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BAB V 

 PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Pada pencarian evidence based practice asuhan keperawatan gawat darurat 

dan kritis yang berjudul “Modul Asuhan Keperawatan berdasarkan Evidence Based 

Practice (EBP): Intervensi Inovasi untuk menurunkan Length Of Stay (LOS) Pasien 

Dengan Gangguan Sistem Neurology Di Intensive Care Unit (ICU)” dapat ditarik 

kesimpulan bahwa jurnal – jurnal yang ditelaah dapat dijadikan sumber informasi 

sesuai topik studi literature ini karena hasil dari penelitian setiap jurnal menjawab 

pertanyaan ilmiah penulis. Sebagian besar jurnal didapatkan hasil mengenai 

intervensi keperawatan yang dapat mempengaruhi atau membantu untuk 

mempersingkat waktu LOS pada pasien stroke di ruangan ICU. 

Intervensi tersebut dapat dimodifikasi dengan inovasi-inovasi terbaru sesuai 

perkembangan zaman. Berdasarkan beberapa penelitian, maka telah ditemukannya 

beberapa inovasi intervensi untuk mengatasi masalah keperawatan pada pasien 

stroke di ruangan ICU yaitu dengan Latihan Range of Motions untuk masalah 

gangguan mobilisasi, Posisi Head Up 30° untuk masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif, Terapi Murotal dan Terapi Musik merupakan intervensi inovasi pada 

masalah perfusi perifer tidak efektif, dan untuk masalah gangguan integritas kulit 

dan jaringan menggunakan intervensi inovasi dengan Swedish Massage, dan Posisi 

Baring Miring 30°. 

 

V.2 Saran 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Produk modul ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi 

mahasiswa yang akan praktik klinik atau untuk mahasiswa yang sedang 

belajar tentang neurology atau penyakit stroke. 
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b. Bagi Perawat 

Modul ini dapat digunakn sebagai rujukan dan media pembelajaran baik 

untuk perawat atau pun untuk pasien mengenai intervensi keperawatan 

pada pasien stroke yang dirawat di ruangan ICU. 

c. Bagi Pendidikan Keperawatan 

Modul ini bisa menjadi bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuan 

serta informasi kesehatan mengenai intervensi inovasi pada pasien stroke 

diruangan ICU. 
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