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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan pada ketiga subyek 

dapat disimpulkan kebutuhan psikologis penderita epilepsy 

diantaranya adalah keteraturan dan kebutuhan untuk merencanakan 

dengan baik dan teroganisir (Need of Order), keinginan untuk 

mengerjakan tugas sampai selesai (Need of Endurance), keinginan 

untuk berprestasi (Need of Achievement), kebutuhan untuk 

menerima kesalahan dan mengakui kesalahan kepada orang lain 

(Need of Abasement), dan kebutuhan untuk menempatkan diri di 

posisi orang lain (need of intraception). Kelima need yang muncul 

diatas merupakan need yang intesitas munculnya tinggi.  

Selain need-need  yang intensitasnya muncul tinggi ada 

beberapa need-need yang intesitas munculnya rendah, yaitu : 

kebutuhan untuk hidup mandiri (need of autonomy), kebutuhan 

untuk berhubungan dengan lawan jenis (need of heteroseksual), 

kebutuhan untuk tergantung kepada keputusan orang lain (need of 

succorance), dan kebutuhan untuk memimpin atau menuntut orang 

lain mengikuti keinginan (need of dominance) 

 

B. Saran 

1. Bagi Penderita Epilepsi (Subjek) 
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a. Subjek yang memiliki keinginan tidak tergantung dengan 

orang lain, bisa dengan cara subjek mencari tahu tentang 

penanganan epilepsi secara lengkap, sehingga saat penderita 

serangan dalam keadaan tidak ada orang lain subjek dapat 

mandari dan tidak tergantung orang lain saat pergi dengan 

jarak cukup jauh dari lingkungan yang mengetahui tentang 

subjek. 

b. Dalam penelitian ini ketiiga subjek memiliki sifat independen 

atau tidak tergantung dengan orang lain. Tetapi dalam diri 

subjek ada keinginan untuk orang lain tahu tentang keadaan 

dirinya, subjek butuh untuk di nasehat, di manja saat penyakit 

subjek sedang kambuh. Dalam hal ini subjek harus memiliki 

keterbukaan bila subjek ingin memperoleh simpati dari orang-

orang yang berada disekitar subjek. 

c. Sebaiknya subjek mulai menjalani keterbukaan dengan lawan 

jenis, bukan hanya sebagai seorang teman saja, tetapi bisa 

terbuka sebagai seorang pasangan hidup. Untuk subjek ke III, 

subjek telah mendapatkan pasangan hidup, tetapi subjek 

masih belum bisa terbuka dengan lawan jenis lainnya walau 

hanya sebagai teman. 

d. Subjek memiliki keinginan untuk mengarahkan kelompok 

atau lingkungan sekitar sesuai keinginan subjek. Subjek 

mampu untuk mengarahkan situasi sosial mengikuti kemauan 

subjek, dengan cara subjek harus memiliki keterbukaan atau 

mengikuti kegiatan sosial yang ada dilingkungan sekitar 
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subjek, dan subjek tidak menarik diri dalam lingkungan sosial 

yang ada. 

2. Bagi Masyarakat Disekitar Penderita Epilepsi 

a. Menerima kondisi subjek dengan tetap memberikan perhatian 

tanpa menganggap subjek adalah orang yang lemah yang 

tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali. 

b.  Mencari informasi terkait dengan epilepsi sehingga tidak 

menyebabkan terbentuknya pemahaman yang salah mengenai 

epilepsi serta informasi mengenai perlakuan yang efektif yang 

dapat dilakukan kepada subjek. Informasi tersebut selanjutnya 

diberikan dan dipraktekkan kepada subjek. 

c. Keluarga diharapkan memberi kepercayaan terhadap subjek 

dan selalu memberikan dukungan positif yang efektif 

terhadap subjek, baik dukungan secara emosional, 

informasional, maupun berupa materi dalam upaya pemulihan 

dan pencegahan kembali. Sehingga dengan menimbulkan rasa 

kpercayaan terhadap diri subjek, subjek bisa melakukan 

kegiatan sendiri, tanpa bantuan orang lain. 

d. Memberikan penjelasan mengenai epilepsi pada masyarakat 

agar mereka memahami epilepsi secara benar sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah mengenai epilepsi 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti yang berminat terhadap penelitian ini 

sebaiknya mengupayakan lebih maksimal lagi proses 

penelitiannya, sehingga hasil penelitian menjadi lebih optimal. 
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Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah 

subyek supaya need yang muncul bisa lebih bervariasi lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


