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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 11 hari yang 

dilakukan kepada Tn. M dengan isolasi sosial akibat skizofrenia di ruang 

merak RSJ Prov. Jabar penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu:  

1. Pengkajian  

Ketika penulis melakukan pengkajian, penulis menemukan tanda isolasi 

sosial pada klien yaitu seperti: sering menyendiri, tidak berinteraksi 

dengan orang lain, terlihat bingung, tidak kooperatif, seperti bermusuhan, 

tidak ada kontak mata saat berbicara, selalu menunduk saat diajak bicara 

dan menjawab pertanyaan dengan singkat seperti ya, tidak, tidak tahu dan 

bahkan terkadang hanya diam dan tidak menjawab. 

2. Diagnosa  

Pada saat pengkajian dan penulis melakukan Analisa pada data yang 

sudah didapatkan terdapat 3 masalah pada klien yaitu: Resiko Perilaku 

Kekerasan, Isolasi Sosial dan Regimen Terapeutik Inefektif. Pada 

keperawatan jiwa ini mengambil 1 diagnosa prioritas, dari banyaknya data 

yang telah penulis dapatkan pada saat pengkajian, karena banyaknya data 

yang menonjol dari klien adalah Isolasi Sosial, maka dari itu penulis 

memutuskan untuk mengambil diagnose keperawatan Isolasi Sosial. 

3. Perencanaan  

Dalam perencanaan ini penulis menyusun strategi tindakan sesuai 

teoriyang mengarah pada penyelesaian masalah pasien dengan gangguan 

isolasi sosial yaitu terdapat 3 strategi pelaksanaan untuk pasien juga 3 
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strategi pelaksanaan untuk keluarga. Pada perencanaan ini penulis 

menyusunnya dalam bentuk tabel.  

4. Implementasi  

Dalam tahap implementasi ini penulis menerapkan tindakan seperti apa 

yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada kenyataannya penulis 

mendapatkan kesulitan dalam mengimplementasikan tindakan 

keperawatan karena klien yang tidak kooperatif dalam menjalankan 

tindakan keperawatan ini, tetapi dengan terus berusaha dan penulis tidak 

menyerah untuk terus menjalankan tindakan keperawatan yang sudah 

direncanakan sebelumnya ini pada akhirnya klien dapat melakukan dan 

menyelesaikan semuanya dengan baik meskipun harus selalu dibantu oleh 

penulis. penulis juga mengimplementasikan strategi pelaksanaan yang 

sudah direncanakan kepada keluarga dan menyelesaikannya pada saat 

keluarga datang untuk menjenguk klien. 

5. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi ini penulis dapat memberi kesimpulan mengenai 

respon pasien pada saat diterapkannya sp 1 sampai sp 3 pada klien. 

Penulis menggunakan format SOAP pada evaluasi ini dan pada hari 

terakhir dilakukannya evaluasi ini klien dapat menyebutkan apa yang 

sudah klien diskusikan dengan penulis sebelumnya walaupun pasien tidak 

mengingat semuanya dengan baik, klien juga dapat mempraktikkan cara 

berkenalan dengan 2 orang atau lebih sesuai dengan apa yang sudah 

penulis ajarkan kepada klien pada saat implementasi tindakan 

keperawatan. 


