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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1. Kesimpulan 

Pengkajian yang dilakukan terhadap Tn. S meliputi wawancara, observasi 

dan pemeriksaan fisik secara langsung kepada klien. Data lain juga didapatkan 

dari catatan perkembangan pasien di rumah sakit.  Pengkajian lebih lanjut 

dilakukan karena beberapa data yang tertera dalam lembar catatan keperawatan 

pada pasien yang tidak terlalu lengkap. Seperti pemeriksaan PQRST. Setelah 

dilakukan pengkajian pada Tn. S, kemudian didapatkan diagnosa keperawatan 

dari tiga masalah, yaitu Nyeri berhubungan dengan mukosa lambung teriritasi, 

defisit nutrisi berhubungan dengan Menurunnya nafsu makan mual, muntah dan 

Gangguan pola tidur behubungan dengan nyeri. Dari tiga masalah tersebut hanya 

ada satu masalah utama yang sesuai dengan tinjauan teori yang didapat, yaitu 

Nyeri berhubungan dengan mukosa lambung teriritasi. 

Dalam perencanaan keperawatan yang meliputi, tujuan, kriteria hasil dan 

intervensi keperawatan. Maka dari itu, rencana keperawatan pada Tn. S disusun 

dengan baik. Faktor pendukung yang terlibat dalam rencana keperawatan ini 

berasal perawat ruangan yang kooperatif, dan juga tenaga medis lain yang terlibat 

dalam bekerjasama untuk melakukan rencana selanjutnya pada klien. Kendala 

dalam penulisan meliputi rencana keperawatan yang tidak dilaksanakan pada Tn. 

S, karena penulis melakukan tindakan ber pada hari ketiga pasien saat sudah 

dirawat di rumah sakit, lalu penulis memanfaatkan catatan perkembangan pasien 

sebagai bahan pengkajian pendukung. 

Dari hasil evaluasi keperawatan, masalah teratasi sebagian. Yaitu Nyeri 

berhubungan dengan mukosa lambung teriritasi, resiko defisit nutrisi berhubungan 

dengan Menurunnya znafsu makan mual, muntah dan Gangguan pola tidur 

behubungan dengan nyeri. 
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V.2. Saran 

Penelitian yang sudah penulis uraikan ke dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI), 

penulis ingin menyampaikan saran kepada beberapa pihak untuk meningkatkan 

kualitas serta kuantitas dalam memberikan asuhan keperawatan maupun terkait 

dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 

V.2.1 Saran Bagi Mahasiswa 

Diharapkan kepada mahasiswa dalam menyususn penulisan Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) secara teoritis dapat berdasarkan referensi dengan tahun terbaru serta 

bukti yang akurat agar dapat mengetahui secara rinci dan jelas penyakit yang 

dialami pasien. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam maka dapat 

melakukan asuhan keperawatan maupun penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

secara maksimal dan berkualitas. 

 

V.2.2 Saran Bagi Pasien & Keluarga 

Diharapkan kepada pasien dapat menjaga serta memperhatikan kondisi 

kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya 

terhindar dari komplikasi yang memungkinkan terjadi. Diharapkan juga kepada 

keluarga supaya dapat terus memotivasi dan memberikan perhatian secara penuh 

kepada pasien untuk selalu memperhatikan dan menjaga kesehatannya. 

 

V.2.3 Saran Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan kepada institusi rumah sakit dapat melengkapi fasilitas 

penunjang dalam melakukan pemeriksaan diagnostik kepada pasien serta dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. 
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