BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Dalam melakukan asuhan keperawatan selama 5 hari dari mulai
tanggal 6 februari sampai dengan 10 februari 2019 penulis menemukan salah
satu akibat gangguan skizofrenia hebefrenik adalah perilaku kekerasan klien
tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga akan menimbulkan berbagai
masalah seperti mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Dalam
memberikan asuhan keperawatan pada Ny. M dengan perilaku kekerasan
akibat skizofrenia hebefrenik untuk menghadpinya kita harus bersikap
menerima klien apa adanya memberikan kesempatan kepada klien untuk
mengungkapkan perasaannya tanpa dipaksa agar tergali permasalahan apa
yang sedang klien alami, dari proses keperawatan yang telah dilakukan
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Pada tahap pengkajian didapat data dari klien, perawat ruangan, dan
dokumen di Ruangan, selama pengkajian penulis tidak terlalu banyak
kesulitan karena NY M. saat dilakukan pengkajiaan kooperatif serta tidak
berbelit-belit

dan saat pengkajian didapatkan beberapa data yang

menunjukkan perilaku kekerasan yang sesuai dengan teori diantaranya
intonasi jelas, nada suara tinggi, kontak mata tajam saat berbicara.
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2. Dalam melakukan perencanaan tindakan keperawatan pada Ny.M penulis
temukan pada asuhan keperawatan dengan perilaku kekerasan akibat
Skizofrenia Hebebrenik episode berulang di Ruang Kemuning RSUD R.
Syamsudin SH. Kota sukabumi sesuai data pengkajian yang menunjang
dilapangan perilakun kekerasan.
3. Dalam perencanaan sesuai dari literature terdapat rencana pelaksanaan
(SP) Pada klien untuk perilaku kekerasan diantaranya 5 SP untuk klien 3
SP untuk keluarga.
4. Implementasi tindakan keperawatan sesuai dengan perencanaan asuhan
keperawatan mulai dari SP1 sampai SP 5. Penulis tidak melaksanakan
implementasi kepada

keluarga

karena

adanya

hambatan dalam

menghubungi keluarga
5. Evaluasi yang dihasilkan sesuai perencanaan pada klien sudah teratasi
ditandai dengan klien mampu melaksanakan SP 1 sampai 5

secara

mandiri dan memperaktikan

B. Rekomendasi
Setelah melakukan asuhan keperawatan selama 5 hari maka penulis
ingin memberikan saran kepada instansi dalam proses penyusunan Karya
Tulis Ilmiah ini lebih efektif lagi guna meningkatkan konsentrasi para
penyusun dalam Karya Tulis Ilmiah ini dengan Sebanyak literature sebagai
sumber acuan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
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Bagi fasilitas kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang
seoptimal mungkin khususnya pada pasien dengan gangguan jiwa. Untuk
perawat diruangan perawatan jiwa diharapkan memberikan pelayanan yang
tepat dan eningkatkan komunikasi terapeutik dengan klien serta melanjutkan
SP yang belum diajarkan atau diselesaikan oleh penulis kepada klien agar
klien mampu mengontrol masalah yang di deritanya serta dapat memberikan
asuhan keperawatan yang berkesanambungan dan komprehensif.

