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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Asuhan keperawatan pada klien Ny.R dengan Diabetes Mellitus 

memberikan pengalaman yang nyata untuk menulis dengan menerapkan 

konsep teoritis pada aplikasinya. Maka dari itu penulis dapat menemukan 

kesenjangan teori dalam praktek di lapangan, merupakan satu keunikan klien 

dalam merespon terhadap masalah kesehatan. Pada bab ini penulis 

menyimpulkan proses asuhan keperawatan dengan menggunakan proses 

keperawatan, yaitu : 

1. Pengkajian  

Selama pengkajian pada klien Ny.R tanggal 01 Maret 2019 dalam 

pengumpulan data dengan metode wawancara, penulis tidak banyak 

mendapat kesulitan karena komunikasi yang digunakan sesuai bahasa 

yang dimengerti klien dan menggunakan komunikasi terapeutik sebagai 

pendekatan pada klien dan keluarga, klien dan keluarga sangat 

kooroperatif dan terbuka dalam menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan penulis, sehingga penulis dapat mengamati masalah pada klien. 

Klien mengatak nyeri pada kaki kanan. 
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2. Diagnosa keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian, diagnosa yang ditemukan pada pasien 

ada enam diagnosa dengan melalui suatu penganalisaan data, maka 

penulis dapat menentukan diagnosa keperawatan Pada Ny.R yaitu : 

1. Gangguan rasa nyaman nyeri b.d diskontuinitas jaringan. 

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d mual, anoreksia. 

3. Kurang pengetahuan b.d kurangnya informasi. 

4. Resiko tinggi infeksi b.d perkembang biakan bakteri. 

5. Intoleransi aktifitas b.d keletihan inadekuat oksigenasi untuk aktivitas. 

6. Gangguan personal hygine b.d kelemahan umum. 

3. Perencanaan Tindakan Keperawatan 

 Rencana tindakan keperawatan yang di tetapkan oleh penulis sesuai 

dengan kemampuan, kondisi, sarana, dan prioritas masalah yang 

difokuskan pada pengawasan Tanda-tanda vital (Tekanan darah, Respirasi, 

Nadi dan Suhu), Pengecekan Gula Darah, Pemberian insulin, dan 

Pengawasan nutrisi klien. Penetapan tujuan dan rencana tindakan 

didasarkan pada teori dan mempertimbangkan kondisi klien. 

4. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

 Dalam pelaksanaan tindakan keperawatan pada Ny.R sesuai 

dengan perencanaan yng telah di buat dan di tetapkan tidak lepas dari teori 

dengan melibatkan keluarga klien dan bekerja sama dengan perawat 
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ruangan melalui pendelegasian dari monitoring pada tiap pergantian dines 

selama 24 jam. 

5. Evaluasi 

 Pada tahap evaluasi akhir pada 03 maret 2019 masalah keperawatan 

dengan gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan diskotuinitas 

jaringan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d mual, anoreksia, 

kurang pengetahuan b.d kurangnya informasi sudah teratasi dan sebagian 

yang belum teratasi adalah intoleransi aktifitas b.d keletihan inadekuat 

oksigenasi untuk aktivitas, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d 

mual, anoreksia dan gangguan personal hygiene b.d kelemahan umum. Ketika 

melakukan follow up ke Rumah Sakit pasien sudah boleh pulang, pasien 

pulang pada pukul 15:30 WIB. 

 

B. Rekomendasi  

 Dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis ingin memberikan 

rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk semua pihak 

yang terlibat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien di Rumah 

sakit. 

Rekomendasi tersebut antara lain : 

1. Aspek praktis 

 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan asuhan keperawatan 

pada kasus Ulkus Diabetikum akibat Diabetes Mellitus, di harapkan 
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perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada klien dan 

keluarga, tentang penyebab terjadinya penyakit Diabetes dan memberikan 

pengetahuan untuk selalu melakukan pemeriksaan. Diharapkan juga 

perawat memberikan dukungan, support, baik secara jasmani atau rohani 

sehingga klien merasa lebih tenang dan bersemangat dalam menjalani 

pengobatan. 

2. Aspek teoritis 

 Untuk institusi pendidikan di harapkan memberikan pembekalan 

materi maupun praktek laboratorium bagi mahasiswa dan mengadakan 

pelatihan-pelatihan yang menunjang keilmuan untuk lebih meningkatkan 

pengetahuan khususnya keperawatan medikal bedah dan skill, sehingga 

pada saat melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah ini mahasiswa sudah 

mendapat pembekalan yang cukup ketika terjun kelapangan, tidak terlepas 

dari mahasiswanya yang ingin tahu secara mandiri. Untuk bidang sarana 

dan prasarana khususnya dalam bidang sarana untuk menambah 

kelengkapan literatur keperawatan yang berkaitan dengan kegiatan 

mahasiswa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah seperti mengenai buku-

buku tentang asuhan keperawatan medikal bedah dengan Ulkus 

Diabetikum akibat Diabetes Mellitus. 

 


