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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang gambaran 

pengelolaan nyeri akut pada pasien cedera kepala ringan di Ruang Nusa Indah 

RSUD Bangli tahun 2022, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tindakan keperawatan pada komponen observasi hanya 3 tindakan yang 

dilakukan 100% yaitu tindakan mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri , dimana 

sebagian besar pasien mengalami nyeri dengan skala 4 yang termasuk nyeri 

dengan intensitas ringan dan mengidentifikasi respon nyeri non verbal. 

Tindakan faktor yang memperberat dan memperingan nyeri hanya dilakukan 

pada sebagian kecil pasien yaitu 19,6%. Dan 5 tindakan tidak dilakukan sama 

sekali. 

2. Tindakan keperawatan pada komponen terapeutik hanya 2 tindakan yang 

dilakukan 100% yaitu memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri (teknik relaksasi nafas dalam, distraksi) dan memfasilitasi istirahat 

dan tidur. Tindakan mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri 

(kebisingan) belum mencapai 100% dan mempertimbangkan jenis dan sumber 

nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri hanya dilakukan pada sebagian 

kecil pasien yaitu 17,6%. 

3. Tindakan keperawatan pada komponen edukasi hanya 4 tindakan yang 

dilakukan 100% yaitu menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, 
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menjelaskan strategi meredakan nyeri, menganjurkan menggunakan analgetik 

secara tepat dan mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri. Tindakan menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri hanya 

dilakukan pada sebagian kecil pasien yaitu 21,6%. 

4. Tindakan keperawatan pada komponen kolaborasi kolaborasikan pemberian 

analgetik sudah dilakukan dengan sempurna sebanyak 100%. Terapi 

farmakologis yang diberikan yaitu pemberian analgetik seperti ketorolac 30 

mg, paracetamol 500 mg, piracetam vitamin 3 mg dan antrain 2 ml. 

 

B. Saran 

Setelah mendapatkan hasil penelitian, saran disampaikan kepada :    

1. Perawat pelaksana  

Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa komponen observasi, terapeutik 

dan edukasi yang masih kurang dilakukan hingga 100%. Beberapa komponen 

observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi sudah dilakukan namun ada yang 

kurang dilakukan pada beberapa tindakan.  Kemungkinan hal ini disebabkan karena 

kelemahan dalam pencatatatan atau pendokumentasian tindakan keperawatan yang 

sudah dilakukan. Maka diharapkan kepada perawat pelaksana lebih memperhatikan 

hal tersebut. Ini dikarenakan pendokumentasian proses keperawatan merupakan 

suatu kegiatan yang sangat penting sebagai bukti semua tindakan keperawatan telah 

dilaksanakan secara profesional dan legal untuk melindungi pasien selaku penerima 

jasa pelayanan dan perawat pelaksana selaku pemberi jasa pelayanan keperawatan. 

Apabila tindakan keperawatan tidak didokumentasikan dengan akurat dan lengkap 
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maka akan sulit untuk membuktikan bahwa tindakan keperawatan telah dilakukan 

dengan benar atau tidak. 

2. Peneliti selanjutnya  

Mereplikasikan penelitian ini diruang lingkup yang berbeda, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait pengelolaan nyeri akut pada 

pasien cedera kepala ringan dan masih terdapat banyak kekurangan seperti 

kurangnya jurnal yang terkait dengan variabel yang diteliti, sehingga diharapkan 

kepada penulis selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak jurnal yang terkait dengan 

variabel yang diteliti.  

 

 


