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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Tn.P dengan konsep diri : 

harga diri rendah akibat skizofrenia di ruang kemuning RSUD R. Syamsudin S.H 

kesimpulan yang dapat diambil yaitu :  

1. Pengkajian 

Pada pengkajian, untuk data yang lengkap dan akurat maka dibutuhkan 

adanya kerja sama antara perawat dan klien. Pada tahap ini penulis dapat 

melaksanakannya sesuai dengan apa yang dilaksanakan walaupun dalam 

pelaksanaannya memerlukan upaya-upaya pendekatan yang dapat diterima oleh 

klien. Satu kali pertemuan klien tidak dapat membina hubungan saling percaya 

terhadap perawat dan menjawab dengan seperlunya saja, tetapi setelah pertemuan 

kedua klien mampu membina hubungan saling percaya dengan penulis. Dalam 

pengumpulan data, didapatkan data dari klien, perawat ruangan,dan berkas rekam 

medis. Selama pengkajian pada Tn.P  klien menunjukan tanda-tanda dari konsep 

diri : harga diri rendah yaitu kontak mata yang kurang, klien merasa dipojokan 

oleh orang-orang sekitar merasa dipandang sebelah mata, klien tampak putus asa 

dengan keadaan.  
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2. Diagnosa 

Pada diagnosa keperawatan berdasarkan data yang didapat masalah yang 

muncul pada Tn.P ditemukan ada 6 diagnosa yaitu : gangguan konsep diri : Harga 

Diri Rendah, isolasisosial, resiko perilaku kekerasan, distres spiritual, distres 

keluarga, Defisit Keperawatan Diri. Penulis mengambil diagnosa konsep diri : 

Harga Diri Rendah Karena merupakan Prioritas masalah yang didapat pada Tn.P 

ciri-ciri salah satunya kontak mata yang kurang ,bicara selalu menunduk, dan 

seperlunya saja. Sering mengungkapkan dirinya malu berinteraksi dengan 

oranglain karena perceraian dengan istrinya dan merasa selalu dipojokan orang-

orang disekitarnya. 

3. Intervensi 

Pada tahap perencanaan pada dasarnya perencanaan yang dibuat 

disesuaikan dengan teori dan pada tahap perencanaan tindakan keperawatan pada 

Tn.P disesuaikan dengan masalah yang ada pada klien, tanpa melupakan pada 

asuhan keperawatan yang ada. Perencanaaan pada konsep diri : harga Diri rendah 

dibuat melalui dari SP 1 sampai dengan SP 3 begitupun untuk SP keluarga. 

4. Implementasi 

Pada tahap implementasi penulis melakukan tindakan keperawatan atas 

dasar perencanaan yang telah dibuat dalam pelaksanaanya penulis berusaha 

menyesuaikan dengan teori. Namun, dalam kenyataan dilapangan SP dilakukan 

sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dialami klien, penulis tidak banyak 

menemukan hambatan karena pada saat awal pengkajian penulis dan klien sudah 
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membina hubungan saling percaya dengan menerapkan hubungan terapeutik. 

Sehingga saat ada hubungan saling percaya dapat mempermudah penulis 

melakukan proses keperawatan selanjutnya. Dalam melaksanakan tindakan 

keperawatan berdasarkan perencanaan sesuai dengan urutan standar asuhan 

keperawatan. Adapun yang menunjang dalam pelaksanaan adalah klien bersikap 

kooperatif dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kegiatan TAK. 

Peran serta keluarga pun sangat penting dalam proses penyembuhan 

klien, karena keluarga tidak ada maka penulis kesulitan untuk mengikut sertakan 

keluarga, karena waktu yang singkat. 

5. Evaluasi  

Dan pada tahap evaluasi pada Tn.P dengan gangguan konsep diri harga 

diri rendah implementasi dapat dilakukan dari mulai SP1 sampai SP2 , hal ini 

ditandai dengan klien mampu : 

a. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki.  

b. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. 

c. Menetapkan/memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan.  

d. Melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuan. 

e. Merencanakan kegiatan yang sudah dilatihnya. 

Pada setiap SP untuk keluarga dari diagnosa konsep diri : Harga Diri 

rendah belum dapat tercapai karena waktu yang singkat dan keluarga tidak ada 

dirumah sakit Sihingga SP untuk keluarga tidak dapat di implementasikan 
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B. Rekomendasi 

Setelah mealakukan asuhan keperawatan selama 5 hari yang dimulai pada 

tanggal 6 maret 2019 sampai 10 maret 2019 pada Tn.P dengan Konsep Dasar : 

Harga Diri Rendah akibat Skizofrenia Hebefrenik penulis ingin memberikan saran 

kepada : 

1. Mahasiswa D-III Keperawatan  

Bagi mahasiswa hasil studi kasus ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

yang berkaitan dengan asuhan keperawatan dengan masalah Konsep Dasar : 

Harga Diri Rendah sehingga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa 

khususnya DIII keperawatan  

2. Keluarga  

Keluarga merupakan orang yang terdekat  dengan klien, sehingga proses 

penyembuhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yaitu keluarga itu sendiri. 

Klien yang dirawat di Rumah Sakit dengan gangguan jiwa merasa terasingkan 

dan tidak diperhatikan oleh orang-orang terdekatnya. Maka dari itu perlu 

adanya dukungan dan perhatian dari pihak keluarga. Diharapkan keluarga dapat 

mengunjungi klien minimal satu kali dalam seminggu selama klien dirawat di 

Rumah Sakit, sehingga klien merasa diperhatikan, tidak terabaikan dan 

pentingnya mencipktakan lingkungan yang terapeutik bagi klien. 

3. Instansi pendidikan  

Demi tercapainya Karya Tulis Ilmiah Sebagai laporan akhir yang 

Komprehensif, diharapkan adanya dukungan oleh banyaknya literatur. Demi 
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kelancaran proses pembuatan Karya Tulis tersebut pada pihak perpustakaan 

diharapkan untuk menambah jumlah literatur pada bidang keperawatan 

khususnya pada asuhan keperawatan jiwa. Dengan dibuatnya Karaya Tulis ini 

diharapkan pembaca mendapatkan ilmu khususnya pada asuhan keperawatan. 

 


