
96 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini peneliti menyajikan beberapa simpulan dan saran dari hasil 

studi kasus mengenai Asuhan keperawatan pada klien dengan Decompesasi 

Cordis kiri di ruang HCU RSUD Ibnu Sina Gersik untuk meningatkan mutu 

pelayanan yang baik kepada individu mampun masyarakat yang menderita 

Decompensasi Cordis kiri. 

5.1   Simpulan 

5.1.1  Pengkajian Keperawatan  

 Hasil pengkajian yang telah dilakukan pada kedua klien 

Decompensasio Cordis kiri dengan masalah penurunan curah jantung 

didapatkan banyak persamaan antara klien 1 dan klien 2 seperti ditandai 

dengan adanya hipertensi, adanya pembesaran jantung (Cardiomegali), 

adanya suara tambahan jantung, CRT melebihi batas normal, riwayat 

diabetes, klien mengatakan cepat lelah saat melakukan aktivitas. 

5.1.2  Diagnosa Keperawatan 

      Pada tinjauan kasus ditemukan diagnosa keperawatan yang sama 

antara klien pertama dan klien kedua adalah penurunan curah jantung 

berhubungan dengan perubahan kontraktilitas jantung. 
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5.1.3  Intervensi Keperawatan 

 Dalam intervensi disesuaikan dengan tinjauan pustaka dengan ditambah 

dengan edukasi kepada keluarga dan klien tentang pentingnya cek kesehatan 

secara rutin kepada klien Ny.N dan Ny. M. 

5.1.4  Implementasi  Keperawatan  

Pelaksaan tindakan pada kasus Ny. N maupun Ny. M peneleti berfokus 

mengatasi masalah penurunan curah jantung. Pelaksaan dilakukan sesuai dengan 

yang disusun pada intervensi. Tetapi terdapat hambatan saat melakukan 

berkomunikasi dengan Ny.N pertama kali dengan klien dikarena klien tidak 

mengerti bahasa indonesia hanya mengerti bahasa jawa. Tetapi akhirnya klien 

dibantu keluarga mengerti. Tetapi kedua klien kooperatif baik dengan perawat 

maupun tenaga medis lainnya. 

5.1.5  Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi pada tinjauan kasus dilakukan dengan pengamatan dan 

menanyakan langsung pada kedua klien atau keluarga klien yang di 

dokumentasikan pada catatan perkembangan. Pada Decompensasi Cordis kiri 

dengan masalah penurunan curah jantung pada Ny.N dapat perbedaan waktu 

pencapaian hasil, sesuai dengan kriteria hasil. Penelitian hasil akhir atau evaluasi 

untuk setiap diangnosa keperawatan yang tercapai sesuai dengan tujuan dan 

kliteria hasil yang diharapkan. 

5.2 Saran 

Dengan melihat simpulan di atas, menunjukan bahwa asuhan keperawatan 

pada klien dengan Decompensasi Cordis kiri perlu diaplikasikan secara ilmiah 

langkah-langkah dalam proses keperawatan dapat terlaksanakan secra sistematik 
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dan tepat. Untuk itu pada akhirnya penulis karya tulis ilmiah studi kasus ini 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

5.2.1  Terhadap Klien dan Keluarga 

1) Bagi keluarga klien dukungan secara moral dan spiritual sangatlah perlu 

demi mencapai keberhasilan regimen terapi yang optimal. 

2) Diharapkan keluarga atau klien dapat bekerja sama dan mentaati segala 

tindakan yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kesembuhan klien. 

5.2.2  Terhadap Rumah Sakit 

1) Menjadikan kesembuhan klien sebagai tujuan dan pelayanan yang 

paling utama. 

2) Memperbaiki fasilitas rumah sakit untuk membantu proses 

kesembuhan klien. 

5.2.3  Terhadap Institusi Pendidikan 

1) Diharapkan dapat mengembangkan lagi metode penelitian yang lebih 

baik dan terbaru dalam penerapan asuhan keperawatan pada klien yang 

kritis. 

 


