
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan data yang diperoleh di RSI Sultan 

Agung Semarang tahun 2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi sebelum dilakukan program 

kemoterapi di RSI Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian yang sudah dilakukan 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden kualitas hidupnya baik yaitu 93,3% 

dan 6,7% responden kualitas hidupnya sangat baik. 

2. Kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi sebelum dilakukan program 

kemoterapi di RSI Sultan Agung Semarang. 

hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan kemoterapi kualitas hidup 

pasien menjadi baik semuanya yaitu 100%. hal ini menunjukkan bahwa ada 

penurunan kualitas hidup dari sebagian responden karena sebelum dilakukan 

kemoterapi kualitas hidup responden ada yang dalam kategori sangat baik. 

3. perbedaan kuallitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi sebelum dan 

sesudah  dilakukan program kemoterapi di RSI Sultan Agung Semarang. 

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas hidup sebelum dan 

sesudah menjalani kemoterapi yaitu dengan perbedaan rata-rata sebelum kemoterapi 

71,33 dan setelah kemoterapi rata-rata skor kualitas hidupnya 72,00 hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan rata-rata, akan tetapi nilai skor tertinggi berada 

pada skor kualitas hidup sebelum kemoterapi yaitu 89, sedangkan setelah kemoterapi 

skor yang tertinggi adalah 80 
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B. saran  

Berdasarkan hasil penelitian di RSI Sultan Agung Semarang, dapat diajukan saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi pasien  

a. Diharapakan pasien dapat memotivasi dirinya sendiri untuk melawan penyakit 

yang sedang dialaminya 

b. Sebaiknya pasien dapat menjaga dan menerapkan gaya hidup yang sehat 

 

2. Bagi keluarga pasien 

Diharapkan keluarga selalu memberikan motivasi dan mendampingi pasien 

 

3. Bagi perawat  

Perawat sebaiknya melibatkan keluarga dalam pemeriksaan dan menjelaskan terkait 

keadaan pasien agar keluarga ikut serta memahami dan memotivasi pasien dalam 

proses pengobatan.  

 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya dan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik. 
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