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BAB 6 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

 
6.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan atas hasil penelitian, terdapat beberapa disimpulkan yang dapat 

diambil, antara lain terdapat : 

1. Ada hubungan negatif antara optimisme dengan stres pada penderita DM. 

Semakin optimis maka semakin rendah stres, begitu juga sebaliknya, 

2. Ada hubungan negatif antara dukungan sosial dengan stres pada penderita 

DM. Semakin besar dukungan sosial maka semakin rendah stres, begitu 

juga sebaliknya, 

3. Ada hubungan antara optimisme dan dukungan sosial dengan stres pada 

penderita DM 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima dengan sumbangan 

efektif optimisme dan dukungan sosial terhadap stres adalah 29,9%. 

 
 

 
6.2 Saran 

 

6.2.1 Bagi Subyek Penelitian 
 

Penderita DM diharapkan untuk dapat mempertahankan optimisme. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara lebih membuka diri dengan lingkungan agar 

semakin banyak mendapatkan dukungan sosial, selain itu dengan selalu 

mencoba memikirkan hal-hal yang positif dan jika sedang memiliki pemikiran 
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yang negatif, penderita dapat mengalihkan pemikirannya kepada kegiatan yang 

positif dan produktif. Selain itu penderita juga dapat mengikuti kegiatan yang 

berhubungan dengan DM seperti rajin mengikuti Prolanis, dan penyuluhan 

mengenai DM, hal ini bertujuan agar penderita DM semakin mendapatkan 

dukungan sosial yang dapat meminimalisir stres. 

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 
 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa, 

diharapkan dapat meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap stres pada 

penderita DM. Hal ini berdasarkan atas hasil adanya 70,1% sumbangan efektif 

variabel lain selain optimisme dan dukungan sosial yang dapat mempengaruhi 

stres pada penderita DM. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti pada 

populasi yang lebih luas seperti melakukan penelitian di beberapa puskesmas 

dan dengan kualifikasi yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil 

yang lebih beragam dari penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat 

mempertimbangkan kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga 

dapat mempertimbangkan beberapa hal yaitu lama subyek menderita DM, 

melakukan wawancara tidak hanya dengan dua orang saja, mengontrol tingkat 

keparahan penderita DM, 


