
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus dan pembahasan mengenai asuhan keperawatan 

pada subyek apendiktomi untuk mengatasi nyeri akut, dapat disimpulkan beberapa 

hal, sebagai berikut: 

1. Pengkajian keperawatan pada kedua dokumen subyek sama pada data subjektif 

dan objektif. Pada hasil studi dokumentasi terdapat perbedaan format penulisan 

data yang tidak menggolongkan ke dalam data mayor dan minor pada data 

objektif. 

2. Diagnosa keperawatan pada kedua dokumen terdapat kesamaan masalah 

(problem) yang ditegakkan yaitu nyeri akut. Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan di Ruang Apel RSUD Klungkung hanya pada komponen problem 

saja tanpa merumuskan penyebab (etiology), dan tanda dan gejala (sign and 

symptom).  

3. Perencanaan keperawatan pada kedua dokumen subyek terdapat kesamaan pada 

tujuan dan kriteria hasil maupun rencana keperawatan berdasarkan kedua 

dokumen subyek dengan teori acuan yang digunakan, perencanaan keperawatan 

mengacu pada buku SLKI tahun 2019, rencana keperawatan terdiri dari 

intervensi utama. Sedangkan perencanaan keperawatan yang dirumuskan di 

Ruang Apel RSUD Klungkung mengacu pada  NIC-NOC tahun 2015-2017. 

4. Implementasi keperawatan pada kedua dokumen subyek terdapat kesamaan. 

Namun, terdapat beberapa tindakan yang tidak didokumentasikan pada kedua 
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subyek karena dianggap sudah menjadi satu dengan tindakan keperawatan yang 

lain. Berdasarkan kedua dokumen subyek dengan teori acuan, implementasi 

yang digunakan pada umumnya sama dan tetap mengacu pada perencanaan 

keperawatan yang ditentukan. 

5. Evaluasi keperawatan pada dokumen subyek pertama dan subyek kedua 

terdapat sedikit perbedaan pada evaluasi dokumen subyek pertama dan subyek 

kedua yaitu pada data subjektif dan objektif,  hal ini terjadi karena keluhan yang 

didapatkan pada pasien berbeda-beda. Berdasarkan hasil studi dokumentasi 

pada kedua dokumen subyek dengan teori acuan yang digunakan terdapat 

perbedaan pada indikator kriteria hasil. 

 

B. Saran  

1. Instansi rumah sakit 

a. Diharapkan adanya pembaharuan dan sosialisasi terkait pengaplikasian standar 

asuhan keperawatan agar adanya persamaan bahasa seiring dengan 

berkembangnya ilmu keperawatan terbaru. 

b. Diharapkan juga dibuatkan pedoman pendokumentasian yang lebih lengkap 

terkait diagnosa keperawatan yang dirumuskan dan khususnya di ruangan 

supaya implementasi keperawatan yang telah dilakukan terhadap beberapa 

tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dituliskan secara keseluruhan 

supaya adanya asuhan keperawatan yang lengkap dan komprehensif. 
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2. Peneliti lain 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk penelitian 

selanjutnya dan penelitian ini dapat dikembangkan dengan teori-teori terbaru 

beserta didukung oleh jurnal penelitian. 

 


