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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Peneliti melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa 

keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi serta Aplikasi Compress 

Ball Terhadap Nyeri Pada Tn. R Dengan Myalgia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Cugenang. 

5.1.1 Pengkajian 

Pada tahap awal pengkajian keperawatan didapatkan hasil pengkajian 

yang dilakukan peneliti bahwa keluhan utama yang di rasakan pasien 

yaitu nyeri akut. 

5.1.2 Diagnosa  

Berdasarkan analisa data yang didapat dari pengkajian muncul 

diagnosa keperawatan pada pasien nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik.  

5.1.3 Intervensi 

Intervensi yang disusun untuk mengatasi suatu resiko dan diagnosa 

nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Monitor skala nyeri 

anjurkan melakukan terapi herbal compress ball setiap nyeri terasa 

kembali secara mandiri. Anjurkan kepatuhan terhadap mengurangi 

aktivitas berlebih. 

5.1.4 Implementasi  

Implementasi yang telah dilakukan untuk mengatasi diagnosa 

keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. 

Diantaranya mengidentifikasi penyebab nyeri akut (misalnya pola 

aktivitas dan katihan), memonitor tanda-tanda vital, memonitor skala 

nyeri, melakukan terapi herbal compress ball selama 15 menit. 

Mengajarkan dan melibatkan keluarga dalam melakukan terapi herbal 

compress ball. 
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5.1.5 Evaluasi  

Evaluasi yang telah dilakukan pada diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik mendapatkan data subjektif 

klien mengatakan nyeri. Data objektif didapatkan skala nyeri 5 dari 0-10, 

klien tampak lebih meringis kesakitan, tekanan darah 110/80 mmHg, 

nadi 90x/menit, respirasi 20x/menit, suhu 36,9oC. Setelah melakukan 

terapi herbal compress ball skala nyeri menurun menjadi 2 dari 0-10. 

Dalam penerapan melakukan pemberian tindakan terapi herbal compress 

ball untuk menurunkan skala nyeri untuk myalgia dengan skala nyeri 

sebelumnya 5 dari 0-10 dan setelah dilakukan terapi pada hari ketiga 

menjadi 2 dari 1-10.  

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Puskesmas Cugenang 

Pihak puskesmas dapat memberikan penyuluhan dan saran pada 

masyarakat cara herbal yang sangat sederhana dan efektif menurunkan 

nyeri bagi pasien yang datang ke puskesmas cugenang dengan diagnosa 

medis myalgia. 

5.2.2 Bagi Perawat 

Menjadi bahan yang aman untuk terapi nonfarmakologi dengan 

memberikan terapi herbal compress ball 

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini menjadi referensi baru bagi instiusi pendidikan dalam 

ilmu keperawatan medikal bedah dan untuk menambah pengetahuan 

tentang herbal compress ball. 

5.2.4 Bagi Pasien Myalgia dan Keluarga 

Mampu lalakukan pengobatan terapi dengan mudah untuk dilakukan dan 

di jangkau, merupakan tindakan terapi herbal compress ball. 

5.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk memberikan referensi pada peneliti selanjutnya tentang terapi 

nonfarmakologi. 


