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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Gambaran karakteristik pasien yang menjadi responden dalam penelitian 

ini didapatkan bahwa sebagian besar pasien yang menerima layanan home 

care adalah perempuan. Usia pasien paling banyak ada di rentang usia 60 

sampai 80 tahun dengan total 24 pasien.  

b. Gambaran pelayanan kesehatan home care yang dilaksanakan oleh tim dari 

Rumah Sakit St. Carolus dinilai dengan kategori sangat baik oleh sebagian 

besar responden. 

c. Sebagian besar kualitas hidup pasien geriatri memiliki kualitas hidup yang 

buruk, berjumlah 22 pasien.  

d. Hasil analisis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah 

pelayanan kesehatan home care bagi geriatri berpengaruh terhadap 

kualitas hidup pasien dengan riwayat penyakit serebrovaskular.   

V.2.Saran 

a. Bagi responden beserta walinya diharapkan mempraktikkan edukasi yang 

telah disampaikan oleh tim perawat selagi tidak dalam jadwal kunjungan 

agar bisa secara perlahan meningkatkan kualitas hidup pasien.  

b. Bagi rumah sakit diharapkan senantiasa mempertahankan serta 

meningkatkan pelayanannya mengingat dalam penelitian ini didapatkan 

banyak dari pasien yang mempunyai kualitas hidup baik. Penambahan 

personil tim PKR dengan latar belakang rehabilitasi medik juga 

disarankan, mengingat banyak pasien yang mengalami kondisi tirah baring 

yang sangat memerlukan pelatihan secara intensif dan terstruktur dari 

tenaga Kesehatan dengan latar belakang rehabilitasi medik, untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya.  

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan jumlah sampel yang lebih besar serta metode yang berbeda.  



41 

 

 

Laura Nevaranda, 2020  

PENGARUH PELAYANAN HOME CARE BAGI GERIATRI TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN DENGAN 

PENYAKIT SEREBROVASKULAR DI RS ST. CAROLUS JAKARTA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Program Sarjana  

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

d. Bagi institusi pendidikan dan peneliti diharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat menjadi referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama atau 

serupa serta diharapkan dapat menecetuskan ide-ide penelitian baru untuk 

perkembangan penelitian dalam bidang ini.  
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