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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berrdasarkan hasil penelitian dari data kuantitatif dan kualitatif yang 

kemudian dianalisis pada Bab 4, didapatkan bahwa variabel antcipatory grief dan 

hope memiliki hubungan yang signifikan dan social support dapat memoderasi 

kedua variabel tersebut. Hal ini berarti telah menjawab rumusan masalah yang 

ditanyakan. Selanjutnya, dari hasil penelitian didapatkan juga bahwa terdapat 

faktor lain yang dapat mempengaruhi anticipatory grief pada orangtua dari anak 

dengan diagnosis leukemia, yaitu hubungan yang harmonis antar orangtua dan 

kemampuan finansial. Dari hasil analisis wawancara kepada dua subjek, faktor 

tersebut adalah faktor yang dapat meringankan maupun memperburuk 

anticipatory grief. Selain itu, kepribadian orangtua pun ikut menentukan harapan 

yang dimiliki orangtua dari anak dengan diagnosis leukemia. 

Kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Anticipatory grief memiliki hubungan yang signifikan dengan hope secara 

positif. 

2. Hope dan social support jika disandingkan, maka hasilnya tidak 

signifikan. 

3. Social support adalah variabel yang memoderasi hubungan antara 

anticipatory grief dengan hope. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

yang sama, maka diharapkan melakukan pendekatan personal terlebih 

dahulu dengan subjek, karena tema dari penelitian ini cukup sensitif 

sehingga terkadang ada penolakan dari subjek untuk mengisi kuesioner 

maupun melakukan wawancara penelitian. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menghindari adanya social desireability, 

dalam penggunaan alat ukur diharapkan peneliti menggunakan item yang 
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tidak terlalu banyak agar responden tidak merasa bosan dan juga bahasa 

yang digunakan diharapkan dapat dimengerti juga oleh subjek yang 

berpendidikan rendah. 

3. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji berbagai faktor 

eksternal lainnya yang mempengaruhi anticipatory grief, seperti hubungan 

personal antar orangtua pasien, kemampuan finansial, dan kepribadian 

orangtua pasien. Hal ini dikarenakan banyak faktor eksternal yang belum 

dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, hal ini dapat memperkaya penelitian 

mengenai anticipatory grief di Indonesia. 

 

5.2.2 Bagi Orang terdekat Orangtua dari Anak dengan Diagnosis 

Leukemia 

1. Pasangan orangtua dari anak dengan diagnosis leukemia diharapkan dapat 

lebih saling memperhatikan satu sama lain dan menciptakan komunikasi 

yang baik, sehingga mereka dapat saling berbagi tugas dan mengurangi 

beban dalam merawat anak yang sakit. Hal tersebut dapat meringankan 

anticipatory grief pada orangtua dari anak dengan diagnosis leukemia. 

2. Keluarga dan teman dari orangtua yang memiliki anak dengan diagnosis 

leukemia diharapkan dapat lebih memperhatikan orangtua dari anak 

dengan diagnosis leukemia, sehingga mereka merasa lebih diperhatikan 

dan tidak merasa terisolir karena kondisi yang terus menerus harus 

bersama anak. 

 


