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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran hasil study kasus 

mengenai “melakukan Asuhan Keperawatan Pada Lansia Dengan Demensia di 

UPT PSLU LAMONGAN” 

 

5.1 Simpulan 

 Pada pengkajian didapatkan tanda dan gejala yang dapat mendukung 

asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia yaitu klien mengatakan 

seringkali lupa dengan hal yang baru saja dilakukan, klien tampak bingung 

bila diajak berbicara dan kehilangan konsentrasinya saat diajak berdiskusi, 

klien terlihat sesekali menoleh kekanan dan kekiri seperti tampak tidak tenang, 

klien juga jarang berkomunikasi dengan teman satu wisma. Dari hasil 

pengkajian  kemampuan intelektual klien yang sesuai dengan format SPMSQ 

hasilnya fungsi intelektual mengalami kersakan sedang dan pengkajian 

kemampuan aspek koknitif menggunakan MMSE hasilnya klien mengalami 

gangguan kognitif sedang. Pada proses ini juga dilakukan pengkajian 

inventaris depresi beck hasilnya klien mengalami depresi ringan. 

Pengumpulan data diperlukan pengetahuan yang cukup agar data yang 

diperoleh  sesuai dengan keadaan klien. Penulis juga memerlukan kemampuan 

dalam menciptakan hubungan yang terapeutik dengan klien. 

Diagnosa yang ditemukan pada kasus Ny. S, penulis menemukan dua 

diagnosa keperawatan yaitu perubahan proses pikir berhubungan dengan 
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kehilangan memory atau ingatan. Dan perubahan presepsi sensori 

berhubungan dengan presepsi, transmisi dan integrasi sensori (penyakit 

neurologis). Perumusan diagnosa ini berdasarkan dari hasil pengkajian yang 

telah dilakukan oleh penulis. 

  Perencanaan tindakan keperawatan disusun berdasarkan masalah yang 

muncul pada pengkajian dan harus sesuai dengan tujuan, realistis. 

Pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan rencana 

tindakan yang disusun dan perlu melibatkan sumber-sumber yang terdapat 

pada lingkungan wisma, seperti teman sejawat klien, perawat dan ahli gizi. 

Penulis melakukan pendekatan pada klien dengan memberikan penjelasan-

penjelasan, motivasi dan saran serta dukuan pada klien. 

Evaluasi dari pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah dilakukan yaitu 

pada diagnosa keperawatan pertama perubahan proses piker tujuan belum 

teratasi, sedangkan pada diagnose keperawatan kedua perubahan presepsi 

sensori tujuan telah teratasi sebagian.   

5.2 Saran 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti selesai menempuh pendidikan akan mempraktekkan 

ilmu yang dimiliki kepada pasien secara langsung, terutama melakukan 

asuhan keperawatan dan agar tetap berperan aktif dalam pemberian informasi 

dan motivasi kepada pasien lansia pada umumnya serta asuhan keperawatan 

lansia dengan diagnosa medis Demensia. 
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b. Bagi UPT PSLU Lamonga-Pasuruan 

Sebagai wacana diharapkan dari pihak UPT PSLU Lamongan-Pasuruan 

sendiri dapat meningkatkan kompetensi yg dimiliki oleh perawat yang 

merawat pasien yang tinggal dipanti, dan untuk sebagian perawat yang 

merawat agar lebih sabar dan memiliki rasa ikhlas dalam merawat pasien yang 

ada. 

 


