
73 
 

BAB 7 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dengan hubungan 

dukungan keluarga dengan terjadinya reaksi kusta pada penderita kusta 

di Unit Pelayanan Teknis RS Kusta Kediri. 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bisa diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian didapatkan bahwa dukungan keluarga pada penderita 

kusta di Unit Pelayanan Teknis RS Kusta Kediri  dukungan keluarga 

pada kelompok terjadi reaksi kusta yaitu kategori dukungan keluarga 

kurang sedangkan pada kelompok tidak terjadi reaksi kusta  yaitu 

dukungan keluarga baik. 

2. Faktor yang berisiko untuk terjadinya kusta berdasarkan dari 

hasil penelitian Prawoto (2008) variabel yang terbukti merupakan 

fakor risiko terjadinya reaksi kusta usia saat didiagnosis kusta 

lebih dari 15 tahun, lama sakit lebih dari 15 tahun, kelelahan fisik, 

sedangkan variabel yang tidak terbukti sebagai faktor risiko 

terjadinya reaksi adalah stress, jenis kelamin wanita, jumlah lesi 

lebih dari 10, menstruasi, dan kontrasepsi hormonal. 
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3. Hasil penelitian bahwa terdapat hubungan/asosiasi antara reaksi 

kusta dengan dukungan keluarga dengan besar korelasi (r) yaitu 

0,533 yang berarti  menunjukkan hubungan yang sedang antara 

dukungan keluarga dan terjadinya reaksi kusta. Arah korelasi 

bernilai positif yang berarti semakin baik dukungan keluarga 

semakin tidak terjadi reaksi kusta pada penderita kusta.  

7.2. Saran  

7.2.1. Penelitian Selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lain yang lebih lengkap dan mendalam 

tentang faktor-faktor yang lain yang dapat  berpengaruh terhadap 

terjadinya reaksi kusta. 

7.2.2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) RS Kusta Kediri  

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antar dukungan keluarga dengan terjadinya reaksi kusta, monitoring 

berkala terhadap terjadinya reaksi kusta pada penderita kusta dan juga 

keterlibatan peran keluarga dalam membantu penderita kusta juga perlu 

dievaluasi . Pelibatan keluarga dalam kegiatan penyuluhan dan promosi 

kesehatan tentang penyakit kusta juga sangat diperlukan untu menambah 

informasi sehingga dapat membantu melakukan perawatan penderita 

kusta di rumah. 

7.2.3 Penderita dan Keluarga 

Penderita kusta dengan reaksi kusta yang mempunyai dukungan 

keluarga kurang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari anggota 
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keluarga yang lainnya, karena dukungan keluarga memberikan dampak 

terhadap kondisi sehat sakit anggota keluarga. 


