
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pendahuluan penerapan aplikasi tekhnik range of motion 

(ROM) dengan managemen kesehatan gangguan rasa aman nyaman dan 

mobilitas fisik akibat osteoathritis pada Ny. H di Surade dan membahas 

mengenal mengenai aplikasi tekhnik range of motion (ROM) maka di tarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Pada tahap pengkajian penulis tidak mendapatkan kesulitan karena 

keluarga Ny. H bersikap kooperatif dalam memahami penerapan ROM 

yang disampaikan penulis, sehingga diperoleh data bahwa Ny. H memiliki 

penyakit Osteoathritis atau sering disebut nyeri sendi. 

Data objektif yang didapat yaitu Ny. H sering meminum obat pereda nyeri 

di warung karena sering mengalami nyeri akibat osteoathritis. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa yang muncul pada saat pengkajian terhadap Ny. H ada 2 

yaitu : 

a. Gangguan rasa aman nyaman b.d ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota yang sakit 

b. Kerusakan mobilitas fisik b.d ketidakmampuan keluarga dalam 

mengenal masalah kesehatan 

3. Rencana Intervensi 

Dalam menyusun rencana keperawatan keluarga Ny. H, yang 

menderita osteoathritis, penulis menggunakan format pengumpulan data, 

masalah di mana intervensi yang diterapkan mencakup semua kriteria 

dalam penerapan rencana keperawatan sesuai dengan teori, dalam 

perencanaan ini juga disepakati oleh keluarga dan mengetaui masing 

masing dari manfaat perencanaan yang diberikan. Sehingga dapat 

dilakukan kerjasama. 
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4. Implementasi 

Tindakan keperawatan terhadap Ny.H yang menderita osteoathritis, 

penulis melakukan implementasi keperawatan keluarga sesuai dengan  

teori yaitu “ Penerapan Teknik Aplikasi ROM, menganjurkan pada klien 

untuk tidak terlalu banyak melakukan aktifitas yang berat, menganjurkan 

klien untuk menerapkan aplikasi Rom yang telah diberikan dan 

memotivasi klien untuk berobat pelayanan kesehatan, implementasi ini 

dilakukan dengan cara demonstrasi. 

5. Evaluasi 

Tahapan akhir dari asuhan keperawatan adalah proses evaluasi 

dimana dalam proses ini, penulis melaksanakan evaluasi dari hasil proses 

implementasi atau penatalaksanaan. Pada hari pertama dilakukannya 

demonstrasi dan didapat masalah teratasi sebagian. Dan untuk hari kedua 

semua masalah teratasi. 

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan 

untuk perbaikan dan juga peningkatan mutu asuhan kepererawatan adalah 

1. Bagi institusi 

a. Dapat menambah referensi karya tulis ilmiah mengenai masalah 

keperawatan komunitas dan juga keluarga khususnya pada pasien 

dengan penyakit osteoathritis 

b. Memberikan informasi bahwa penerapan tekhnik ROM dengan 

managemen kesehatan gangguan rasa aman nyaman dan kerusakan 

mobilitas fisik dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga 

mengenai penerapan tekhnik Rom ini untuk mengurangi rasa nyeri dan 

hambatan mobilitas fisik pada pasien dengan penyakit osteoathritis. 

2. Bagi perawat 

a. Meningkatkan kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan 

dan khususnya pada pasien osteoathritis 
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b. Memberikan asuhan keperawatan sesuai SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang telah di tentukan 

3. Bagi klien dan keluarga 

a. Diharapkan klien dapat menerapkan dan melaksanakan aplikasi 

tekhnik ROM yang sudah diberikan pada klien dan diharapkan 

keluarga mampu membantu dan menjaga pola hidup nya seperti tidak 

terlalu melakukan aktifitas yang berat untuk mengurangi osteoathritis. 

b. Keluarga dapat memberikan dukungan pada klien dalam mengurangi 

aktitas yang terlalu berat dan melakukan aktifitas sesuai kemampuan 

karena karena beresiko tinggi terutama pada lansia mengalami 

penyakit osteoathris. 


