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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian, menentukan diagnosa, intervensi, melakukan implementasi, dan 

evaluasi serta mengaplikasikan pemberian terapi AIUEO terhadap gangguan 

komunikasi verbal pada pasien stroke  diwilayah kerja puskesmas Nagrak 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1.1.1 Pengkajian 

Keluhan utama keluarga klien Ny.A mengatakan Tn.D  mengalami 

kesulitan bicara bibir terlihat kaku dan bicara tidak jelas artinya, dikaji 

dengan menggunakan fungsional skala derby. 

 

1.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus Tn.D adalah 

Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan 

neuromuscular. 

 

1.1.3 Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan yang dapat disusun untuk menyelesaikan 

masalah keperawatan pada  Tn.D adalah  Menerapkan terapi AIUEO 

selama 10 menit. 

 

1.1.4 Implementasi Keperawatan  

Implementasi pada tanggal 15 Mei 2021, Memonitor kecepatan, 

tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara, menganjurkan keluarga 

klien untuk berkomunikasi dengan klien, memberi pengetahuan 

tentang manfaat dan tujuan terapi AIUEO, memberikan Terapi 

AIUEO selama 10 menit. 
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Implementasi tanggal 16 mei 2021 memonitor hal yang 

mengganggu bicara meminta klien untuk mengikuti perintah 

sederhana seperti "mengucapkan huruf AA,,II,,UUU,,EEeee,,OOoo" 

mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan klien menganjurkan 

keluarga klien untuk mengajarkan terapi AIUEO selama 10 menit 

pada klien. 

implementasi tanggal 17 Mei 2021 mengidentifikasi bentuk 

emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi menggunakan metode 

komunikasi alternatif menyesuaikan gaya komunikasi dengan 

kebutuhan, mengulangi apa yang disampaikan pasien, memberikan 

dukungan psikologis, menganjurkan berbicara perlahan menyarankan 

rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis dengan mengkaji type this 

fungsi komunikasi verbal pada klien untuk mengikuti perintah 

sederhana seperti "mengucapkan kata-kata 

akuuu,ibuuuu,udang,,,elang,,onde-onde" dengan dilakukan berulang-

ulang, mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan klien menganjurkan 

keluarga klien untuk mengajarkan terapi AIUEO selama 10 menit 

kepada klien dengan berulang-ulang. 

 

5.1.6 Evaluasi Keperawatan 

 Evaluasi keperawatan yang telah dilakukan pada Tn.D. Evaluasi 

yang didapatkan adalah berupa data subjektif dan data objektif. Data 

subjektifnya keluarga klien mengatakan sudah bisa mengikuti 

pembibicaraan apa yang  keluarga omongkan walaupun kadang suka 

lupa apa yang dikatakan barusan,. Data objektifnya klien tampak 

msih  sedikit kaku dalam berbicara, klien mampu mengikuti perintah 

sederhana, bicara  masih pelo. Gangguan komunikasi teratasi 

sebagian, intervensi  penerapan terapi AIUEO selama 10 menit 

dilanjutkan dirumah. 
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5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan 

Stroke  Hemoragik penulis akan memberikan usulan dan masukan yang 

positif khususnya dibidang kesehatan antara lain: 

5.2.1 Bagi perawat 

Terapi  ini di jadikan referensi baru bagi perawat  mengenai pengaruh 

terapi AIUEO terhadap pasien Stroke hemoragik  sehingga pelayanan 

kesehatan  dapat  menjadi  perantara  untuk  melakukan  terapi. 

5.2.2 Bagi Puskesmas 

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan baru yang harus lebih 

dikembangkan  lagi  untuk  menangani  masalah  stroke  hemoragik. 

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Harus di jadikan sebagai bahan masukan untuk kegiatan proses belajar 

mengajar mengenai terapi AIUEO Terhadap Kemampuan Bicara pada 

Pasien Stroke hemoragik yang mengalami Afasiamotorik . Serta 

sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berkaitan dengan terapi 

AIUEO Terhadap Kemampuan Bicara pada Pasien Stroke hemoragik 

yang mengalami Afasiamotorik    

5.2.4 Bagi Klien 

Terapi ini harus digunakan untuk meningkatkan kemampuan bicara 

pada pasien stroke hemoragik tanpa adanya resiko efek samping yang 

membahayakan pasien dan mudah di lakukan tanpa menggunakan alat 

bantu. 

5.2.5 Bagi Peneliti 

Penelitian ini  memperoleh  kemampuan dalam melakukan  penelitian 

di bidang keperawatan mengenai pengaruh terapi AIUEO Terhadap 

Stroke hemoragik yang mengalami Afasiamotorik. 

 


