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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Gagal Jantung pada Ny. U dengan menggunakan proses keperawatan, 

mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

1. Di dalam pengkajian pada Ny. U penulis menemukan data berupa, 

klien mengalami sesak dan kelelahan saat melakukan aktivitas, 

walaupun hanya aktivitas ringan. 

2. Dalam diagnosa keperawatan yang menjadi masalah utama yang 

muncul yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai oksigen ke jaringan  

3. Rencana tindakan keperawatan yang bertujuan untuk mengatasi 

masalah intoleransi aktivitas yaitu siapkan lingkungan yang nyaman, 

berikan aktivitas distraksi yang menenangkan yaitu terapi 

mendengarkan murottal Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-78, 

identifikasi status hemodinamik sebelum dan sesudah pemberian terapi 

murottal. 

4. Implementasi untuk diagnosa intoleransi aktivitas dalam kasus ini 

adalah menyiapkan lingkungan yang nyaman dan tenang, memberikan 

aktivitas distraksi yang menenangkan, dan mengidentifikasi status 

hemodinamik sebelum dan sesudah pengaplikasian terapi. 

5. Evaluasi atau respon Ny. U setelah dilakukan implementasi aplikasi 

terapi murottal selama 3 hari berturut-turut yaitu Ny. U mengatakan 

tidak terlalu sesak setelah mendengarkan murottal, kelelalahan atau 

perasaan lemah berkurang. Frekuensi napas Ny. U membaik, tekanan 

darah Ny. U membaik, frekuensi nadi membaik dan saturasi oksigen 

nya meningkat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa aplikasi terapi 

murotal efektif pada perubahan status hemodinamik Ny. U dan masalah 

Ny. U dapat disimpulkan teratasi. 
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5.2. Saran 

Setelah melakukan aplikasi terapi murottal pada Ny. U dengan gagal 

jantung di Kp. Katulampa Nyalindung, ada beberapa saran yang dapat 

penulis sampaikan yaitu : 

1. Bagi penulis selanjutnya 

Diharapkan penulis selanjutnya dapat membaca referensi tambahan 

untuk mengoptimalkan dalam pemberian layanan asuhan keperawatan 

dan aplikasi terapi komplementer bagi pasien dengan gagal jantung. 

2. Bagi pasien/keluarga pasien 

Diaharapkan pasien atau keluarga pasien senantiasa selalu 

mendengarkan Murottal Al-Quran disetiap harinya dan keluarga 

mampu memberikan motivasi kepada pasien agar segera sembuh. 

3. Bagi praktik keperawatan 

Diharapkan mampu mengembangkan terapi-terapi lainnya pada pasien 

gagal jantung dan meningkatkan kemampuan mahasiswa terkait 

pemberian asuhan keperawatan melalui bimbingan di lapangan. 

(Aspiani, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


