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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan asuhan keperawatan pada Tn. A dengan 

diagnosis medis Obs. Vomitus Dengan Gastroenteropati Diabetes Melitus Tipe 2 

di ruang Cendana 2 Rs Bhayangkara Tk I R.Said Sukanto Jakarta selama 3 hari 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Pengkajian terhadap Tn. A meliputi pemeriksaan fisik serta data yang 

dikumpulkan dari observasi dan diskusi langsung dengan klien dan 

keluarganya. Sebelum masuk rumah sakit, Tn. A mengalami mual 

muntah selama dua hari, nyeri perut menjalar ke ulu hati, susah makan 

dan minum, mukosa mulut kering, turgor kulit kurang elastis, 

pemeriksaan laboratorium darah komprehensif dilakukan pada klien. dan 

pengetahuan klien tentang beberapa hal ditemukan baik secara 

konseptual maupun dalam kasus Tn. A. selama pengkajian. Kesenjangan 

ditemukan selama investigasi, seperti meningkatnya rasa haus dan 

minum, dan polifagia yaitu terjadi penurunan berat badan meskipun 

penderita sering merasa lapar dan meningkatnya pola makan, dan 

manifestasi gastroenteropati diabetik berupa nyeri ulu hati, nyeri perut, 

mual, muntah, bahkan konstipasi, diare, dan inkontinensia fekal. Namun 

pada klien Tn.A manifestasi klinis yang tidak sesuai dengan teori adalah 

diare, dan inkontinensia fekal karna saat ini pasien mengalami konstipasi. 

b. Ada lima diagnosa keperawatan yang penulis angkat berdasarkan data 

yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan review rekam medis 

klien. Penulis menemukan diagnosa keperawatan dalam kasus seperti 

sakit parah yang disebabkan oleh agen kerusakan fisiologis, Resiko 

hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, Perfusi perifer 

tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, 

Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi 
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insulin, Risiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan 

mencerna makanan.  

c. Perencanaan pada diagnosis Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera 

fisiologis tindakan yang utama adalah mengkaji nyeri secara 

komprehensif. Pada diagnosis Resiko hipovolemia berhubungan dengan 

kehilangan cairan aktif tindakan yang utama adalah memantau intake dan 

output cairan guna mengetahui keseimbangan cairan tubuh klien. Pada 

diagnosis Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan peningkatan 

tekanan darah tindakan yang utama adalah dengan memonitor tekanan 

darah dan memberikan obat antihipertensi. Pada diagnosis 

Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi 

insulin tindakan yang utama adalah memonitor kadar glukosa darah dan 

berkolaborasi pemberian insulin. Dan pada diagnosis Risiko defisit 

nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan 

tindakan yang utama adalah memonitor berat badan dan mengkaji 

kemampuan pasien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. 

d. Kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya 

sesuai dengan teori dan kasus yang dihadapi klien. Rencana penulis 

dilakukan atau dilaksanakan dengan bantuan keluarga pasien, perawat, 

dan tenaga kesehatan lainnya. Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya. 

e. Elemen terakhir dari proses keperawatan terhadap Tn.A adalah evaluasi. 

Pada keadaan Tn. A diagnosa medisnya ada 5. Empat diagnosis dapat 

diselesaikan, tetapi satu tetap tidak terpecahkan; Namun, klien telah 

diizinkan untuk kembali ke rumah, dan intervensi yang belum 

terpecahkan akan dilanjutkan oleh perawat yang membatu Tn.A 

diruangan.  

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari pengkajian sampai 

dengan tahap akhir yaitu evaluasi pada Tn. A dengan diagnosis medis Obs. 
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Vomitus Dengan Gastroenteropati Diabetes Melitus tipe 2 maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

a. Bagi klien dan keluarga agar selalu menjaga kesehatan dengan 

memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh 

terutama membatasi makanan yang tinggi glukosa, dan menjaga pola 

hidup sehat; jika anggota keluarga mengalami penurunan kondisi 

kesehatan, bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk berobat. untuk 

menerima perawatan yang benar dan untuk menghindari masalah 

kesehatan memburuk 

b. Diharapkan mahasiswa keperawatan dapat mengembangkan 

keterampilan komunikasi dan memanfaatkan kemampuannya untuk 

membantu proses tindakan menjadi lebih tepat. 

c. Institusi dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan praktik 

laboratorium, klinis, dan komunitas mereka sehingga siswa dapat 

melanjutkan karir keperawatan mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


