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BAB V  

PENUTUP 

  

 

V.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada tujuan laporan kasus keismpulan dari karya tulis ilmiah ini 

adalah penlis telah melakukan pengkajian pada Tn. S mulai dari identitas diri, 

riwayat kesehatan, hingga pemeriksaan fisik. Penulis juga mampu dalam 

merumuskan diagnose keperawatan Tn. S dengan penyakit diabetes mellitus 

berdasarkan data yang telah dikumpulkan, adapun diagnose keperawatan yang 

muncul pada laporan kasus ini yaitu Nyeri akut berhubungan dengan agens cidera 

biologis, Ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan factor resiko gangguan status 

kesehatan fisik, Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan nutrisi tidak 

adekuat, dan Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient. Setelah itu penulis menyusun 

rencana tindakan keperawatan yang sebelumnya menyusun tujuan dan kriteria hasil 

yang ingin dicapai guna mengatasi masalah yang dialami oleh Tn. S. selanjutnya 

penulis memberikan tindakan keperawatan semaksimal mungkin seperti yang  telah 

direncanakan dan mencatat perkembangannya. Pada kasus ini penulis 

mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tinjauan teori maupun dengan tinjauan 

kasus namun kesenjangan tidak banyak terlihat. Selama tindakan ada faktor 

pendukung dan factor penghambat, seperti jam dinas penulis yang terbatas sehingga 

tidak dapat 24 jam dalam memberikan tindakan keperawatan, namun banyak factor 

pendukung yang didapat oleh penulis seperti kemudahan dalam berkomunikasi 

pada Tn. S maupun keluarga untuk mendapatkan informasi, serta kolaborasi antar 

tenaga kesehatan yang maksimal. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Saran untuk Tenaga Kesehatan 

Saran untuk tenaga kesehatan khususnya perawat diharapkan berupaya 

semaksimal mungkin dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien yang 

bertujuan untuk pemulihan klien, selain itu perawat juga bida memberikan 

pendidikan kesehatan bagi klien agar klien patuh dalam pengobatan sehingga 

penyakit klien tidak kambuh dan menimbulkan komplikasi yang lebih serius lagi. 

 

V.2.1 Saran untuk Klien dan Keluarga Klien 

Saran untuk klien dan keluarga klien diharapkan mampu mengontrol 

penyakitnya, mengenali tanda dan gejala diabetes mellitus, dan diharapkan klien 

mampu tertib dalam proses pengobatan seperti rutin meminum obat, menjaga pola 

makan, dan rajin berolahraga. 
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