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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan Asuhan Keperawatan pada Tn. P dengan pasca 

apendiktomi di ruang Teratai Merah Bawah RSUD Syamsudin S.H. Kota 

Sukabumi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 sampai 04 Maret 

2018. 

Dalam proses asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan yaitu : 

1. Pengkajian  

Pengkajian merupakan tahap awal dari seluruh proses keperawatan 

sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan keperawatan tahap 

selanjutnya. Penulis melakukan pengkajian pada tanggal 28 Februari 2018, 

data yang dikumpulkan meliputi aspek bio-psiko-sosial. Data diperoleh 

penulis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yaitu dengan 

membaca catatan dan rekam medic tentang klien, dilanjut pemeriksan fisik 

yang dilakukan secara infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Serta 

dikuatkan oleh hasil data penunjang yaitu dari hasil labolatorium. 
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2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa yang muncul dari hasil pengkajian pada Tn. P dengan pasca 

apendiktomi adalah sebagai berikut :  

1. Nyeri akut berhubungan dengan adanya luka (insisi pembedahan)  

2. Resiko kekuranagan cairan berhubungan dengan pembatasan pasca 

operasi (puasa)  

3. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan insisi bedah dan prosedur 

invasive. 

3. Intervensi  

Intervensi disusun berdasarkan masalah keperawatan yang muncul 

pada klien. Perawat harus bisa menyesuaikan rencana tindakan 

keperawatan yang terdapat dalam teori dengan kebutuhan klien. Intervensi 

pada Tn. P ini penulis melakukan rencana tindakan asuhan keperawatan 

yang bersifat mandiri dan kolaborasi. Serta pada tahap perencanaan penulis 

membuat rencana tindakan keperawatan disesuaikan dengan data yang 

dikumpulkan pada saat pengkajian dan disesuaikan dengan data yang 

dikumpulkan pada saat pengkajian dan disesuaikan dengan permasalahan 

yang penulis dapatkan dari hasil pengkajian. 

4. Implementasi  

Pada tahap implementasi penulis melakukan tindakan keperawatan atas 

dasar  perencanaan yang telah di buat dalam pelaksanannya penulis 
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berusaha menyesuaikan dengan teori. Pada saat melakukan tindakan 

keperawatan penulis memerlukan sarana dan prasarana yang yang 

diperlukan untuk memfasilitasi klien. 

 Peran serta keluarga pun sangat penting dalam proses penyembuhan 

klien, keluarga klien. 

5. Evaluasi  

Evaluasi pada Tn. P dilakukan dengan metode SOAP. Pada evaluasi ini 

penulis melakukan evaluasi sebagai tahap akhir dari proses keperawatan 

untuk menilai keefektipan dan keberhasilan asuhan keperawatan dari 

tujuan yang di harapkan. Setelah dilakukan keperawatan selama lima hari 

ada satu masalah yang teratasi yaitu resiko kekurangan cairan berhubungan 

dengan pasca operasi (puasa). Selanjutnya masalah gangguan rasa nyaman 

nyeri berhubungan dengan adanya luka pembedahan, dan resiko tinggi 

infeksi berhubungan dengan insisi bedah dan prosedur invasive, teratasi 

sebagian karena klien sudah diperbolehkan pulang. 

B. Saran  

 Untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi klien pasca apendiktomi, penulis 

mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :  

a. Institusi pelayanan kesehatan  

 Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan bagi klien pasca 

apendiktomi, hal penting adalah sarana dan prasarana yang menunjang. 
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Rumah sakit diharapkan institusi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) di 

berbagai rumsh sakit. 

b. Tenaga kesehatan  

 Diharapkan tenaga kesehatan menyadari pentingnya penerapan asuhan 

keperawatan yang konsisten dan sesuai dengan teori dalam memberikan 

asuhan keperawatan kepada pasien, sehingga pasien akan mendapatkan 

perawatan yang holistik dan komperhensif. 

c. Institusi pendidikan  

 Diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang 

berkualitas dan propesional, guna terciptanya perawat-perawat yang 

propesional, trampil, cetakan dan handal dalam memberikan asuhan 

keperawatan.  

d. Bagi mahasiwa keperawatan 

 Sebelum melaksanakan praktek asuhan keperawatan pada klien dengan 

post apendiktomi dirumah sakit, mahasiswa diharapkan membekali dirinya 

dengan ilmu dan kiat keperawatan yang di dapatkan dikampus dan 

mengaplikasikannya sesuai dengan teori. Agar tidak mengalami kesulitan 

selama melaksanankan asuhan keperawatan pada klien post apendiktomi.
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