
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian gambaran asuhan keperawatan pada subjek 

pre operasi fraktur femur dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani 

Gianyar dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengkajian  

Pengkajian yang didokumentasikan oleh perawat terdiri dari data objektif 

dan data subjektif. Dari kedua dokumen subjek terdapat sedikit perbedaan dengan 

acuan teori. Pengkajian pada dokumen subjek pertama dan subjek kedua di 

dapatkan data subjektif yaitu subjek mengeluh nyeri pada paha yang mengalami 

fraktur. Data objektif yang didapatkan pada dokumen subjek pertama dan subjek 

kedua yaitu klien tampak meringis. Walaupun penulisan dari data pengkajian di 

RSUD Sanjiwani Gianyar dengan teori peneliti berbeda tetapi memiliki makna 

yang sama. 

2. Diagnosa 

Diagnosa pada subjek pertama dan subjek kedua memiliki diagnosa 

keperawatan yang sama yaitu  nyeri akut, diagnosa pada kedua subjek ini berbeda 

dengan acuan teori yaitu perumusan diagnosa di ruang Bima RSUD Sanjiwani 

Gianyar menegakkan diagnosa keperawatan P (Problem) yaitu nyeri akut tanpa 

dilengkapi dengan E (Etiology) S (Sign and symptom). 

3. Perencanaan  

Perencanaan pada kedua subjek sama. Hanya saja terdapat sedikit 

perbedaan antara intervensi keperawatan yang dijadikan acuan di Ruang Bima 
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RSUD Sanjiwani Gianyar dengan acuan teori yang digunakan peneliti. Hal ini 

dikarenakan acuan yang digunakan oleh pihak rumah sakit dan peneliti berbeda. 

Walaupun penulisan dari data tujuan dan kriteria hasil di RSUD Sanjiwani 

Gianyar dengan teori peneliti berbeda tetapi memiliki makna yang sama. 

4. Implementasi 

Implementasi yang terdapat pada dokumen subjek pertama dan dokumen 

subjek kedua sesuai dengan intervensi yang sudah direncanakan, namun tidak 

semua didokumentasikan karena implementasi di rumah sakit menggunakan 

format secara umum. 

5. Evaluasi 

Evaluasi yang digunakan di rumah sakit dan teori sudah sama yaitu 

menggunakan SOAP, tetapi sedikit berbeda pada bagian P (Planning). Hal ini 

terjadi disebabkan karena kemungkinan standar yang digunakan rumah sakit 

dimodifikasi sesuai dengan keadaan di tempat penelitian sehingga berbeda dengan 

teori acuan yang digunakan peneliti. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian gambaran asuhan keperawatan pada subjek 

pre operasi fraktur femur dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD Sanjiwani 

Gianyar terdapat kesenjangan pada asuhan keperawatan sehingga disarankan : 

1. Bagi perawat 

Hasil penelitian menunjukkan adanya sedikit perbedaan dengan teori yang 

telah disampaikan baik dari pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan. 

Adapun beberapa saran yang diberikan kepada perawat pelaksana ialah 



 

46 

   

pengkajian keperawatan data yang dikaji lebih lengkap dan disesuaikan sengan 

teori PPNI, perumusan diagnosa keperawatan seharusnya menggunakan format 

PES sesuai dengan teori PPNI, intervensi keperawatan disarankan menggunakan 

pemberian analgesic pada SIKI, implementasi keperawatan setiap tindakan 

sebaiknya didokumentasikan sebagai validasi dokumen, evaluasi keperawatan 

semua indikator yang ada pada SLKI seharusnya didokumentasikan pada format 

SOAP yang digunakan. Dan diharapkan pihak rumah sakit RSUD Sanjiwani 

Gianyar, khususnya pemberian asuhan keperawatan di Ruang Bima lebih 

memperhatikan ilmu asuhan keperawatan sesuai teori terbaru sehingga dalam 

memberikan asuhan keperawatan dapat dilakukan secara maksimal dan secara 

keseluruhan. 

2. Bagi management  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, diharapkan dapat dijadikan 

acuan bagi kepala ruangan dalam melakukan monitoring atau supervisi tentang 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien pre operasi fraktur femur dengan 

nyeri akut.  


