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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan 

terhadap empat subjek penderita kanker nasofaring laki-laki dan 

perempuan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa masing-masing subjek memiliki perbedaan yang unik. 

1. Kedua subjek penderita KNF perempuan menceritakan masalahnya 

kepada jaringan yang lebih luas jika dibandingkan dengan laki-laki 

yang hanya menceritakan masalahnya kepada orang tertentu saja.  

2. Kedua subjek pederita KNF perempuan membutuhkan perhatian yang 

lebih banyak dari keluarga dibandingkan kedua subjek laki-laki yang 

tidak mengharapkan perhatian lebih dan tidak ingin terlalu dimanja 

oleh keluarga meski dalam keadaan sakit.  

3. Kedua subjek KNF perempuan membutuhkan motivasi dari jaringan 

sosial yang lebih luas seperti keluarga, kerabat, tetangga dan teman 

dibandingkan kedua subjek laki-laki yang membutuhkan motivasi dari 

orang terdekat saja, terutama keluarga. 

4. Dalam pengambilan keputusan mengenai pengobatan, subjek laki-laki 

lebih dapat mengambil keputusan sendiri mengenai pengobatannya, 

sedangkan subjek perempuan membutuhkan lebih banyak dukungan 

dan bantuan dari orang lain untuk mengambil keputusan, terutama 

dukungan dari suami. 

Masing-masing subjek penelitian memiliki perbedaan yang khas. 

Meski demikian, peneliti menemukan beberapa persamaan di antara 

keempat subjek penderita KNF, diantaranya yaitu: 

1.  Dukungan sosial yang paling dibutuhkan oleh keempat subjek 

penderita KNF adalah dorongan semangat yang dirasakan mampu 

membuat mereka menjadi lebih semangat dalam menjalani 

pengobatan dan berjuang melawan penyakit.  
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2. Dukungan terpenting yang diperoleh keempat subjek penderita KNF 

berasal dari sumber yang sama, yaitu anggota keluarga seperti 

pasangan dan orang tua. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Petugas Pelayanan Kesehatan 

Para petugas pelayanan kesehatan yang bekerja di rumah sakit 

seperti dokter, perawat dan lain-lain juga hendaknya memberikan 

pelayanan yang nyaman dan ramah terhadap pasien disertai dengan 

dengan informasi yang lengkap mengenai kesehatan mereka. selain itu, 

Dokter juga sebaiknya memberikan keyakinan kepada pasien kanker 

nasofaring bahwa mereka mampu untuk menjalani pegobatannya 

sehingga dapat meningkatkan semangat mereka untuk bisa sembuh 

dari penyakitnya. 

2. Bagi Penderita Kanker Nasofaring 

Pasien kanker nasofaring hendaknya menjaga kesehatan dengan 

makanan dan pola hidup yang sehat. Pasien kanker nasofaring juga 

hendaknya menjauhkan pikiran-pikiran negatif dengan berpikir lebih 

positif serta menghindari kondisi emosional yang tidak stabil karena 

dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan. 

3. Bagi Keluarga Penderita Kanker Nasofaring 

Keluarga pasien kanker nasofaring hendaknya memberikan 

pendampingan, perhatian, dan kasih sayang yang lebih bagi anggota 

keluarga yang mengalami kanker nasofaring. Keluarga sebaiknya bisa 

menjadi tempat mencurahkan isi hati dan bisa menanggapi keluh kesah 

mereka secara positif serta tidak membebani dengan pikiran-pikiran 

yang dapat membuat stres. Keluarga juga hendaknya memberikan 

motivasi bagi anggota keluarga yang menderita kanker nasofaring 

karena mereka membutuhkan dukungan berupa motivasi untuk 

meningkatkan semangat juang mereka untuk bisa sembuh. Selain itu, 

keluarga hendaknya membantu serta mendukung mereka dalam 
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mengambil keputusan mengenai pengobatannya  sehingga mereka 

yakin akan keputusan yang mereka ambil.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai dukungan 

sosial hendaknya mempertimbangkan umur, jenis kelamin, pendidikan 

dan status ekonomi subjek yang akan diteliti karena hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap persepsi mereka mengenai dukungan sosial dan 

kebutuhan mereka sendiri akan dukungan sosial. 


