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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

       Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn.U dengan halusinasi 

pendengaran akibat skizofrenia hebefrenik selama 6 hari mulai dari tanggal 01 

maret sampai dengan 06 maret 2018, penulis menemukan salah satu akibat 

skizofrenia hebefrenik adalah halusinasi pendengaran yang berdampak dalam 

keseharian klien. Dilihat dari tujuan umum pembuatan dari kayta tulis ilmiah ini 

sudah tercapai yaitu penulis dapat memberikan konsep teori mengenai asuhan 

keperawatan pada Tn.U dengan gangguan halusinasi pendengaran akibat 

skizofrenia hebefrenik dengan menggunakan asuhan keperawatan. 

       Dalam memberikan asuhan keperawatan pada Tn.U dengan halusinasi 

pendengaran akibat skizofrenia hebefrenik dalam menghadapinya kita harus 

menerima klien apa adanya, memberikan kesmpatan pada klien untuk 

menggungkapkan perasaannya tanpa kesan memaksa agar dapat tergali 

permasalahan yang dialami klien. Adapun  tujuan khusus dari pembuatan karya 

tulis ilmiah ini sudah tercapai meliputi: tergambarnya konsep terori mengenai 

asuhan keperawatan. Dalam proses asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan 

maka penulis dapat mengambil kesimpualan sebagai berikut : 
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1. Pengkajian  

       Pada tahap pengkajian perlunya kita membina hubungan saling percaya 

antara perawat, klien dan keluarga klien agar menghasilkan data yang lengkap 

dan akurat, dimana hubungan saling percaya tersebut selalu didasari dengan 

komunikasi terapeutik. 

2. Diagnosa keperawatan 

       Dalam tahap perumusan diagnosa keperawatan, data yang diperoleh 

diangkat dan sesuai dengan kondisi klien saat dilakuakan pengkajian oleh 

perawat saat itu, dan diagnosa yang sering muncul yaitu halusinasi 

pendengaran karena pada saat dikaji klien lebih memperlihatkan tanda dan 

gejala halusinasi pendengaran seperti klien sering melamun sendiri, berbicara 

sendiri dan klien juga mengatakan suka mendengar bisikan-bisikan. 

3. Perencanaan  

       Pada tahap perencanaan, penulis berusaha merumuskan perencanaan 

dengan mengarah pada penyelesaian masalah keperawatan dan untuk 

memenuhi kebutuhan klien. Rencana tindakan yang digunakan dalam 

diagnosa tunggal ini adalah dalam bentuk Strategi Pelaksanaan (SP). 

Seharusnya dalam merencenakan tindakan keperawatan klien dan keluarga 

diikut sertakan. 

4. Implementasi  

       Pada tahap implementasi selama 6 hari penulis melaksanakan tindakan 

keperawatan sesuai dengan rencana tindakan yang telah di rumuskan dan 
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ditetapkan sebelumnya dengan memprioritaskan masalah utama yang 

ditemukan pada klien dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi klien dengan 

harapan masalah tersebut dapat diselesaikan, dengan melakukan SP 1 sanpai 

SP 4. 

5. Evaluasi  

       Pada tahap evaluasi dan intervensi yang dilaksanakan selama 6 hari dapat 

disimpulakan bahwa klien sudah mampu mengenal halusinasinya dan 

mengontrol halusinasinya dengan baik, klien juga dapat bercakap-cakap 

dengan teman satu ruangannya dan perawat ruangan. Namun harus terus 

diberikan motivasi dalam penerapan yang dapat mempengarui diri dan 

kesembuhan klien. 

B. Rekomendasi  

       Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan selama 6 hari dari tanggal 01 

maret sampai dengan 06 maret 2018 pada Tn.U dengan halusinasi pendengaran 

akibat skizofrenia hebefrenik diruangan Kemuning RSUD R Syamsudin, SH, 

penulis merekomendasikan kepada : 

1. Pihak Ruangan 

       Penulis merekomendasikan kepada pihak ruangan agar selalu tepat waktu 

memberikan obat pada pasien pasien tertentu seperti harga diri renah isolasi 

sosial dan lain-lain, guna meningkatkan pelayanan kepada klien sehingga 

nantinya akan tercapai pelayanan yang maksimal dalam proses penyembuhan 

klien. 
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2. Pihak Keluarga 

       Keluarga merupakan sistem pendukung yang paling utama dalam proses 

penyembuhan klien, oleh karena itu diharapkan peran fungsi keluarga dalam 

membantu proses penyembuhan klien bisa dijalankan yaitu membesuk klien 

secara rutin agar klien merasa diperhatikan dan diakui dalam keluarga, 

mempersiapkan lingkungan rumah yang mendukung bagi kesembuhan klien, 

serta kesiapan klien dalam menerima klien kembali ke tengah-tengah keluarga 

dan lingkungan masyarakat, selain itu juga harus rutin memerikasa klien ke 

pelayanan kesehatan terdekat dan selalu meningkatkan untuk minum obat 

teratur yang dapat membantu proses penyembuhan klien. 

3. Pihak Akademik  

       Kurangnya referensi yang memadai di perpustakaan menjadi kendala 

penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. Untuk itu penulis 

merekomendasiakn kepada pihak akademik khususnya bagian perpustakaan 

agar melengkapi dan memperbanyak referensi yang ada diperpustakaan. 

Karena menurut penulis buku-buku tersebut sangat penting, penulis juga 

merekomendasikan untuk menyediakan buku-buku edisi terbaru, sehingga 

membantu memudahkan pada mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah 

atau menyelesaikan tugas terutama dalam keperawatan jiwa. 

        

 


