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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melakukan Asuhan 

Keperawatan pada Nn. E dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri adalah 

sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian didapatkan data  bahwa mekanisme koping yang 

digunakan oleh Nn. E adalah maladaptif karena saat klien sedang 

menghadapi masalah klien hanya diam, tidur dan hanya melamun, 

klien cenderung menghindari masalah tersebut.  

5.1.2 Dari data subyektif dan obyektif dapat diambil diagnosa 

keperawatan utama (prioritas) yaitu Isolasi Sosial : Menarik Diri. 

5.1.3 Perencanaan telah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan dan telah terdapat pada teori. Penulis hanya dapat 

melakukan SP pada pasien namun penulis tidak dapat 

melaksanakan SP pada Keluarga karena keluarga klien tidak 

kooperatif dan belum pernah datang untuk menjenguk klien sama 

sekali. 

Dari implementasi penulis hanya dapat menyelesaikan SP pada 

klien saja yaitu SP 1 (tanyakan penyebab, tanyakan keuntungan 

dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, latih berkenalan, dan 

masukkan dalam jadwal kegiatan pasien), SP 2 (evaluasi kegiatan 
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yang lalu (SP1), latih berhubungan social secara bertahap, 

masukkan dalam jadwal kegiatan pasien), dan SP3 (evaluasi 

kegiatan yang lalu (SP1 dan SP2), latih cara berkenalan dengan 2 

orang atau lebih, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien). 

5.1.5 Setelah dilakukan implementasi maka diperoleh hasil evaluasi, 

pada hari ke-11 masalah teratasi. Yaitu kontak mata klien 

bertambah, klien mampu menjawab pertanyaan lebih baik, klien 

mampu memulai pembicaraan, ekspresi wajah berseri, klien tidak 

menunduk lagi, klien mau berinisiatif berkenalan dengan orang 

lain, klien mau bercerita tentang apa yang sedang dirasakan dan 

bersedia untuk bercerita tentang masalahnya dengan temannya. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis member saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat antara lain : 

5.2.1 Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan pihak Rumah Sakit dapat melakukan Strategi 

Pelaksanaan pada klien Skizofrenia tipe II dengan Isolasi Sosial : 

Menarik Diri selama 7 kali pertemuan agar diperoleh hasil yang 

lebih optimal.  

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan bagi institusi pendidikan dapat menjelaskan lebih 

sering lagi tentang Asuhan Keperawatan yang sesuai pada pasien 
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dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri yang bertujuan agar 

mahasiswa dapat lebih paham tentang cara Asuhan keperawatan 

pada pasien dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri.    

5.2.3 Bagi Penulis 

Diharapkan kedepannya penulis dapat menggunakan dan 

memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin dalam 

memberikan asuhan keperawatan klien dengan Isolasi Sosial : 

Menarik Diri. Dan dapat menerapkan kembali teori yang telah 

dilakukan pada pasien dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri yang 

lain.  

 

5.1.4  


