuk dapat 

belajar lebih peka terhadap emosi – emosi yang muncul di dalam 

dirinya, mewaspadai suasana hati yang muncul dan kemudian 

mengelolanya agar tidak mudah terlarut dalam emosi – emosi 

yang tidak menyenangkan. 
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e. Formal caregiver gangguan psikotik diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi yaitu 

dengan menangani perasaan yang muncul agar dapat terungkap 

dengan tepat sampai tercapai keseimbangan emosi di dalam diri.  

f. Formal caregiver gangguan psikotik diharapkan dapat 

memotivasi diri yaitu dengan meningkatkan kemampuan untuk 

bertahan dan terus berusaha menemukan cara untuk mencapai 

tujuan hidup yang diinginkan. 

g. Formal caregiver gangguan psikotik diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk berempati, sehingga ia 

mampu mengenali perasaan – perasaan orang lain dan lebih 

peduli kepada orang lain, termasuk juga penderita gangguan 

psikotik yang dirawatnya, agar mampu menangkap sinyal – 

sinyal social yang tersembunyi yang mengisyaratkan hal – hal 

yang dibutuhkan pada orang lain, sehingga ia lebih mampu 

menerima sudut pandang orang lain dalam menghadapi suatu 

permasalahan. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


