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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan mengenai Asuhan 

Keperawatan pada Klien Tn.H dengan Harga Diri Rendah di Ruang Merak 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Barat pada tanggal 17 Februari 

2020 sampai dengan 7 Maret 2020. 

 

V.1 Kesimpulan 

Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada Tn.H dengan harga diri 

rendah kronik, kesimpulan terdapat pada proses pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

V.1.1 Pengkajian 

Pada proses pengkajian yang dilakukan oleh penulis terhadap klien Tn.H 

terdapat hambatan dan juga faktor pendukung, proses pengkajian dilakukan tiga 

kali tatap muka dalam waktu sehari. Faktor pendukung yang diperoleh yaitu klien 

kooperatif, mampu memberikan informasi mengenai dirinya kepada penulis, 

kemudian kelurga klien juga turut serta dalam memberikan informasi mengenai 

klien kepada penulis. 

Faktor penghambat yaitu saat tahap awal dalam pengkajian dan pemberian 

asuhan keperawatan, konsep diri klien sulit untuk digali karena klien nampak 

pendiam dan pemalu. Saat berkomunikasi suara klien terdengar pelan sehingga 

penulis beberapa kali meminta klien untuk mengulangi ucapannya. Solusi 

terhadap faktor penghambat ini adalah membina hubungan saling percaya dengan 

klien, mendengarkan dengan penuh perhatian dan adanya sikap terbuka perawat 

dalam berkomunikasi, teknik komunikasi refleksi juga dapat digunakan perawat. 

Perawat berusaha untuk mempertahankan kontak mata dan menunjukan 

penerimaan, sehingga klien merasa dirinya dihargai oleh perawat dan timbul rasa 

percaya untuk menceritakan masalahnya.  
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V.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Pada asuhan keperawatan yang diberikan terhadap Tn.H penulis 

menegakkan 5 diagnosa keperawatan yang berdasarkan dari data subjektif 

maupun data objektif yang diperoleh dari proses pengkajian. Diagnosa 

keperawatan tersebut yaitu harga diri rendah kronik, koping keluarga inefektif, 

isolasi sosial, risiko gangguan sensori presepsi halusinasi: penglihatan dan 

pendengaran, dan risiko perilaku kekerasan. Pada kasus klien Tn.H diagnosa 

keperawatan utamanya adalah harga diri rendah kronik. 

Faktor pendukung pada proses penegakkan diagnosa keperawatan adalah 

dengan adanya data yang sesuai antara data yang diperoleh dari pengkajian 

dengan data berdasarkan diagnosa NANDA. Faktor penghambat yaitu adanya 

kesulitan dalam menegakkan prioritas diagnosa. Solusi yang dapat diberikan 

penulis yaitu, sikap keterbukaan penulis terhadap klien sangat mempengaruhi 

keterbukaan klien terhadap penulis.  

 

V.1.3 Perencanaan  

Faktor pendukung pada proses perencanaan yaitu sudah tersedianya 

perencanaan keperawatan sehingga hal ini memudahkan penulis dalam 

memberikan asuhan keperawatan kepada Tn.H.  Faktor penghambat selama proses 

perencanaan yaitu penentuan waktu yang tepat untuk berinteraksi kepada klien 

sehingga tidak mengganggu kegiatan rutin klien. Dalam perencanaan, pencapaian 

strategi pelaksanaan satu (SP 1) harga diri rendah kronik sangat penting, 

dikarenakan SP 1 harga diri rendah merupakan pondasi awal terbentuknya rasa 

kepercayaan diri klien, klien harus aware dan peduli terhadap dirinya untuk 

meningkatkan motivasinya agar mempercepat wakktu penyembuhannya. Solusi 

pada proses perencanaan adalah penulis bersama klien menentukan kontrak 

sebelum melakukan strategi pelaksanaan agar klien menyetujui dan tidak merasa 

terganggu dengan adanya interaksi antara perawat dan klien. 
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V.1.4 Pelaksanaan 

Faktor pendukung pada proses pelaksanaan dalam setiap diagnosa 

keperawatan yaitu klien kooperatif dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan 

strategi pelaksanaan, klien dapat mengikuti arahan yang diberikan perawat dengan 

baik, klien mampu menyebutkan aspek positif yang akan dilatih, klien mampu 

memberikan penilaian positif atas hasil pekerjaanya, alat-alat dalam melakukan 

kegiatan telah tersedia di rumah sakit sehingga memudahkan klien dalam 

melakukan kegiatan, klien mampu menceritakan mengenai halusinasi yang pernah 

dialaminya, klien rutin dalam mengkonsumsi obat tanpa diingatkan oleh perawat 

karena adanya motivasi klien untuk sembuh.  

Faktor penghambat pada proses pelaksanaan yaitu, klien memerlukan 

motivasi yang mendorongnya dalam menyebutkan kelebihan positif yang 

dimilikinya, lokasi pelaksanaan kegiatan yang terkadang tidak kondusif, adanya 

pasien lain yang lalu lalang sehingga klien terdistraksi, klien nampak malu dan 

takut dalam mengajak oranglain berkenalan, sulit menentukan topik pembicaraan 

dan klien sulit dalam menghafal nama serta fungsi obat yang dikonsumsinya. 

Solusi nya adalah, perawat memberikan motivasi kepada klien agar meningkatkan 

rasa kepercayaan dan harga diri klien sehingga motivasi klien untuk sembuh 

semakin tinggi, membangun rasa semangat pada klien dan memberikan 

reinforcement positif atas hasil kerjanya, perawat menunjukkan sikap relaks saat 

kegiatan agar klien merasa enjoy,  memberikan kesempatan kepada klien untuk 

mengutarakan pilihan dan pendapatnya agar klien tidak meraasa terbebani, 

mencari lokasi pelaksanaan yang kondusif serta untuk memudahkan klien dalam 

mengingat, perawat memberikan catatan-catatan kecil untuk klien.  

 

V.1.5 Evaluasi 

Faktor pendukung yaitu klien kooperatif saat melakukan wawancara, 

komunikasi ataupun implementasi sehingga suasana dapat terlihat kondusif. Klien 

mampu mendengarkan dengan baik perintah yang diberikan perawat dan 

melakukan kegiatan sesuai dengan arahan perawat. Setelah dilakukannya strategi 

pelaksanaan pada diagnosa harga diri rendah kronik didapatkan evaluasi bahwa 

klien mulai dapat menilai kelebihan yang dimilikinya, dapat menyebutkan aspek 
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positif dan kemampuan positif yang dapat dilatih. Kemampuan klien juga mulai 

bertambah. Pada masalah isolasi sosial klien sudah mulai berbaur dengan teman-

temannya di rumah sakit, klien terlihat mulai berani mengajak orang lain untuk 

berkenalan, hal ini merupakan suatu kemajuan pada klien dan masalah risiko 

gangguan sensori presepsi halusinasi, klien sudah memahami apa yang harus 

dilakukan ketika halusinasi muncul. 

 

V.2 Saran 

a) Bagi Mahasiswa 

Pada proses pemberian asuhan keperawatan yang ditujukan pada klien 

dengan masalah utama Harga Diri Rendah Kronik, sebaiknya mahasiswa 

menjalin komunikasi terapeutik dengan klien, membina hubungan saling 

percaya, menunjukan sikap terbuka terhadap klien dan selalu 

memberikan pujian atas keberhasilan dalam aspek positif yang dilakukan 

klien. Mahasiswa juga hendaknya berbicara tidak dengan nada yang 

terlalu tinggi, duduk sejajar dengan klien dan mempertahankan kontak 

mata, karena dengan hal seperti itu klien menjadi percaya terhadap 

mahasiswa, klien merasa dihargai oleh mahasiswa dan klien mau untuk 

menceritakan masalahnya kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat 

memperoleh data yang dapat digunakan dalam menganalisa data guna 

memberikan asuhan keperawatan. 

b) Bagi Perawat 

Dalam hal ini, tidak terlalu banyak saran yang diberikan kepada perawat 

di rumah sakit karena menurut penulis perawat sudah menjalankan 

tugasnya dengan baik hanya saja ada beberapa hal yaitu hendaknya 

perawat mengutamakan prinsip komunikasi terapeutik khususnya pada 

pasien dengan masalah Harga Diri Rendah Kronik, yaitu dengan 

mendengarkan klien dengan penuh perhatian, menghindarkan gerakan 

yang tidak perlu, mempertahankan kontak mata, dan menunjukkan 

penerimaan dan sikap terbuka perawat terhadap klien.  
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Sikap seperti ini tentunya akan membuat klien merasa bahwa dirinya 

dihargai oleh siapapun termasuk perawat dan klien menjadi lebih terbuka 

mengenai masalahnya, dapat mengutarakan pendapatnya serta 

meningkatkan rasa kepercayaan serta harga diri klien.  

c) Bagi Institusi 

Pemberian asuhan keperawatan kepada klien sudah terbilang baik, karena 

institusi tidak hanya melihat dari segi medis saja tetapi kebutuhan dasar 

klien pun terpenuhi. Klien juga rutin dilakukan pemeriksaan kesehatan 

dan pemberian obat yang sesuai. Dalam hal ini namun, masih perlu 

adanya peningkatan dalam menentukan masalah utama terhadap klien, 

terutama pada pasien-pasien dengan masalah harga diri rendah kronik. 

Institusi biasanya hanya melihat dari latar belakang masalah yang 

terdapat pada pasien seperti halusinasi, sehingga masalah keperawatan 

seperti harga diri rendah kronik terlihat tidak terlalu diperhatikan. 

 


