
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn. W dengan 

gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran akibat skizoprenia 

hebefrenik selama 5 hari mulai tanggal 06 Maret sampai 10 Maret 2019, 

penulis menemukan salah satu akibat sizofenia hebefrenik adalah halusinasi 

pendengaran yang berdampak pada keseharian klien. Dilihat dari tujuan 

umum pembuatan dari karya tulis ilmiah ini sudah tercapai yaitu penulis 

dapat memberikan konsep teori mengenai asuhan keperawatan pada Tn. W 

dengan gangguan halusinasi pendnegaran akibat skizofrenia hebefrenik 

dengan menggunakan asuhan keperawatan. 

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada Tn. W dengan 

halusinasi pendengaran akibat skizoprenia hebefrenik dalam 

menghadapinya kita harus menerima klien apa adanya, memberikan 

kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya tanpa kesan 

memaksa agar dapat tergali segala permasalahan yang dialami klien. 

Adapun tujuan khusus dari pembuatan karya tulis ilmiah ini sudah tercapai 

meliputi: tergambarnya konsep teori mengenai asuhan keperawatan. Dalam 

proses asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengkajian  



Pada tahap pengkajian perlunya kita membina hubungan saling 

percaya terlebih dahulu dengan klien, keluarga, perawat agar menghasilkan 

data yang lengkap dan akurat, dimana hubungan saling percaya tersebut 

selalu didasari dengan komunikasi terapeutik. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Menurut Damaiyanti Mukripah & Iskandar (2012) diagnosa 

keperawatan ditetapkan sesuai dengan data yang didapat. Masalah yang 

muncul untuk gangguan persepsi sensori : halusinasi adalah : 

a. Risiko perilaku kekerasan (diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan 

verbal) 

b. Gangguan persepsi sensori: halusinasi 

c. Isolasi sosial 

Dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa Tn. W dengan masalah 

gangguan persepsi sensori: halusinasi memiliki 4 masalah keperawatan 

yaitu : 

a. Gangguan persepsi sensori : halusinasi 

b. Risiko perilaku kekerasan 

c. Isolasi sosial 

d. Gangguan proses pikir 

e. Harga Diri Rendah 

Dalam merumusakan diagnosa keperawatan data yang diperoleh harus 

cukup menunjang diagnosa yang diangkat dan sesuai dengan kondisi klien 

saat dilakukan pengkajian oleh penulis saat itu. Diagnosa yang muncul pada 



Tn. W yaitu dengan gangguan sensori persepsi: halusinasi pendengaran 

akibat skizoprenia hebefrenik. Diangkat karena banyak tanda dan gejala 

serta masalah yang muncul.  

Dalam tahap perumusan diagnosa keperawatan, data yang diperoleh 

diangkat dan sesuai dengan kondisi kien saat dilakukan pengkajian oleh 

perawat saat itu, dan diagnosa yang sering muncul yaitu halusinasi 

pendengaran karena pada saat dikaji klien lebih memperlihatkan tanda dan 

gejala halusinasi pendengaran seperti klien berbicara sendiri, menutup 

telinga, melamun dan klien juga mengatakan sering mendengar suara 

bisikan-bisikan untuk berbuat yang tidak baik. 

3. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, penulis berusaha merumuskan 

perencanaan dengan mengarah pada penyelesaian masalah keperawatan dan 

untuk memenuhi kebutuhan klien. Rencana tindakan yang digunakan dalam 

diagnosa tunggal ini adalah dalam bentuk Strategi Pelaksanaan (SP). 

Seharusnya dalam merencanakan tindakan keperawatan klien dan keluarga 

diikut sertakan. 

4. Implementasi  

Pada tahap implementasi selama 5 hari penulis melaksanakan 

tindakan keperawatan sesuai dengan rencana tindakan keperawatan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dengan memprioritaskan 

masalah utama yang ditemukan pada klien dan disesuaikan dengan kondisi 

dan situasi klien dengan harapan masalah tersebut dapat diselesaikan 



dengan melakukan SP 1 dan SP 4 akan tetapi hanya tercapai hanya sampai 

SP saja dan SP 3 tidak dapat dipraktikan klien. 

5. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi dan implementasi yang dilaksanakan selama 5 hari 

dapat disimpulkan bahwa klien sudah mampu mengenal halusinasinya dan 

mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik dan bercakap-cakap 

dengan orang lain. Klien juga sudah dapat bercakap-cakap dengan teman 

satu ruanganya dan perawat. Namun harus terus diberikan motivasi  dalam 

penerapan yang dapat mempengaruhi diri dan kesembuhan klien. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan selama 5 hari dari 

tanggal 06 Maret samapi 10 Maret 2019 pada Tn. W dengan halusinasi 

pendengaran akibat skizoprenia hebefrenik di ruang Kemuning RSUD R. 

Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, penulis menyampaikan saran kepada : 

1. Aspek Praktis 

Pada aspek praktis diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini bisa dijadikan 

sebagai bahan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan keperawatan yang komprehensif khususnya bagi 

klien gangguan kesehatan jiwa. 

 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Demi tercapainya Karya Tulis Ilmiah sebagai laporan tugas akhir yang 

komprehensif diharapkan adanya banyaknya literlatur. Demi kelancaran 



proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah. Kepada pihak perpustakaan 

diharapkan untuk menambah jumlah litelatur khususnya untuk 

keperawata jiwa. 

3. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan 

kesehatan jiwa dan tercapainya pemenuhan kesehatan jiwa yang optimal 

khususnya diwilyah Kota Sukabumi. Dan diharapkan perawat tetap 

mempertahankan dan meningkatkan komunikasi terapeutik kepada 

pasien sehingga pasien mampu membina hubungan saling percaya 

dengan perawat.  


