
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan dan dalam menunjukkan sikap caring terhadap pasien, 

perawat di Rumah sakit Jiwa pada komponen mempertahankan keyakinan dapat 

mengaktualisasikan diri untuk menolong pasien dengan tulus, dapat memberikan 

ketenangan kepada pasien dan memiliki sikap yang positif. Pada komponen pengetahuan, 

perawat dapat memberikan pemahaman klinis tentang kondisi pasien dan dalam 

menentukan diagnosa perawat menentukannya berdasarkan pengkajian untuk proses 

tindakan keperawatan. Pada komponen kebersamaan, perawat dapat menunjukkan sikap 

pedulinya dengan tulus dalam memberikan kenyamanan kepada pasien, selain itu juga 

perawat dapat membina hubungan saling percaya dengan pasien. Pada komponen 

tindakan, perawat lebih memperhatikan proses komunikasi selama melakukan tindakan 

terapeutik terhadap pasien dengan tujuan agar pasien tetap merasa nyaman selama 

menjalani proses pengobatan. Pada tahap memungkinkan, perawat selalu melakukan 

kontrak dan  kesepakatan  sebelum dan sesudah melakukan tindakan asuhan keperawatan 

terhadap pasien. 

  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penilitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan 

beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut. 

5.2.1 Institusi Rumah Sakit 

  Diharapkan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja dalam 

menunjukkan rasa kepedulian kepada semua pasien jiwa dan dalam 

melaksanaan setiap tindakan terapeutik kepada pasien harus lebih 

memperhatikan prosedur-prosedur yang ada sehingga setiap tindakan dapat 



berjalan lancar sesuai aturan yang ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit. Selain 

itu dalam strategi pelaksanaan komunikasi  lebih ditingkatkan lagi tidak hanya 

pada perawat-perawat tertentu saja melainkan untuk semua perawat yang 

bertugas di Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

5.2.2 Institusi Pendidikan Keperawatan 

  Diharapkan dalam pendidikan keperawatan hendaknya dapat 

mempersiapkan dan membekali mahasiswa yang akan menjadi perawat tidak 

hanya pada teori caring pelaksanaan asuhan keperawatan melainkan praktek 

klinik yang dilaksanakan secara efektif berdasarkan komponen-komponen 

utama dalam pelaksanaan perilaku caring. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan 

penelitian mengenai gambaran perilaku caring menggunakan pendekatan teori 

yang lain dengan tempat penilitian yang berbeda dan menambahkan lagi 

jumlah riset partisipan. 

 


