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BAB IV  

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Kasus Ny. I dengan resiko perilaku kekerasan akibat skizofrenia di 

Ruang Nuri RSJ Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pengkajian  

Menurut data rekam medik klien masuk rumah sakit karena suka marah-

marah dan terlihat gelisah. Hal ini didukung ketika penulis sedang 

melakukan pendekatan dan wawancara, klien menunjukan tanda-tanda 

pandangan klien mudah teralihkan, suka memainkan jarinya dan tampk 

gelisah.  

2. Diagnosa keperawatan  

Setelah penulis sudah melakukan pengkajian terhadap klien ada beberapa 

masalah yang timbul, yaitu resiko perilaku kekerasan, isolasi sosial, dan 

deficit perawatan diri. Namun penulis hanya mengambil resiko perilaku 

kekerasan sebab dalam keperawatan jiwa hanya mengambil satu diagnosa 

prioritas (tunggal) sesuai dengan data terbanyak yang didapatkan pada saat 

pengkajian.  
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3. Perencanaan  

Saat menyusun perencanaan penulis melakukan tindakan sesuai dengan teori 

yang sudah didapatkan untuk fokus pada masalah yang timbul pada resiko 

perilaku kekerasan. Dalam perencanaan terdapat diagnosa keperawatan, 

tujuan. dari perencanaan tersebut, kriteria hasil atau pencapaian, intervensi 

atau perencanaan dan membuat rasional dari rencana tindakan yang akan 

dilakukan. 

4. Implementasi 

Penulis berusaha menerapkan implementasi keperawatan sesuai dengan 

rencana yang sudah ditulis, namun pada saat dilapangan penerapan SP 1-5 

disesuaikan dengan kondisi klien dan kemampuan yang dimiliki oleh klien. 

Saat melakukan SP 1 klien mudah sekali teralihkan pandangannya sehingga 

membuat klien sulit untuk berfokus pada tindakan yang diberikan, SP 2 

dilakukan pada hari terakhir. SP 1-4 untuk keluarga tidak dapat 

direalisasikan karena tidak adanya keluarga yang mengunjungi klien.  

5. Evaluasi  

Penulis menyimpulkan semua respon yang didapatkan dan perkembangan 

klien setelah melakukan tindakan keperawatan. evaluasi yang dilakukan 

menggunakan SOAP (subjek : respon klien terhadap tindakan yang 

diberikan, objek : perkembangan yang tampak pada diri klien ketika 

diberikan tindakan, assessment : pemahaman berdasarkan data yang 
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terakumulasi, plan : rencana yang akan ditindaklanjuti untuk kesembuhan 

klien).  

B. Rekomendasi  

Sesudah melakukan asuhan keperawatan jiwa dengan resiko perilaku 

kekerasan akibat skizofrenia di Ruang Nuri RSJ Provinsi Jawa Barat 

Kabupaten Bandung penulis memberikan saran kepada :  

1. Rumah Sakit 

Diharapkan rumah sakit mampu memaksimalkan pelayanan sebaik mungkin 

untuk pasien yang dirawat jalan maupun yang dirawat inap dan menaikan 

mutu pelayanan di rumah sakit. Meningkatkan hubungan yang efisien 

dengan pasien maupun keluarga paisen dan meningkatkan kesabaran guna 

kesembuhan pasien sendiri pada ruang perawatan.  

2. Institus Pendidikan  

Diharapkan bimbingan belajar dapat ditingkatkan dan di dukung oleh 

banyaknya literatur-literatur baru guna tercapainya penyelesaian Karya Tulis 

Ilmiah yang komprehensif maupun peningkatan kualitas pendidikan 

keperawatan. dengan adanya asuhan keperawatan jiwa ini pembaca juga 

mendapatkan ilmu pada bidang kejiwaan khususnya tentang resiko perilaku 

kekerasan.  

3. Mahasiswa DIII Keperawatan  

Untuk menambah wawasan dan keterampilan bagi mahasiswa khususnya 

pemberi asuhan keperawatan jiwa, sehingga mahasiswa lebih bisa 
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mendalami keperawatan di bidang kejiwaan dan menjadikan mahasiswa 

yang lebih profesional dengan ilmu yang luas.  

 

 

 


