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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

simpulan disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil pengkajian pada kedua pasien kelolaan dengan diagnose medis 

hiperglikemia didapatkan data bahwa pasien mengalami keluhan lemas, mukosa 

bibir kering dan terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Pasien kelolaan I 

memiliki GDS 519 mg/dL dan pasien kelolaan II memiliki GDS 527 mg/dL. 

2. Masalah keperawatan yang diangkat pada kedua pasien kelolaan adalah 

ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan retensi insulin 

ditandai dengan lelah atau lesu, kadar glukosa dalam darah tinggi, mulut kering, 

pasien mengalami penurunan kesadaran. 

3. Intervensi yang diberikan pada kedua pasien kelolaan di antaranya adalah 

memoitor tanda dan gejala hiperglikemia, memberika asupan cairan oral, dan 

tindakan inovasi kolaborasi pemberian terapi insulin intravena dimana 

diberikan drip novorapid pada kedua pasien kelolaan. 

4. Setelah diberikan intervensi terapi insulin secara kontinue, pada kedua pasien 

terdapat penurunan GDS, peningkatan kesadaran, mukosa bibir kering 

menurun, keluhan lemas menurun pada pasien II sedangkan pada pasien I tidak 

ada perubahan penurunan kesadaran. 

5. Hasil evaluasi dari intervensi terapi insulin kepada kedua pasien kelolaan yaitu 

keluhan lemas berkurang, mual dan muntah tidak ada, dan kesadaran 

meningkat, glukosa darah membaik. 

 



 

 

 

B. Saran 

 

Dengan selesainya dilakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah, diharapkan dapat memberikan masukan 

terutama pada: 

1. Bagi Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar 

 
Diharapkan agar dapat menjadikan karya ilmiah akhir ners ini sebagai media 

informasi tentang penyakit yang diderita pasien dan bagaimana penanganan 

bagi pasien dan keluarga baik di rumah maupun di rumah sakit khususnya 

untuk pasien yang mengalami hiperglikemia dengan ketidakstabilan kadar 

glukosa darah dan memperbaiki kadar glukosa darah pasien dan mencegah 

terjadinya komplikasi yang membahayakan 

2. Bagi institusi pendidikan 

 
Diharapkan kepada instansi Pendidikan agar karya ilmiah akhir ners ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan ajar untuk perbandingan dalam memberikan 

konsep asuhan keperawatan secara teori dan praktek dan lebih meningkatkan 

bimbingan terhadap mahasiswa agar mahasiswa lebih terpapar dengan baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 
Diharapkan hasil karya ilmiah akhir ners ini dapat menjadi data awal untuk 

dapat melakukan karya ilmiah selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan 

sebagai pengembangan kemampuan peneliti selanjutnya dalam melakukan 

asuhan keperawatan dan menambah pengetahuan peneliti tentang asuhan 

keperawatan hiperglikemia dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah 
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