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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang didapat dari hasil studi kasus dan pembahasan pada bab 

sebelumnya yaitu : 

1. Pengkajian 

Pada tahap pengkajian, Tn. MA dan Tn. PGH sudah dianjurkan 

mengonsumsi makanan yang sesuai tetapi beliau melanggar dan mengonsumsi 

yang menjadi pantangan. Tanda dan gejala mayor yang ada pada Tn. MA dan Tn. 

PGH yaitu menolak mengikuti anjuran, perilaku tidak menjalankan anjuran, 

sedangkan tanda dan gejala mayor minor yang tidak ditemukan yaitu menolak 

menjalani perawatan/pengobatan, perilaku tidak mengikuti program, tampak 

tanda/gejala penyakit/ masalah kesehatan masih ada atau meningkat, tampak 

komplikasi penyakit/masalah kesehatan menetap atau meningkat. 

2. Diagnosa 

Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada Tn.MA dan Tn.PGH sudah 

sesuai dengan teori yang ada yaitu pasien diabetes mellitus tipe II yang tidak 

patuh pada diet yang termasuk dalam diagnose keperawatan ketidakpatuhan. 

3. Intervensi 

Perencanaan pada pasien sudah sesuai dengan intervensi ketidakpatuhan pada 

teori. Hal yang drencanakan yaitu observasi tentang bagaimana pasien memilih 

makanan, sediakan contoh menu makanan sesuai diet, jelaskan pada pasien 

tentang tujuan kepatuhan terhadap diet yang disarankan terkait dengan kesehatan 
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pasien, instruksikan pasien untuk tidak mengonsumsi makanan yang menjadi 

pantangan dan mengonsumsi yang disarankan. 

4. Implementasi 

Tindakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan intervensi keperawatan 

yang disusun. Semua intervensi sudah dijalankan oleh Tn. MA dan Tn. PGH 

sehingga tidak ada kesenjangan pada implementasi keperawatan dengan teori. 

Pasien memberikan respon positif tentang tindakan yang diberikan. 

5. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi Tn.MA dan Tn.PGH sudah memenuhi kriteria hasil yang 

diharapakan. Hasil diperoleh setelah dilakukan perawatan selama 5x40 menit 

yaitu adanya perubahan dimana pasien mengikuti edukasi yang telah dianjurkan 

dan pasien mengikuti diet yang disarankan dengan kriteria patuh 90-100%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil studi kasus pada karya tulis ilmiah gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II dengan Ketidakpatuhan di 

wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I terdapat beberapa kesenjangan sehingga 

ada beberapa saran yaitu : 

1. Bagi UPT Kesmas Sukawati I 

UPT Kesmas Sukawati I sudah melakukan programnya dengan baik yaitu 

Promosi kesehatan. Kedepannya UPT Kesmas Sukawati I mampu melakukan 

peningkatan promosi kesehatan pada masyarakat. 

2. Bagi Pasien  

Tetap patuh melakukan dietnya agar gula darah stabil. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mampu mengembangkan waktu penelitian dengan pasien sehingga 

mampu mengetahui perkembangan pasien dengan baik. 

4. Bagi Institusi Poltekkes Denpasar Jurusan Keperawatan 

Melakukan pengaturan waktu penelitian dengan waktu praktek rumah 

sakit secara bergantian sehingga tidak ada tumpang tindih. 

 

 


