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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah mendeskripsikan dan menganalisakan data dari 4 

partisipan dengan menggunakan teori V.E. Frankl, maka peneliti 

mengakhiri tulisan ini dengan memberi kesimpulan dan saran kepada 

pihak-pihak tertentu berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap 

4 partisipan dengan gagal ginjal kronik stadium 4-5 dalam pemenuhan 

makna hidupnya. 

5.1 Kesimpulan 

 Makna hidup ke 4 partisipan gagal ginjal kronik dengan 

stadium 4-5 yang menjalani terapi hemodialisa secara detail dapat di 

ketahui dari tiga nilai sumber makna hidup antara lain: nilai kreatif 

(kerja), penderitaan ini tidak menghalangi mereka untuk berkarya 

dan meningkatkan potensi yang dimiliki, sehingga membuat hidup 

mereka berarti, berguna, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, 

masyarakat dan terlebih untuk Tuhan. Nilai pengalaman 

(keyakinan/kepercayaan dan cinta kasih), kehidupan yang masih 

dijalani saat ini dimaknai oleh partisipan sebagai keyakinan dan 

kepercayaan kepada Tuhan. Nilai sikap (menerima penderitaan), 

setelah hidup cukup lama dari diagnosa medis pasien gagal ginjal 

kronik mulai menerima dan menemukan makna hidup mereka yang 

awalnya belum mereka terima yang tidak seharusnya mereka terima 
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dalam penderitaan. Hasil pemaknaan hidup itu membuat mereka 

masih bersemangat untuk melakukan terapi hemodialisa. 

5.2 Saran  

 5.2.1. Rumah sakit 

Kepada pihak rumah sakit diharapkan untuk lebih lagi 

meningkatkan komunikasi yang baik, memberikan rasa 

nyaman bagi pasien dan keluarga, menerima, serta melayani 

lebih tulus dan iklas, dan perlu adanya pelayanan konseling 

pastoral di rumah sakit bagi pasien gagal ginjal kronik. 

5.2.2. Keluarga 

Keluarga menerima penderita dengan tulus hati sebagai 

manusia yang utuh, mendampingi mereka dengan penuh 

kasih sayang dalam keadaan suka maupun duka, dan setia 

untuk mengantar dan menemani selama proses terapi cuci 

darah (hemodialisa) di rumah sakit. 

5.2.3. Pasien 

Diharapkan agar pasien tetap mempertahankan makna 

hidupnya, tetap berfikir positif, dan rutin dalam menjalani 

terapi cuci darah (hemodialisa). 

5.2.4. Peneliti selanjutnya 

 Untuk melanjutkan penelitian ini dengan melihat faktor-faktor

 yang mempengaruhi pencapaian makna hidup pasien 

 hemodialisa. 


