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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran hasil study kasus 

mengenai “melakukan Asuhan Keperawatan Gerontik Pada Lansia Dengan 

Demensia di UPT PSLU PASURUAN” 

5.1 Simpulan 

     Pelaksanaan proses pengkajian terutama untuk merumuskan diagnosa 

keperawatan diperlukan kecermatan, ketelitian, kepekaan dalam menggali data 

subyektif dan obyektif yang ada sehingga diperoleh data yang valid dan dapat 

dianalisa menjadi masalah yang benar-benar terjadi pada klien. 

     Disamping adanya reaksi-reaksi verbal dari klien terhadap data-data 

yang diberikan, reaksi non verbal dari klien juga mendukung perawat untuk 

mengumpulkan data. Reaksi non verbal dapat disebabkan oleh beberapa sebab 

diantaranya klien merasa takut mengungkapkan atau malu dan ada kemungkinan 

klien merahasiakannya. 

Pada penderita lansia dengan Demensia ditemukan diagnosa keperawatan 

perubahan proses pikir dan perubahan persepsi sensori, yang biasanya dimana 

keadaan yang secara potensi reversibel atau bisa dihentikan intoksikasi, infeksi 

susunan saraf pusat, gangguan metabolik, gangguan nutrisi.  
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Dalam melaksanakan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah 

perlu adanya kerjasama dengan klien, teman sejawat klien, perawat dan ahli gizi. 

Penulis melakukan pendekatan pada klien dengan memberikan penjelasan-

penjelasan, motivasi dan saran serta dukungan moril pada klien 

      Penilaian hasil akhir asuhan keperawatan berdasarkan adanya perubahan 

tingkah laku dan perbaikan keadaan sesuai dengan tujuan dan kritera hasil seperti 

yang telah dibuat sebelunmnya. Keberhasilan ini tergantung pada partisipasi klien 

dalam perawatan yang diberikan serta adanya kerjasama yang baik dengan tim 

kesehatan lain. 

 

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. 

b.    Bagi UPT PSLU Pandaan-Pasuruan 

       Sebagai wacana diharapkan dari pihak UPT PSLU Pandaan-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. 


