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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilakukan pengkajian selama 4 hari yaitu dari tanggal 20 Mei 2021 

– 23 Mei 2021 dapat disimpulkan  

5.1.1 Pengkajian  

Dari hasil pengkajian pada Ny.N dapat disimpulkan 

berdasarkan teori dan faktanya bahwa klien kelumpuhan di 

bagian kaki dengan ditandai tidak bisa melakukan 

pergerakan dengan kakinya. Pengkajian ini dilakukan 

dengan cara wawancara langsung, observasi langsung dan 

pemeriksaan fisik.  

5.1.2 Diagnosa Keperawatan  

Diagnosa yang ditegakan pada Ny.N yaitu intoleransi 

aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, gangguan 

komunikasi verbal berhubungan dengan ketidakmampuan 

bicara verbal atau tidak mampu komunikasi dan defisit 

perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik 

5.1.3 Rencana Keperawatan  

Rencana keperawatan yang telah diberikan oleh penulis 

yaitu sesuai dengan teori dalm Buku NANDA NIC NOC 

(2015) yaitu Kaji kemampuan klien dalam melakukan 

aktifitas, Ubah posisi minimal setiap 2 jam (telentang, 
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miring), Mulailah melakukan latihan rentang gerak aktif dan 

pasif pada semua ekstremitas, Anjurkan pasien untuk 

membantu pergerakan dan latihan dengan menggunakan 

ekstremitas yang tidak sakit. 

5.1.4 Implementasi  

Implementasi yang dilakukan yaitu selama 3 hari dari 

tanggal 20 Mei 2021 – 22 Mei 2021, untuk melakukan Kaji 

kemampuan klien dalam melakukan aktifitas, Ubah posisi 

minimal setiap 2 jam (telentang, miring), Mulailah 

melakukan latihan rentang gerak aktif dan pasif pada semua 

ekstremitas, Anjurkan pasien untuk membantu pergerakan 

dan latihan dengan menggunakan ekstremitas yang tidak 

sakit. 

5.1.5 Evaluasi  

Evaluasi keperawatan dengan diagnosa intoleransi aktivitas 

berhubungan dengan kelemahan fisik, gangguan komunikasi 

verbal berhubungan dengan ketidakmampuan bicara verbal 

atau tidak mampu komunikasi dan defisit perawatan diri 

berhubungan dengan kelemahan fisik 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Pelayanan Kesehatan  
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Penulis berharap pemberian tindakan keperawatan Range Of 

Motion dapat diterapkan pada klien untuk meningkatkan 

rentang gerak pada pasien stroke. 

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan  

Penulis berharap hasil karya tulis ilmiah ini dapat menjadi 

sumber pengetahuan dan referensi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dimasa yang akan datang. 

5.2.3 Bagi Keluarga dan Klien 

Penulis berharap klien dan keluarga dapat memahami dan 

dapat menerapkan Aplikasi Range Of Motion untuk 

meningkatkan rentang gerak pada pasien stroke. 


