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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1. Kesimpulan 

Meningkatnya angka kejadian penderita gagal ginjal kronik serta naiknya 

kebutuhan dalam melakukan terapi hemodialisa sebagai pengganti fungsi ginjal 

dalam melakukan penyaringan darah, namun masih banyak penderita gagal ginjal 

kronik yang belum mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya menjadi lebih baik. Maka itu penulis membuat produk berupa booklet 

sebagai bahan bacaan yang praktis untuk penderita gagal ginjal kronik dalam 

meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri dirumah setelah menjalani terapi 

hemodialisa.  

Produk booklet ini dapat bermanfaat bagi pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan melakukan 

manajemen diet dan pembatasan cairan secara mandiri dirumah, selain itu 

diharapkan booklet ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat dibaca 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan oleh para pemmbaca baik masyarakat 

sampai tenaga kesehatan.  

 

V.2. Saran 

a. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat menjadikan booklet ini sebagai bahan bacaan untuk 

mengetahui bagaimana cara melakukan manajemen diet dan pembatasan 

cairan, namun diharapkan pembaca juga dapat tertarik untuk mencari dan 

membaca sumber-sumber lainnya yang terkait dengan gagal ginjal 

kronik, hemodialisa, meningkatkan kualitas hidup dll untuk mendapatkan 

informasi yang lebih banyak lagi.  

b. Bagi Institusi Pendidikan  

Institusi pendidikan dapat menjadikan ini sebagai suatu referensi bacaan 

untuk meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen diet dan 
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pembatasan cairan untuk pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa.  

c. Bagi Komunitas Gagal Ginjal 

Komunitas gagal ginjal dapat memberikan booklet ini sehingga dapat 

membantu anggota komunitas untuk mendapatkan tambahan informasi 

dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan bagaimana cara melakukan 

manajemen diet dan pembatasan cairan sendiri dirumah.  

d. Bagi Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan dapat menjadikan booklet ini sebagai bahan bacaan 

untuk para pasien gagal ginjal kronik di ruang rawat inap ataupun ruang 

hemodialisa untuk meningkatkan pengetahuan terkait kualitas hidup 

pasien gagal ginjal kronik, booklet dapat dicetak ataupun dijadikan 

referensi saat dilakukan pendidikan kesehatan langsung kepada pasien.  

Disarankan untuk menambahkan penjelasan lebih dan memsukkan kolom 

IWL pada chart pemantaun cairan sehingga pasien gagal ginjal kronik 

dapat menghitung secara mandiri dan memantau keluarnya cairan yang 

keluar dari tubuh tanpa disadari (keringat dsb).  

 

 


