
BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai asuhan keperawatan

pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Pengkajian pada data keperawatan subyek 1 dan 2 terdapat persamaan data

obyektif,  subyektif dan data berdasarkan validasi, namun ada sedikit perbedaan

antara hasil studi kasus dengan teori yang dijadikan acuan peneliti. Dilihat dari

12 pertanyaan  ditemukan 6 pertanyaan yang ada pada kedua subyek

berdasarkan data observasi dokumen pasien dan ditemukan 3 pertanyaan yang

ada pada subyek 1 dan 2 berdasarkan data hasil validasi kepada subyek. Data

pengkajian yang tidak ditemukan yaitu 3 pertanyaan yang terdiri dari cepat

kenyang setelah makan, otot pengunyah lemah, rambut rontok berlebih. Hal ini

terjadi karena pada pengkajian mengenai nutrisi perawat tidak mengkaji secara

mendalam keluhan yang dirasakan pasien dan hanya terpaku kepada masalah

keperawatan prioritas.

2. Diagnosa keperawatan pada data keperawatan subyek 1 dan 2 terdapat kesamaan

diagnose keperawatan yang ditegakkan Dari 19 pertanyaan yang digunakan

dalam pedoman observasi dokumentasi, 10 pertanyaan yang ditemukan pada

dokumen kedua subyek  dan 9 pertanyaan yang tidak ditemukan. Format

perumusan diagnosa keperawatan adalah dengan menggunakan PES (Problem,
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Etiology, Sign and Symptom), tetapi pada bagian Problem (P) terdapat perbedaan

dengan teori yang dijadikan acuan peneliti.

3. Perencanaan yang didokumentasikan perawat pada data subyek 1 dan 2 terdapat

kesamaan karena diagnosa yang ditegakkan sama. Dari 9 pertanyaan yang

digunakan dalam pedoman observasi dokumentasi,  2 pertanyaan yang

ditemukan pada dokumen subyek 1 dan 2, serta 7 pertanyaan tidak ditemukan.

Hal ini terjadi karena perbedaan proses perumusan diagnose keperawatan yang

dimana perawat lebih tertuju pada masalah prioritas sehingga intervensi yang

dibuat juga berbeda.

4. Pelaksanaan keperawatan yang didokumentasikan pada data subyek 1 dan 2

terdapat kesamaan yang telah dilakukan perawat untuk kedua pasien tersebut.

Sedangkan mengenai pelaksanaan dengan teori yang dijadikan acuan terdapat

sedikit perbedaan antara hasil yang didapat berdasarkan observasi, bahwa

perawat tidak melaksanakan seluruh tindakan keperawatan sesuai dengan teori

yang dijadikan acuan peneliti, dan tidak mendokumenasikan semua tindakan

yang dilakukan pada rekam medis. Dilihat dari 9 pertanyaan yang digunakan

dalam pedoman observasi dokumentasi,   3 pertanyaan yang ditemukan pada

dokumen kedua subyek  dan 1 pertanyaan yang ditemukan berdasarkan hasil

validasi, serta 5 pertanyaan tidak ditemukan.

5. Evaluasi keperawatan pada kedua dokumen subyek 1 dan 2 hampir sama, namun

terdapat sedikit perbedaan pada dokumentasi di bagian “S” dan “O”. Apabila

dibandingkan antara teori dengan hasil terdapat perbedaan yang signifikan yaitu
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dari 3 pertanyaan yang digunakan dalam pedoman observasi dokumentasi  tidak

ada satupun yang ditemukan sesuai dengan pedoman observasi yang digunakan.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran asuhan

keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan Defisit Nutrisi di Ruang Cendrawasih

RSUD Wangaya, peneliti menyarankan kepada:

1. Pihak institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Denpasar,diharapkan hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dibidang keperawatan khususnya di bidamg

keperawatan medikal bedah serta diharapkan kedepannya menggunakan

metodelogi penelitian yang berbeda agar didapatkan hasil yang lebih optimal.

2. Pihak rumah sakit khususnya perawat sebagai tim kesehatan diharapkan dapat

menggunakan teori sebagai acuan yang terkini sehingga pemberian asuhan

keperawatan pada pasien tidak jauh berbeda dengan teori.

3. Peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk

penelitian selanjutnya dan me ngembangkan variabel yang berhubungan dengan

pasien HIV/AIDS dalam lingkup yang lebih luas sehingga mendapatkan data

yang lebih valid. Selain itu diharapkan memakai subyek dengan dokumen pasien

yang mencantumkan defisit nutrisi nutrisi pada HIV/AIDS.


