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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari studi kasus didapatkan hasil bahwa : 

5.1.1 Pengkajian 

Berdasarkan data yang diperoleh saat penulis melakukan pengkajian pada 

pasien Tn M dan Tn. S dengan CVA Infark di Ruang Nakula RSUD Bhakti 

Darma Husada Surabaya,  yang meliputi identitas pasien, riwayat kesehatan 

pasien, sebelas fungsi kesehatan Gordon, pemeriksaan fisik, pemeriksaan 

penunjang, dan melakukan analisa data dari hasil pengkajian. Untuk pemeriksaan 

fisik system B1 Breathing , B2 Blood, B3 Brain, B4 Bowel dan B6 Bone telah 

ditemukan kesesuaian antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yag ditemukan. 

Pada pemeriksaan penunjang didapatkan ada kesenjangan antara penelitian dan 

teori. 

5.1.2 Diagnosa 

Setelah menemukan diagnosa/masalah keperawatan penulis menyusun 

rencana keperawatan pada pasien Tn M dan Tn. S dengan CVA infark, rencana 

keperawatan ini telah sesuai dengan tinjauan pustaka yang telah dibuat dari 

berbagai referensi. Dan prioritas diagnosa keperawatan adalah gangguan mobilitas 

fisik 

5.1.3 Intervensi 

Pada tahap intervensi pada pasien Tn M dan Tn S menurut diagnosa 

Nanda Nic Noc dengan melakukan rencana tindakan yang akan dilakukan saat 

implementasi. 
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5.1.4  Implementasi 

Berdasarkan rencana keperawatan yang telah disusun penulis 

melaksanakan tindakan/implementasi keperawatan. Dalam melakukan tindakan 

keperawatan penulis bekerjasama dengan pasien, keluarga dan berkolaborasi 

dengan tim medis. Dalam pelaksanaannya ditemukan kesenjangan yakni, semua 

perencanaan yang telah dibuat dalam tinjauan pustaka tidak semuanya dapat 

diterapkan dalam tinjauan kasus, hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien selama di rumah sakit. 

5.1.5 Evaluasi 

Hasil evaluasi dapat dilihat dari catatan perkembangan yang menunjukkan 

tujuan tercapai, tercapai sebagian atau tidak tercapai.Pasien Tn M pulang pada 

hari ke 5 sejak pasien MRS dan Tn S pulang paksa pada hari ke 5.  Dari terapi 

yang sudah diberikan, belum ada perkembangan setelah dilakukan ROM 5 hari. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

Diharapkan hasil karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi PPNI dalam 

proses perbaikan dan pengembangan literature yang lebih baik lagi 

sehingga bisa meningkatkan kualitas perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang tepat sesuai kondisi pasien. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukandan mengembangkan 

penelitian ini dengan desain dan metode yang berbeda serta jumlah sempel 
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yang lenih banyak sehingga dapat menyempurnakan isi dari penelitian ini 

dan dapat bermanfaat bagi perkermbangan ilmu keperawatan, khususnya 

tentang asuhan keperawatan CVA  

5.2.3 Bagi rumah sakit 

Memberikan penyuluhan/konseling pada pasien dengan CVA tentang 

nutrisi, latihan mobilitas yang bertahap, memberitahukan tentang faktor 

resiko apa saja yang dapat menyebabkan CVA dan manfaatnya bagi pasien 

CVA  

 


