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BAB V 
PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penerapan aplikasi terapi bercakap-cakap pada 

Tn.A dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan, yang 

dimulai pada tanggal 01-02 Mei dan 06 Mei 2021, penulis menemukan salah 

satu analisa penyebab klien mengalami gangguan jiwa. Ditinjau dari 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mampu mengaplikasikan terapi 

bercakap-cakap pada Tn.A dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

penglihatan. 

Adapun tujuan khusus dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini 

yaitu tergambarnya Asuhan Keperawatan mengenai terapi bercakap-cakap. 

Dalam mengaplikasikan terapi bercakap-cakap pada klien, dapat 

disimpulkan bahwa tahapan pada proses asuhan keperawatan ini dimulai 

dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, 

evaluasi, dan analisis yaitu : 

5.1.1 Pengkajian 

Dalam tahap ini sangat dibutuhkan kepercayaan antara perawat dan 

klien, kepercayaan ini ditimbulkan dengan menggunakan 

komunikasi terapeutik agar mendapatkan data dari klien, data 

subjektif yang di dapat dari klien yaitu klien mengatakan sering 

melihat bayangan-bayangan yang muncul tidak menentu, kadang 

muncul di siang hari atau malam hari, bentuknya terkadang seram 

dan terkadang lucu, lamanya muncul bayangan kurang lebih selama 

5 menit, dan data objektif yang di dapatkan dari klien yaitu 

pembicaraan klien sesuai dengan pernyataan, namun klien suka 

terdiam dan melamun ditengah pembicaraan seperti fokusnya 

terbagi dengan hal lain, serta klien tampak berbicara sendiri.  
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5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Dalam tahap ini penulis menemukan data yang diperoleh saat 

melakukan pengkajian, pada saat dikaji oleh perawat, klien 

menunjukan tanda dan gejala yang mengarah pada gangguan 

persepsi sensori : halusinasi penglihatan, resiko perilaku kekerasan, 

isolasi sosial, harga diri rendah. Akan tetapi penulis lebih terfokus 

ke gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan. 

5.1.3 Intervensi 

Dalam tahap ini rencana tindakan keperawatan yang diberikan oleh 

penulis sesuai dengan kebutuhan klien yaitu terapi bercakap-cakap 

dengan diagnosa prioritas gangguan persepsi sensori : halusinasi 

penglihatan, tindakan tersebut telah mengacu pada tahap ketika  

perawat mengaplikasikan rencana strategi pelaksanaan guna 

membantu klien mencapai tujuan  yang telah ditetapkan  

(Carpenito dalam Yusuf, dkk.2015). 

5.1.4 Implementasi 

Dalam tahap ini implementasi yang akan di lakukan oleh penulis 

yaitu mulai mengaplikasikan terapi bercakap-cakap kepada klien 

sesuai dengan perencanaan strategi pelaksanaan. 

5.1.5 Evaluasi 

Dalam tahap ini evaluasi untuk diagnosa prioritas gangguan persepsi 

sensori : halusinasi penglihatan, penulis mampu menyimpulkan 

bahwa intervensi yang dilaksanakan telah berhasil, yaitu klien 

mampu mengontrol halusinasinya dengan cara terapi bercakap-

cakap dengan orang lain dan bisa melakukannya secara mandiri 

apabila klien mengalami halusinasi. 

5.1.6 Analisis 

Dalam tahap ini penulis bisa menganalisa tentang teori dan keadaan 

lapangan, apakah sudah sesuai atau tidak. Dan setelah dianalisa 

terapi bercakap-cakap ini ternyata lumayan efektif untuk 
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mengontrol halusinasi pada klien dengan gangguan persepsi sensori 

: halusinasi penglihatan. 

5.2 Saran 

Setelah penulis mengaplikasikan terapi bercakap-cakap pada Tn.A dengan 

gangguan persepsi sensori : halusinasi penglihatan dari tanggal 01-02 Mei 

dan 06 Mei 2021, penulis menyarankan kepada pihak keluarga klien untuk 

memberikan semangat dan dukungan penuh kepada klien supaya 

mempercepat proses penyembuhan klien, dan diharapkan pada pelayanan 

kesehatan setempat untuk mengontrol kesehatan klien agar bisa mencegah 

kekambuhan dan mempercepat proses penyembuhan klien. 


