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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil intervensi dan pembahasan mengenai asuhan 

keperawatan dua pasien dengan CKD yang menjalani hemodialisa maka dapat 

disimpulkan: 

1. Pengkajian keperawatan pada kedua pasien terdapat kesamaan pada data 

subjektif. Pada hasil pengkajian didapatkan keluhan utama data mayor dan 

minor pada kedua pasien sesuai dengan teori acuan yaitu pada data subjektif 

pasien pertama mengeluh mual, ada perasaan ingin muntah tidak ada nafsu 

makan,  dan data objektif pasien tampak pucat dan sering membuang air liur. 

pada pasien kedua ditemukan data subjektif mengeluh mual serta tidak ada 

nafsu makan dan data objektif pasien tampak pucat. Hasil dari pengkajian 

keperawatan ditemukan pula keluhan tambahan pada kedua pasien yaitu 

kedua pasien mengatakan minum cukup banyak saat di rumah dan BAK 

sedikit, tampak edema pada kedua ekstremitas bawah pasien, dan kedua 

pasien mengatakan cepat lelah saat melakukan aktivitas. 

2. Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada kedua pasien berdasarkan data 

mayor dan minor yang ditemukan yaitu nausea berhubungan dengan efek 

agen farmakologis (hemodialisa), sesuai dengan teori acuan bahwa salah satu 

masalah keperawatan yang muncul pada pasien intradialisis yaitu nausea. 

Selain nausea terdapat dua masalah keperawatan lainnya yang muncul pada 

kedua pasien berdasarkan data fokus yang ditemukan yaitu hipervolemia 
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berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi dan intoleransi aktivitas 

berhubungan dengan kelemahan. 

3. Intervensi keperawatan yang disusun pada kedua pasien difokuskan pada 

diagnosa keperawatan nausea dengan intervensi utama yaitu manajemen 

mual (I.03117) yang didalamnya termuat pemberian terapi non farmakologis 

dengan pemberian intervensi inovasi terapi inhalasi aroma terapi peppermint 

dan tujuan yang diharapkan tercapai pada kedua pasien dengan masalah 

nausea  yaitu tingkat nausea menurun dengan label (L.08065) 

4. Implementasi yang dilakukan pada kedua pasien sama dan sesuai dengan 

intervensi yang telah disusun oleh peneliti berupa tindakan observasi, 

terapeutik, edukasi dan tindakan tambahan yaitu tindakan nonfarmakalogi 

berupa pemberian inhalasi aromaterapi peppermint  

5. Evaluasi keperawatan yang ditemukan pada kedua pasien terdapat perbedaan 

pada data S (Subjektif) keluhan mual kedua pasien menurun, yang awalnya 

kedua pasien mengeluh mual dengan skor mual 2 (cukup meningkat) menjadi 

menurun dengan skor 5 (menurun), frekuensi timbulnya mual menurun 

awalnya 4 kali pada pasien pertama dan 3 kali pada pasien kedua menjadi 1 

kali. Pada data O (objektif) kedua pasien tampak nyaman dan tenang, data A 

(Assesment ) pada kedua pasien yaitu mual atau nausea, P (Planning)  

terdapat kesamaan antara kedua pasien. 

6. Intervensi inovasi yang diberikan perawat adalah inhalasi aroma terapi 

peppermint, dari hasil intervensi inovasi yang diberikan mampu menurunkan 

keluhan mual pada pasien CKD yang menjalani hemodialisa, hal ini sejalan 

dengan beberapa penelitian terkait dan teori yang menyatakan bahwa 
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peppermint mengandung mentol yang mampu memperlancar sistem 

pencernaan, meringankan kejang perut dan meringankan mual mintah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan intervensi dan pembahasan mengenai asuhan keperawatan 

nausea pada pasien CKD yang menjalani hemodialisa dengan pemberian terapi 

intervensi inovasi pemberian terapi inhalasi peppermint, terdapat beberapa saran 

dari hasil yang didapatkan . 

1. Bagi pasien 

Penggunaan terapi inhalasi aroma terapi ini dapat diaplikasikan sehari-hari 

karena merupakan salah satu alternatif awal, dengan bahan yang mudah 

didapat dan harga yang terjangkau. 

2. Bagi manajemen rumah sakit 

Sering dijumpai adanya keluhan mual pada pasien intradialisis sehingga perlu 

ditingkatkan lagi dalam hal kenyamanan pasien saat menjalani hemodialisa 

dengan memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif.  Hasil inovasi 

ini bisa menjadi acuan untuk merencanakan modifikasi keperawatan mandiri 

kepada pasien yang menjalani hemodialisa terutama dengan keluhan nausea. 

3. Bagi penulis selanjutnya 

Dengan adanya intervensi inovasi baru mengenai pemberian terapi inhalasi 

aroma terapi peppermint pada pasien CKD yang menjalani hemodialisa 

dengan masalah keperawatan nausea dapat menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan untuk melakukan penulisan serupa selanjutnya. 

 


