
121 
Srimpi Pamulatsih, 2022 

HUBUNGAN SELF COMPASSION TERHADAP PERILAKU CERDIK DAN PATUH PADA PASIEN PASCA 

STROKE DALAM MENCEGAH STROKE BERULANG DI WILAYAH PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL 

PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Keperawatan Program Sarjana 
[www.upnvj.ac.id ⸺ wwww.library.upnvj.ac.id ⸺ www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self compassion 

terhadap perilaku CERDIK dan PATUH pada pasien pasca stroke dalam mencegah 

stroke berulang yang berlokasi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Grogol 

Petamburan, Jakarta Barat. Jumlah sampel yang diteliti adalah 101 responden pasca 

stroke dan 3 orang di antaranya mengalami stroke berulang dengan serangan kedua. 

Berikut ini kesimpulan dari hasil analisa yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan 

tujuan yang sudah dibuat : 

a. Untuk karakteristik responden menurut usia, rata-rata usia responden 

pasca stroke adalah 60 tahun (kategori lansia akhir) dengan mayoritas 

didominasi oleh laki-laki sebanyak 61 orang (60,4%), sedangkan 

perempuan adalah 40 orang (39,6%). Mayoritass responden juga memiliki 

pendidikan menengah (SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat) yaitu 

sebanyak 58 orang. Ditemukan pula dalam penelitian, rata-rata lama 

responden menderita stroke sejak awal didiagnosa adalah 3 tahun dengan 

riwayat paling baru adalah responden yang mengalami stroke sejak 1 tahun 

lalu dan riwayat paling lama adalah responden yang mengalami stroke 

sejak 6 tahun. 

b. Berdasar hasil analisa self compassion atau rasa welas asih responden 

terhadap dirinya sendiri yang diukur dengan SCS (Self Compassion Scale) 

versi Bahasa Indonesia, didapatkan rata-rata skor self compassion 

responden adalah 105,12 (kategori tinggi) dengan skor terendah adalah 70 

dan skor tertinggi adalah 120. 

c. Pada perilaku CERDIK dan PATUH dalam mencegah stroke berulang 

yang diukur dengan kuesioner perilaku CERDIK dan PATUH, didapatkan  
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rata-rata skor adalah 27,04 dan nilai median 28 (kategori baik) dengan skor 

terendah adalah 11 dan skor tertinggi adalah 29. 

d. Berdasarkan analisa hubungan yang peneliti lakukan antara usia dengan  

perilaku CERDIK dan PATUH dalam mencegah stroke berulang, 

didapatkan p value = 0,196 yaitu lebih (>0.05,) maka antara usia dengan 

perilaku CERDIK dan PATUH H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga tidak 

ada hubungan yang signifikan antara usia dengan perilaku CERDIK dan 

PATUH pada pasien pasca stoke dalam mencegah stroke berulang di 

wilayah Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kedua 

variabel ini juga dibuktikan memiliki ikatan yang dan memiliki arah 

negatif yang berarti semakin muda usia responden maka semakin tinggi 

pula skor perilaku CERDIK dan PATUH responden tersebut. 

e. Pada analisa hubungan antara lama masa stroke dengan perilaku CERDIK 

dan PATUH dalam mencegah stroke berulang, didapatkan p value = 0,757 

(>0,05) maka antara lama masa stroke dengan perilaku CERDIK dan 

PATUH H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga peneliti menyimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara lama masa stroke 

dengan perilaku CERDIK dan PATUH pada pasien pasca stroke dalam 

mencegah stroke berulang di wilayah Puskesmas Kecamatan Grogol 

Petamburan, Jakarta Barat. Kedua variabel ini juga dibuktikan memiliki 

ikatan yang dan memiliki arah positif yang berarti semakin lama masa 

stroke responden sejak awal didiagnosa maka semakin tinggi pula skor 

perilaku CERDIK dan PATUH responden tersebut. 

f. Terbukti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin 

dengan perilaku CERDIK dan PATUH dalam mencegah stroke berulang 

dengan p value = 0,273 (>0,05), maka antara jenis kelamin dengan 

perilaku CERDIK dan PATUH H0 diterima dan Ha ditolak. 

g. Terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan 

perilaku CERDIK dan PATUH dalam mencegah stroke berulang dengan 

p value = 0,00 (<0,05), maka antara jenis kelamin dengan perilaku 

CERDIK dan PATUH Ha diterima dan H0 ditolak. 
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h. Terbukti adanya hubungan yang signifikan antara self compassion dengan 

perilaku CERDIK dan PATUH pada pasien pasca stroke dalam mencegah 

stroke berulang di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Grogol 

Petamburan, Jakarta Barat. Maka, Ha diterima dan H0 ditolak dengan p 

value 0,00 (<0,05) serta memiliki ikatan yang kuat dan arah hubungan 

yang positif. Semakin tinggi skor self compassion, maka semakin tinggi 

pula skor perilaku CERDIK dan PATUH. 

 

V.2. Saran  

Hasil penelitian telah dilakukan, oleh karena itu, terdapat beberapa saran 

perbaikan yang mungkin dapat diterapkan oleh beberapa pihak sebagai berikut: 

V.2.1. Bagi Akademisi  

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pengetahuan 

mengenai pentingnya perilaku CERDIK dan PATUH, khususnya dalam mencegah 

stroke berulang pada pasien pasca stroke. Mahasiswa dapat menyebarluaskan 

wawasan pengetahuan mengenai pentingnya perilaku CERDIK dan PATUH dan 

faktor yang memengaruhinya ini pada kerabat lainnya sehingga semakin banyak 

masyarakat luas yang mendapat wawasan baru ini.  

 

V.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Selain hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan keilmuan selanjutnya yang 

lebih berkembang, peneliti juga berharap kekurangan serta keterbatasan yang 

peneliti temukan selama menyusun dan menjalani penelitian ini dapat menjadi 

landasan penelitian selanjutnya untuk dihindari seperti menambahkan faktor yang 

memengaruhi perilaku CERDIK dan PATUH dalam mencegah stroke berulang 

seperti dukungan keluarga dan tingkat stress,  memperluas cakupan sampel 

penelitian sehingga penelitian menjadi lebih maksimal, memodifikasi pertanyaan 

dalam kuesioner perilaku CERDIK dan PATUH agar menjadi lebih jelas dan tidak 

beresiko subyektifitas, membuat kategori dari hasil akhir skor SCS-SF dan perilaku 

CERDIK dan PATUH lebih jelas, menjelaskan hasil skor tiap subskala SCS-SF dan 

perilaku CERDIK dan PATUH agar dapat diketahui lebih jelas aspek apa saja yang 
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kurang dan sudah baik dalam diri responden berdasarkan tingkat self compassion 

dan perilaku CERDIK dan PATUH responden tersebut, dan mengukur resiko 

kejadian stroke berulang berdasarkan tingkat perilaku CERDIK dan PATUH 

responden untuk lebih membuktikan apakah perilaku CERDIK dan PATUH efektif 

dalam mencegah stroke berulang pada pasien pasca stroke.  

 

V.2.3. Bagi Tenaga Kesehatan  

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi dasar-dasar bagi tenaga medis 

agar selalu memastikan pasien pasca stroke mematuhi segala program rehabilitasi 

termasuk perubahan perilaku kesehatannya, khususnya perilaku dalam mencegah 

stroke berulang yang dapat mengacu pada perilaku CERDIK dan PATUH.  

 

V.2.4. Bagi Masyarakat  

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini semakin menyadarkan 

masyarakat pentingnya perilaku kesehatan dalam mencegah PTM (Penyakit Tidak 

Menular) khususnya stroke awal dan stroke berulang, bahaya perilaku kesehatan 

yang buruk, dan mengerti faktor lain apa sajakah yang memengaruhi perilaku 

kesehatan yang baik, agar masyarakat menyadari bahwa faktor tersebut bisa 

dihindari demi keberhasilan perubahan perilaku kesehatan. 

 


