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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Setelah menguraikan asuhan keperawatan pada Tn. N dengan fraktur femur 

collum yang merupakan pengamatan dan pengkajian langsung pada klien yang 

dirawat diruang Tulip 1 RS. Bhayangkara Setukpa Lemdiklat Polri Kota 

Sukabumi. Maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan saran-saran guna 

memberikan peningkatan mutu kelayakan pasien dengan kasus fraktur femur 

collum dan rekan-rekan keperawatan pada umumnya. Adapun kesimpulan dan 

saran-Nya sebagai berikut. 

A. Kesimpulan 

Dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan fraktur femur 

collum penulis dapat memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara 

professional dan sangatlah penting dalam melaksanakan asuhan keperawatan 

tersebut. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan asuhan keperawatan secara 

komprehensif yang meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual. 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Tn. N dengan gangguan sistem 

musculoskeletal akibat fraktur femur collum dextra diruang tulip RS. 

Bhayangkara Lemdiklat Setukpa Polri Kota Sukabumi, dimulai pada tanggal 27-

02-2019 sampai tanggal 03-03-2019 dapat disimpulkan : 
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1. Pengkajian 

Pada saat dilakukan  pengkajian tanggal 28-02-2019 klien dan 

keluarga bersikap kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan yang 

diberikan, adapun data-data klien yang penulis dapatkan yaitu selama 

pengkajian kepada klien saat klien masuk kerumah sakit, dikarenakan 

klien mengalami kecelakaan dari atap rumah sehingga klien 

mengalami fraktur pada  femur collum, pada saat dilakukan pengkajian 

pada tanggal 28-02-2019, klien telah dioperasi klien mengeluh nyeri 

pada daerah ekstermitas  bawah femur dextra, nyeri terasa bertambah 

jika klien menggerakan ekstermitas tersebut, tidak ditemukan 

deformitas tulang, krepitus dan perubahan warna lokal pada kulit 

tersebut tidak ditemukan pada klien, karena saat dikaji klien telah 

menjalani operasi pemasangan pen, yang menandakan keadaan tulang 

yang patah telah dilakukan invasif  

2. Diagnosa 

Setelah melakukan pengkajian dan dianalisa, maka penulis dapat 

menentukan diagnosa keperawatan pada Tn. N yang sesuai dengan 

teori yaitu nyeri berhubungan dengan adanya luka/terputusnya 

kontinuitas jaringan dan tulang akibat post ORIF, gangguan mobilitas 

fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuscular dan nyeri, 

dan risiko infeksi berhubungan dengan adanya luka/terputusnya 

kontinuitas jaringan kulit akibat prosedur invasif.  
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3. Perencanaan 

Rencana tindakan keperawatan yang ditetapkan oleh penulis pada 

Tn. N yaitu sesuai dengan kemampuan penulis, kondisi, sarana dan 

berdasarkan prioritas, serta ditentukan dan diketahui oleh keluarga Tn. 

N, sehingga dapat dilakukan kerja sama yang baik dalam 

pelaksanaannya dan tidak menemukan hambatan. 

4. Implementasi 

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada Tn. N sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan dengan melibatkan keluarga klien 

dan bekerja sama dengan perawat ruangan melalui pendelegasian tanpa 

terlepas dari monitoring pada tiap pergantian dines selama 24 jam dan 

didukung dengan sarana yang cukup. 

Selama melaksanakan tindakan keperawatan pada Tn. N beserta 

keluarganya, Tn, N beserta keluarganya begitu sangat kooperatif dan 

keluarga klien membantu dan melaksanakan tindakan asuhan 

keperawatan. Asuhan keperawatan pada Tn. N dengan fraktur femur 

collum sangat dipengaruhi oleh keputusan klien dalam latihan ROM 

klien dan keluarga ikut serta dalam memonitor kepatuhan klien 

tersebut. 

5. Evaluasi 

Pada tahap ini penulis melakukan evaluasi sesuai tujuan dan 

kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan respon klien. Masalah-

masalah yang terjadi pada pasien fraktur femur Collum biasanya dapat 



101 

 

 

teratasi pada hari ke 7. Setelah itu klien harus melakukan perawatan 

dirumah setiap hari sampai luka benar-benar sembuh, dan penulis 

menyarankan klien untuk melakukan perawatan dirumah dengan 

bantuan tenaga medis terdekat sehingga kondisi Tn. N dapat pulih 

seperti semula. 

B. Rekomendasi 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Tn. N denga fraktur 

femur collum dextra di ruang tulip RS. Bhayangkara Setukpa Lemdiklat 

Polri Kota Sukabumi, maka dari itu, kesimpulan yang penulis tuliskan 

diatas, penulis akan memberikan saran guna untuk meningkatkan mutu 

pelayanan trauma pada pasien fraktur femur collum dextra ataupun pasien 

yang lain yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk perawat di ruang Tulip, hendakanya penanganan pasien post 

operasi fraktur femur collum lebih memperhatikan aspek psikologis, 

karena pada pasien yang mengalami diagnosa fraktur femur collum 

akan membuat pasien mengalami kecemasan dan penurunan  semangat 

hidup klien. 

2. Untuk mahasiswa D III keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi, hendaknya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

pasien fraktur femur collum lebih ditingkatkan lagi dalam mengambil 

ilmu pengetahuan tentang fraktur femur collum. 

 


