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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa, intervensi, 

melakukan implementasi dan evaluasi, serta menerapkan aplikasi tindakan 

terapi cermin terhadap meningkatakan kekuatan otot. pada 20 - Mei - 2021 

sampai 22 - Mei - 2021 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  

5.1.1 Pengkajian  

Berdasarkan hasil pengkajian yang sesuai dengan teori disimpulkan 

bahwa penulis mengkaji dengan wawancara dan observasi, berdasarkan 

hasil pengkajian terjadi henpiresis yakni kelemahan pada ekstamitas atas 

dan bawah sisi kanan yang sama dengan kekuatan otot ekstramitas atas 

dan bawah kanan klien dalam rentang 3 (0-5) Diagnosa tanda dan gejala 

yang ada ialah : Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

kelemahan. 

5.1.2 Intervensi  

Intervensi keperawatan yang disusun oleh penulis untuk mengatasi 

diagnosa keperawatan Intervensi keperawatan yang dapat disusun untuk 

mengatasi diagnosa keperawatan yaitu Gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan kelemahan, hemiparesis adalah kaji kemampuan 

kekuatan otot. Demonstrasikan terapi cermin menurut penelitian 

Muhammad arif, dkk, 2019. 

5.1.3 Implementasi  

    Implementasi keperawatan yang telah dilakukan untuk mengatasi 

diagnosa keperawatan Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

kelemahan, hemiparesis adalah mengkaji kemampuan kekuatan otot, 

mendemonstrasikan terapi cermin satu kali sehari selama 10 menit. 

Memposisikan lutut dan panggul dalam posisi ekstensi, serta 

meninggikan tangan dan kepala. 
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5.1.4 Evaluasi  

Evaluasi untuk diagnosa keperawatan Gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan kelemahan, hemiparesis dengan data subjektif klien 

mengatakan tangan kanannya masih sulit untuk digerakkan dengan 

bebas, data objektif klien dapat mendemonstrasikan terapi cermin, klien 

terlihat dapat menggerakkan jari jari nya pada ekstremis atas kanan dan 

mengangkatnya secara perlahan, kekuatan otot ekstremitas atas 4(0-10) 

dan bawah sisi kanan 3(0-5) dan ekstremitas atas dan bawah sisi kiri 5  

(0-5).  

  

5.2 Saran  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan 

tuberculosis, penulis memberikan masukan saran positif, antara lain :  

5.2.1 Bagi Pelayanan kesehatan  

Diharapkan perawat dapat menerapkan tindakan terapi cermin pada  

klien stroke  hemoragik dalam meningkatkan kekuatan otot. 

5.2.2 Bagi Klien dan keluarga 

Diharapkan klien dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Untuk 

mengatasi kelemahan gerak tersebut klien dapat meningkatkan kekuatan 

otot dengan cara melaksanakan tindakan terapi cermin. Dan diharapkan 

keluarga dapat mendampingi serta membantu klien dalam melaksanakan 

tindakan tersebut, karena tindakan ini efektif untuk klien tanpa 

menimbulkan efek samping.  

 


