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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Ruang Recovery Room IBS RSUD 

Klungkung terhadap 36 pasien pembedahan dengan general anestesi, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Suhu tubuh awal pasien pasca operatif pembedahan dengan general anestesi 

saat kedatangan di recovery dari 36 pasien 16 orang (44,4%) mengalami 

hipotermia dengan suhu tubuh dibawah 36 oC, dengan rata-rata suhu tubuh 

dari 36 orang tersebut adalah 35,7°C. 

2. Pasien pasca operatif pembedahan dengan general anestesi di recovery room 

selama 15 menit pertama Sebagian besar mengalami hipotermia yaitu 

sebanyak 19 orang (52,8%), dengan rata-rata suhu tubuh dari 36 orang 

tersebut adalah 35,7°C.  

3. Sebagian besar pasien pasien pasca operatif pembedahan dengan general 

anestesi di recovery room selama 15 menit kedua mengalami hipotermia 

yaitu sebanyak 24 orang (66,7%), dengan rata-rata suhu tubuh dari 36 orang 

tersebut adalah 35,6°C 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu suhu tubuh pada pasien pasca operatif  

saat  tiba di Ruang Recovery Room, pada saat 15 menit pertama dan pada saat 15 

menit kedua Sebagian besar mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermi, 



34 
 

dengan demikian saran dari hasil penelitian ini yang dapat saya sampaikan sebagai 

berikut. 

1. Pihak rumah sakit 

a. Mempertahankan dan terus menguatkan upaya kegiatan dokumentasi proses 

keperawatan pasien pasca operatif  dengan general anestesi sebagai salah satu 

syarat utama bahan akreditasi RS. 

b. Melakukan terobosan upaya dalam membenahi cakupan tindakan keperawatan 

khususnya di bidang pasca operatif sehinggga mampu meningkatkan kepuasan 

pasien dalam melakukan pengobatan di RS.  

2. Peneliti selanjutnya 

a. Mereplikasikan penelitian ini diruang lingkup yang berbeda, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait aspek tindakan 

keperawatan dalam menangani hipotermia pada pasien pasca operatif dengan 

general anestesi. 

b. Melakukan penelitian menggunakan sampel yang lebih representatif sehingga 

mampu menggabarkan permasalahan secara spesifik.
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