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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 15 sampai 27 Juni 2015 

di poliklinik jantung RSI Siti Khadijah Palembang dengan judul “Faktor-faktor 

yang mempengaruhi Quality of Life pada pasien Penyakit Jantung Koroner di 

poliklinik jantung RSI Siti Khadijah Palembang tahun 2015”, didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada hubungan yang bermakna antara Pendidikan dengan Quality of Life 

pada pasien Penyakit Jantung Koroner di poliklinik jantung RSI Siti Khadijah 

Palembang (p value = 0,270). 

2. Tidak ada hubungan yang bermakna antara depresi dengan Quality of Life 

pada pasien Penyakit Jantung Koroner di poliklinik jantung RSI Siti Khadijah 

Palembang (p value = 0,781). 

3. Tidak ada hubungan yang bermakna antara cemas dengan Quality of Life pada 

pasien Penyakit Jantung Koroner di poliklinik jantung RSI Siti Khadijah 

Palembang (p value = 0,686). 

4. Tidak ada hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan Quality 

of Life pada pasien Penyakit Jantung Koroner di poliklinik jantung RSI Siti 

Khadijah Palembang (p value = 1,00). 
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5. Tidak ada hubungan yang bermakna antara Pekerjaan dengan Quality of Life 

pada pasien Penyakit Jantung Koroner di poliklinik jantung RSI Siti Khadijah 

Palembang (p value = 0,269). 

 

B. Saran 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan maka peneliti dengan ini memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya 

mengenai Quality of Life pada pasien Penyakit Jantung Koroner dalam materi 

Keperawatan Medikal Bedah sebagai acuan dalam melakukan praktek di 

lapangan. 

2. Bagi Tenaga Keperawatan 

Diharapkan perawat dapat memberikan pelayanan seperti memperhatikan 

kebutuhan psikologi dan memberikan dukungan moral  yang sesuai dengan 

kebutuhan pasien dilihat dari  Quality of Life  khususnya bagi pasien Penyakit 

Jantung Koroner. 

3. Bagi Masyarakat (Pasien)  

Diharapkan bagi masyarakat (pasien) dapat memahami dan mampu 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang  bagaimana mengatur 
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pola makan dan kebiasaan merokok sehingga dapat terhindar dari komplikasi-

komplikasi Penyakit Jantung Koroner. 

4. Bagi Peneliti lain 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

masalah-masalah yang terjadi pada Penyakit Jantung Koroner dan memperoleh 

sampel yang lebih besar dengan karakteristik responden yang lebih bervariasi 

lagi. 

 

 

 

 




