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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Stroke bukan hanya mematikan, namun penderita stroke merasakan diri mereka 

tidak berguna saat mereka lumpuh dan tidak dapat melakukan kegiatan yang 

sering dilakukan biasanya. Kelumpuhan yang terjadi tidak dapat disembuhkan 

total, tetapi penderita sedikitnya bisa lebih baik kondisinya jika dilakukan terapi 

secara rutin. Ibu Julianti mengatakan bahwa 2 orang dari pasiennya sudah dapat 

berbicara dengan jelas, itu dikarenakan pasien semangat dalam menjalankan terapi 

dan pihak keluarga ikut serta dalam pengobatannya. 

 Aplikasi yang dirangcang dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

keluarga penderita diantaranya biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit, tingkat 

kesembuhan penderita lebih cepat, dan keluarga tidak perlu selalu dibawa ke 

tempat terapi. Keluarga penderita stoke dapat melakukan gerakan-gerakan 

sederhana kepada penderita. Aplikasi ini mengunakan ilustrasi yaitu gambar 

bergerak yang dapat diikuti oleh pihak keluarga.  

 Penderita stroke membutuhkan dukungan dan bantuan keluarga terhadap 

kesembuhannya. Dukungan tersebut dapat meningkatkan semangat kesembuhan 

pada penderita. Pada tugas akhir ini menghasilkan bagaimana aplikasi tentang 

panduan rehabilitasi stroke dibuat agar pengunanya dapat mudah mengerti. 
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Ilustrasi latihan mengunakan gambar bergerak sehingga mudah diikuti oleh 

keluarga penderita stroke untuk melakukan latihan pada penderita. 

5.2. Saran 

Penelitian yang dilakukan penulis tentu tidaklah sempurna, sehingga dapat 

disarankan pada penelitian selanjutnya dapat memfokuskan target yang lebih luas, 

tidak sebatas Pasien Eka Hospital. Mencari informasi dibidang kesehatan sulit 

untuk di Indonesia, banyak dari pihak-pihak rumah sakit memiliki kebijakan 

sendiri yang memaksa dokter dan perawatnya tidak diperbolehkan memberikan 

informasi. Saran berikutnya kepada dokter atau ahli terapi dapat berbagi informasi 

lebih kepada masyarakat tentang stroke, bahaya stroke, penyebab stroke, dan cara 

menghindarinya. Saran selanjutnya kepada pemerintah untuk tetap 

memperhatikan kesehatan di Indonesia khususnya stroke, agar kaum kecil dapat 

mendapatkan kesembuhan dengan biaya yang mereka miliki dan medapat 

membantu yayasan stroke kecil di Indonesia.  
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