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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada TN.H dengan risiko 

perilaku kekerasan akibat skizofrenia hebefrenik di ruang kemuning RSUD 

R. Syamsudin. SH Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Hasil pengkajian di dapatkan dari klien, perawat ruangan dan 

dokumentasi ruangan. Saat dikaji klien tampak kooperatif, tatapan 

matanya tajam dan berbicara dengan tempo cepat dan nada suara tinggi 

dan klien tampak gelisah dan mondar mandir di ruangan.   

2. Diagnosa 

Pada kasus yang penulis temukan dilapangan sesuai data pengkajian yang 

menunjang hanya satu diagnosa yang muncul tidak menumukan data 

yang lebih menunjang hanya satu diagnosa yang lain. Data yang 

menunjang dan menguatkan bahwa klien mengalami perilaku kekerasan 

3. Perencanaan 

Dalam perencanaan sesuai teori dari literature terdapat rencana 

pelaksanaan pada klien dengan perilaku kekerasan, terdapat 5 SP untuk 

klien dengan perilaku kekerasan, terdapat 5 SP untuk klien dengan 

perilaku kekerasan dan 3 SP untuk keluarga yang merawat anggota 

keluarga mengalami perilaku kekerasan. 
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4. Implementasi 

Penulis mengimplementasikan tindakan keperawatan SP1 sampai dengan 

SP 2 secara mandiri, namun pada saat pelaksanaan penulis hanya berhasil 

menerapkan sampai dengan sp 2 saja. Sp 1 dilaksanakan dalam 4 kali 

pertemuan, sedangkan sp 2 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pada 

saat penulis hendak melaksanakan SP 3 pertemuan ke 2, klien sudah 

tampak bosan dan tidak kooperatif dengan perawat untuk itu penulis 

menghentikan implementasinya.  

5. Evaluasi 

Evaluasi yang dihasilkan sesuai perencanaan pada klien yang dilakukan 

teratasi ditandai dengan klien mampu melaksanakan SP1 dan SP 2 secara 

mandiri  

B. Rekomendasi 

Setelah penulis mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan 

rekomendasi untuk Instansi pendidikan. Penulis berharap, dalam proses 

pembelajaran keperawatan jiwa khususnya dibutuhkan satu metode 

pembelajaran dimana mahasiswa dapat mengaplikasikan langsung kepada 

klien dengan gangguan jiwa atau skizofrenia dengan belajar dan terjun 

langsung ke lapangan, dan lembaga institusi pendidikan lebih meningkatkan 

praktik agar menghasilkan mahasiswa yang siap pakai dalam dunia kerja. 

 


