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BAB VI 

                                SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil studi kasus dan pembahasan pada asuhan keperawatan 

yang terdiri lima tahap yaitu pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, 

intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Pengkajian Keperawatan 

Pada pengkajian keperawatan pasien satu ditemukan bahwa saat ini pasien 

tidak menjalani terapi pengobatan, pasien mengatakan mengalami trauma akibat 

salah obat dan meyakini bahwa penyakit yang dialami karena non medis, kadar 

glukosa darah puasa pasien yaitu 254mg/dl dan kadar glukosa darah sewaktu yaitu 

147mg/dl. Pada pasien dua ditemukan bahwa saat ini pasien menjalani terapi 

pengobatan dengan mengkonsumsi obat glibenlamine sebelum makan dan 

metformin sebelum tidur, namun pasien mengatakan sering lupa untuk minum 

obat dan penyakit yang dialami telah membaik, kadar glukosa darah sewaktu yaitu 

229mg/dl dan kadar glukosa darah puasa yaitu 136mg/dl.  

2. Diagnosa Keperawatan 

   Diagnosa keperawatan pada pasien satu yaitu Ketidakpatuhan terhadap 

pengobatan berhubungan dengan efek samping program pengobatan dan 

keyakinan, sikap serta kepribadian ditandai dengan pasien mengatakan saat ini 

tidak menjalani terapi pengobatan karena pernah mengalami trauma akibat salah 

obat dan meyakini penyakit yang dialami karena non medis dan pasien tampak 
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tidak mengikuti program pengobatan dan tidak menjalankan anjuran. Dan 

diagnosa yang muncul pada pasien dua yaitu Ketidakpatuhan terhadap pengobatan 

berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman ditandai dengan pasien 

mengatakan sering lupa minum obat karena kesibukan dan merasa penyakit yang 

dialami telah membaik dan obat yang dikonsumsi pasien yaitu metformin dan 

glibenclamide tidak diminum sesuai dosis, pasien tampak tidak mengikuti 

program pengobatan dan tidak menjalankan anjuran. 

3. Intervensi keperawatan 

Intervensi keperawatan yang diterapkan yaitu bina hubungan saling 

percaya antara penulis dengan pasien, observasi kepatuhan terhadap pengobatan, 

diskusikan alasan untuk tidak patuh terhadap pengobatan, edukasi pasien dan 

keluarga mengenai pengobatan, edukasi pasien dan keluarga mengenai proses 

penyakit diabetes melitus, kembangkan bersama pasien dan keluarga mengenai 

strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, dan berikan pasien 

dan keluarga informasi tentang fasilitas kesehatan yang dapat dituju. 

4. Implementasi Keperawatan 

  Implementasi keperawatan yang dilaksanakan pada kunjungan pertama (22 

April 2018) yaitu membina hubungan saling percaya antara peneliti dengan 

pasien, mengkaji tanda vita dan melakukan cek kadar gula darh sewaktu, 

mengobservasi kepatuhan terhadap pengobatan, melakukan diskusi dengan pasien 

dan keluarga mengenai alasan tidak patuh terhadap pengobatan. Pada kunjungan 

kedua (23 April 2018) yaitu mengkaji tanda vital dan melakukan cek kadar gula 

darah sewaktu, mengobservasi kepatuhan terhadap pengobatan,memberikan 

edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengobatan, dan memberikan 
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edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai proses penyakit diabetes melitus 

tipe 2. Pada kunjungan ketiga (24 April 2018) yaitu mengkaji tanda vital pasien, 

mengembangkan strategi bersama pasien dan keluarga untuk menngkatkan 

kepatuhan terhadap pengobatan dan memberikan informasi kepada pasien dan 

keluarga mengenai fasilitas kesehatan yang dapat dikunjungi. 

5. Evaluasi Keperawatan 

  Evaluasi keperawatan pada pasien satu yaitu tujuan tercapai sebagian, 

pasien belum patuh terhadap pengobatan, tampak adanya penurunan kadar 

glukosa darah yaitu dari 254mg/dl menjadi 236mg/dl, rencana tindak lanjut yaitu 

laporkan pasien ke puskesmas agar memperoleh penangan lebih lanjut, berikan 

motivasi kepada pasien untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan 

anjurkan keluarga untuk memberi dukungan kepada pasien agar mau untuk 

berobat ke fasilitas kesehatan dan patuh terhadap pengobatan. Pada pasien dua 

tujuan tercapai sepenuhnya, pasien tampak telah patuh terhadap pengobatan 

dengan mengkonsumsi obat sesuai dosis anjuran dan tampak adanya penurunan 

kadar glukosa darah yaitu dari 229mg/dl menjadi 203mg/dl, rencana tindak lanjut 

yaitu pertahankan kondisi dan kepatuhan pasien dengan mendorong keluarga agar 

memberikan motivasi kepada pasien tentang kepatuhan minum obat  antidiabetes 

sesuai anjuran yang diberikan. 

B. Saran 

1. Kepada UPT. Kesmas Sukawati 1 

 Dengan adanya studi kasus yang telah dilaksanakan di wilayah kerja UPT. 

Kesmas Sukawati 1, diharapkan dapat melakukan pendekatan lebih lanjut kepada 
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pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan sehingga proses pengobatan dapat 

berjalan secara optimal dan terciptanya suatu peningkatan derajat kesehatan.  

2. Kepada pasien dan keluarga 

 Kepada Tn.G diharapkan dapat mengikuti anjuran dari petugas kesehatan 

yaitu dengan melakukan pemeriksaan ke puskesmas dan mengikuti terapi 

pengobatan. Kepada Ny.K diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap 

pengobatan, rutin melakukan kontrol kesehatan dan cek kadar gula darah ke 

fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, serta kepada keluarga agar memberikan 

dukungan atau motivasi kepada pasien sehingga pengobatan dapat berjalan 

dengan optimal. 

3. Kepada Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar 

 Diharapkan untuk menyediakan sumber buku atau refrensi yang sesuai 

dengan ruang lingkup asuhan keperawatan terkait ketidakpatuhan terhadap 

pengobatan. 

4. Kepada Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 

manfaat dalam melakukan penelitian studi kasus berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


