
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengkajian  

Subjek penelitian 1 didapatkan hasil data subjektif : subjek mengatakan sekarang dirinya 

merasa tidak berguna seperti dulu, subjek mengatakan merasa malu dengan dirinya yang 

sekarang karena tidak mampu melakukan kegiatan seperti dulu. Data objektif : Postur tubuh 

menunduk , kontak mata kurang, subjek tampak lesu dan tidak bergairah. Sedangkan pada 

subjek penelitian dua didapatkan hasil data subjektif : subjek mengatakan penampilannya yang 

sekarang tidak menarik seperti dulu, subjek merasa malu dengan penampilannya yang 

sekarang, subjek mengatakan tidak berani bertemu orang banyak. Data objektif : Postur tubuh 

menunduk , kontak mata kurang. 

2. Diagnosa  

subjek penelitian 1 dan 2 didapatkan hasil rumusan diagnosa keperawatan yaitu harga diri 

rendah, penyebabnya adalah ideal diri tidak tercapai dengan tanda gejalanya sesuai dengan 

pengkajian. 

3. Perencanaan  

Subjek penelitian satu dan dua diberikan rencana keperawatan berupa pemberian terapi 

reminiscence untuk mengatasi harga diri rendah pada lansia. Perawat merencanakan pemberian 

terapi reminiscence dilakukan sebanyak 5 sesi selama 5 hari , setiap 1 hari diberikan 1 sesi 

selama 30 menit. 

4. Implementasi 



Subjek penelitian 1 dan 2 telah diberikan implementasi keperawatan. Perawat melakukan 

prosedur terapi reminiscence sebanyak 5 sesi selama 5 hari , setiap 1 hari diberikan 1 sesi 

selama 30 menit yaitu pada tanggal  23, 24, 25, 26, 27 April 2018. Lansia berbagi pengalaman 

yang menyenangkan dan hal yang paling disukai yaitu mulai dari masa anak (sesi 1) yang 

dilakukan perawat pada tanggal 23 april 2018, pengalaman masa remaja (sesi 2) dilakukan 

pada tanggal 24 april 2018, pengalaman masa dewasa (sesi 3) dilakukan pada taanggal 25 april 

2018, pengalaman bersama keluarga dan di rumah (sesi 4) dilakukan pada tanggal 26 april 

2018 dan evaluasi kegiatan (sesi 5) dilakukan pada tanggal 27 april 2018. 

5. Evaluasi  

Subjek penelitian satu dan dua hasil evaluasi yang didapat setelah diberikan prosedur terapi 

reminiscence berdasarkan tanda dan gejala subjek satu dan dua. Hasil evaluasi yang didapatkan 

setelah diberikan asuhan keperawatan dengan pemberian terapi reminiscence pada lansia 

adalah masalah keperawatan harga diri rendah dapat teratasi 

B. Saran 

1. Tempat penelitian (Puskesmas IV Denpasar Selatan) 

Kepada Puskesmas IV Denpasar Selatan diharapkan agar pihak puskesmas membudayakan 

pemberian terapi reminiscence dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia dengan harga 

diri rendah. 

 

2. Peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar melanjutkan penelitian studi kasus pemberian 

terapi reminiscence pada lansia dengan harga diri rendah, dengan menggunakan lebih dari 2 subjek 

penelitian. 


