
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Ny. KD 

dengan  post-appendiktomi di RSD Mangusada Badung, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.  Pada proses pengkajian keperawatan dilakukan sesuai dengan teori yang telah 

dipaparkan dan ditemukan 100% data mayor serta 28,57% data minor untuk 

dapat digunakan dalam penegakan diagnosa keperawatan. 

2. Diagnosis Keperawatan yang diperoleh berdasarkan  hasil pengkajian adalah 

Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan keluhan 

nyeri, tampak meringis,gelisah,bersikap protektif, frekuensi nadi meningkat, sulit 

tidur, napsu makan berubah:menurun, tekanan darah meningkat dan berfokus 

pada diri sendiri. 

3. Rencana keperawatan dirumuskan untuk mengatasi masalah nyeri akut dengan 

luaran Tingkat Nyeri dengan intervensi utama manajemen nyeri dan pemberian 

analgetik serta intervensi pendukung terapi musik. 

4. Implementasi keperawatan dilakukan dengan mengacu pada rencana 

keperawatan yang telah disusun serta mengaplikasikan terapi music klasik 

mozzart untuk membantu menurunkan nyeri post-operasi. 
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5.  Hasil Evaluasi keperawatan menunjukkan tercapainya seluruh luaran 

keperawatan yang dirumuskan sehingga Nyeri Akut yang dialami oleh Ny.KD 

dapat teratasi. 

6. Pemberian intervensi terapi musik klasik mozart dapat diberikan sebagai salah 

satu terapi nonfarmakologi nyeri pada pasien post apendiktomi karena sudah 

terbukti dapat membantu menurunkan nyeri yang dialami oleh pasien post 

appendiktomi dari skala nyeri 4(nyeri sedang) ke skala nyeri 2 (nyeri ringan). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan mengenai asuhan keperawatan 

nyeri akut pada pasien post appendictomy yang telah dilakukan sesuai dengan standar 

acuan SDKI,SLKI,dan SIKI,serta pemberian intervensi inovatif yang terbukti dapat 

menurunkan intensitas nyeri padapasien post appendictomy kesimpulan sehingga 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:  

1. Lahan Praktik 

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perawat yang di rumah sakit dalam 

memberikan asuhan keperawatan dan juga dalam mengambil langkah-langkah 

kebijakan dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan pada 

pasien Post Appendictomy dengan masalah Nyeri Akut dengan menerapkan 

pemberian intervensi terapi music sebagai salah satu terapi non farmakologi 

nyeri 

2. Peneliti Lain  
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Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para peneliti lainya untuk 

mengembangkan intervensi yang dapat diberikan berkaitan dengan asuhan 

keperawatan pasien post-appendiktomy  

3. Institusi Pendidikan  

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam penatalaksanaan 

nonfarmakologi nyeri pada pasien yang mengalami masalah keperawatan Nyeri 

Akut   
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