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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil literatur review jurnal data penelitian di repository Poltekkes 

Denpasar, studi kasus dan pembahasan gambaran asuhan keperawatan dengan 

pemberian kompres hangat rebusan jahe untuk mengatasi gangguan rasa nyeri pada 

pasien osteoarthritis dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengkajian Keperawatan 

      Berdasarkan hasil literatur review jurnal data penelitian di repository Poltekkes 

Denpasar, pada tahap pengkajian didapatkan hasil data subjektif pada pasien I 

pasien mengatakan mengeluh nyeri sendi saat di tekan dengan skala nyeri 3 (0-10), 

merasa pergerakan sendi terbatas, nyeri saat melakukan pergerakan sendi yang 

normal, kekuatan sendi menurun, dan data objektif yang didapatkan yaitu tampak 

gelisah, tampak meeringis, sulit tidur, frekuensi nadi meningkat, dan bersikap 

protektif, tekanan darah : 130/100 mmHg, suhu : 36,10C, nadi 84 x/menit, respirasi 

: 20 x/menit. Dan hasil data subjektif pasien II yaitu  pasien mengatakan mengeluh 

nyeri pada sendi dengan skala nyeri 2 (0-10), merasa pembengkakan sendi, 

munculnya tulang tambahan, muncul suara gesekan pada sendi saat digerakkan, dan 

data objektif yang didapatkan yaitu tampak gelisah, tampak meringis, sulit tidur, 

bersikap protektif, dan tekanan darah : 120/100 mmHg, suhu : 36,00C, nadi 82 

x/menit, respirasi : 20 x/menit. Dari hasil pengakajian, kedua pasien memiliki 

kesamaan dalam data subjektif dan data objektif serta memiliki kesesuaian dengan 

acuan teori yang ada. 
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2. Diagnosis Keperawatan 

      Berdasarkan hasil literatur review jurnal data penelitian di repository Poltekkes 

Denpasar, dari data penelitian yang sudah didapatkan setelah dilakukan pengkajian 

maka dirumuskan diagnosis keperawatan ditemukan bahwa pasien I dan pasien II 

memiliki diagnosis keperawatan yang sama yaitu nyeri akut berhubungan dengan 

kerusakan jaringan dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap 

protektif, tampak gelisah, dan sulit tidur.  

3. Intervensi Keperawatan 

      Berdasarkan hasil literatur review jurnal data penelitian di repository Poltekkes 

Denpasar, intervensi yang direncanakan pada pasien I dan pasien II dengan masalah 

keperawatan nyeri lutut yaitu pemberian kompres hangat rebusan jahe setelah 

dilakukan 3 kali kunjungan, maka diharapkan gangguan rasa nyeri menurun dengan 

kriteria hasil : perilaku gelisah menurun, sikap protektif menurun, tidak meringis, 

frekuensi nadi menurun, konsentrasi pola tidur membaik. Intervensi keperawatan 

yang dilakukan perawat berupa teknik terapi kompres hangat rebusan jahe.   

4. Implementasi Keperawatan 

      Berdasarkan hasil literatur review jurnal data penelitian di repository Poltekkes 

Denpasar, implementasi keperawatan pada pasien I dan pasien II telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun dan menggunakan SOP yaitu 

pemberian kompres hangat rebusan jahe sebanyak tiga kali kunjungan selama 10-

15 menit. 

 

 

5. Evaluasi Keperawatan 
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      Berdasarkan hasil literatur review jurnal data penelitian di repository Poltekkes 

Denpasar, pada tahap evaluasi pada pasien I dan pasien II sudah memenuhi kriteria 

hasil yang diharapkan. Sebelum di berikan kompres hangat rebusan jahe pada 

pasien I pasien mengatakan mengeluh nyeri sendi saat di tekan dengan kategori skor 

nyeri 3 (0-10) dan pada pasien II yaitu  pasien mengatakan mengeluh nyeri pada 

sendi dengan kategori sekor nyeri 2 (0-10). Setelah dilakukan pemberian kompres 

hangat rebusan jahe hasil yang diperoleh terdapat pada kedua pasien sudah tidak 

merasa nyeri pada lututnya dengan kategori skor 0. 

 

B. Saran  

1. Kepada Puskesmas II Denpasar Barat 

      Kepada pihak Puskesmas II Denpasar Barat sebaiknya memakai pemberian 

terapi kompres hangat rebusan jahe dalam asuhan keperawatan pemberian kompres 

hangat rebusan jahe untuk mengatasi gangguan rasa nyeri  pada pasien 

osteoarthritis dan standar operasional prosedur pemberian terapi kompres hangat 

rebusan jahe sebaiknya rutin dilaksanakan sehingga menjadi budaya dalam 

intervensi di Puskesmas II Denpasar Barat. 

2. Bagi Keluarga dan Pasien 

      Peneliti berharapkan pada pasien untuk teratur dan rutin melakukan kompres 

hangat rebusan jahe secara mandiri agar nyeri tidak timbul kembali. 
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