
 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil Studi Kasus Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. NL 

dengan diabetes melitus tipe II Pada Ny. MM di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta 

Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Dari hasil pengkajian menunjukan klien belum mengetahui komplikasi dari 

penyakit diabetes melitus dan penatalaksanaan diet untuk diabetes melitus, di 

buktikan dengan pasien masih suka makan makanan manis dan hasil 

pemeriksaan GDS: 130 mg/dl. 

2. Dari hasil analisis data didapatkan diagnosa keperawatan yaitu risiko 

ketidakseimbangan kadar glukosa darah berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan diabetes melitus. 

3. Intervensi asuhan keperawatan disusun sesuai dengan masalah yang telah 

ditentukan, yaitu edukasi kesehatan. Intervensi inovasi yang dilakukan yaitu 

pemberian minuman seduhan bubuk kayu manis untuk menurunkan kadar 

glukosa darah pasien. 

4. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan intervensi yang dirumuskan. 

Implementasi inovasi minuman seduhan bubuk kayu manis diberikan 1x 

sehari sebanyak 6 gr dalam 100 ml air selama 3 hari. 

5. Evaluasi keperawatan dari implementasi inovasi pemberian minuman seduhan 

bubuk kayu manis yang telah dilakukan yaitu kadar glukosa darah menurun 

yang dibuktikan oleh hasil pemeriksaan GDS pasien 118 mg/dl.  
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Pembahasan menggambarkan adanya efek dari pemberian minuman 

seduhan bubuk kayu manis terhadap kadar glukosa darah pasien 1x sehari 

sebanyak 100 ml selama 3 hari, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan GDS pasien 

normal (118 mg/dl). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Novendy, dkk (2020) berjudul “Efektivitas Pemberian Kayu Manis Dalam 

Penurunan Kadar Gula Darah Setelah 2 Jam Pemberian”, yang menunjukkan 

bahwa pemberian seduhan bubuk kayu manis sebanyak 6 gr  dalam 100 ml air 

dalam waktu 2 jam dapat menurunkan nilai kadar gula darah sewaktu dan hasil 

penelitian  Azmaina, Lisavina Juwita & Sherly Amelia (2020) berjudul “Pengaruh 

Seduhan Kayu Manis Terhadap Kadar Gula Darah Pada Penderita DM tipe II” 

yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pemberian seduhan kayu manis 

(Cinnamomum Burmanni) terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 

II.  

 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan masyarakat dapat menerapkan terapi minuman seduhan bubuk 

kayu manis sebagai terapi komplementer dalam menurunkan kadar glukosa 

darah. 

2. Bagi Keluarga 

 Diharapkan kepada keluarga untuk dapat menjalankan fungsinya dalam 

memberikan perawatan kepada penderita diabetes melitus untuk mencapai 

tingkat kesehatan yang lebih baik dan dapat menerapkan terapi minuman 

seduhan bubuk kayu manis sebagai terapi komplementer dalam menurunkan 
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kadar glukosa darah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan dengan karya tulis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pemberian asuhan keperawatan dengan terapi minuman seduhan bubuk kayu 

manis untuk menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus. 

 

 

 

 

 

 

  


