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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dianalisa, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa Perawat RSJD Dr. Amino Gondohutomo telah melakukan 

asuhan keperawatan kepada pasien depresi dengan isolasi sosial sesuai dengan 

Standar Asuhan Keperawatan (SAK) Bidang Keperawatan 2017 yang berlaku di 

Rumah Sakit ini. 

Perawat telah melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan seperti 

yang tercantum pada SAK, yang mana pada penerapannya terdapat aktivitas-

aktivitas untuk membantu pasien mengungkapkan hambatan-hambatan dalam 

berinteraksi, melatih pasien untuk berinteraksi secara bertahap serta melakukan 

terapi aktivitas kelompok untuk menunjang kesembuhan pasien. 

Dalam praktiknya, terdapat empat tahap komunikasi terapeutik yang diterapkan 

oleh perawat RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Empat tahap tersebut meliputi tahap 

pra-interaksi, tahap orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi. Tahap-tahap tersebut 

dilakukan setiap hari oleh perawat kepada pasien, dan bisa saja terjadi pada satu 

moment pertemuan dengan pasien. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, perawat 

hanya melakukan beberapa tahap saja. Bergantung pada kondisi pasien. 

Dalam menerapkan tahap-tahap komunikasi terapeutik kepada pasien depresi 

dengan isolasi sosial, perawat melakukan teknik-teknik praktis seperti menawarkan 

diri, menunjukkan penerimaan, melakukan observasi, menanyakan pertanyaan 
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yang berkaitan, klarifikasi, mengulang, diam, memfokuskan, memberi 

penghargaan, dan menyisipkan humor. Selain teknik-teknik tersebut, 

‘membohongi’ pasien juga termasuk dalam teknik yang dilakukan perawat untuk 

membujuk pasien. 

Penerapan teknik-teknik tersebut didukung dengan sikap-sikap seperti 

berhadapan dengan pasien, mempertahankan kontak mata, mempertahankan sikap 

terbuka dan tetap rileks. 

Komunikasi merupakan faktor penting dalam proses terapi. Meskipun bukan 

satu-satunya faktor yang mendukung kesembuhan pasien, namun komunikasi 

mengambil peran besar dalam meluruskan cara berpikir pasien. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka terdapat beberapa saran yang Penulis berikan bagi kemajuann instansi dan 

bagi masyarakat. 

5.2.1 Bagi Instansi 

Diharapkan seluruh lapisan instansi RSJD Dr. Amino Gondohutomo dapat 

memberikan pelayanan yang lebih ramah kepada klien tanpa pandang bulu. 

Pelayanan yang terbaik tentu tidak haya dari segi fasilitas dan perawatan medis saja, 

tetapi juga pelayanan non medis, sesuai dengan kode etik pegawai yang dimiliki 

rumah sakit ini yaitu bersikap ramah terhadap pelanggan internal maupun eksternal. 

Selain itu, Penulis menyarankan kepada rumah sakit untuk semakin gencar 

memberikan edukasi masyarakat mengenai kesehatan jiwa. Edukasi mengenai 

kesehatan jiwa perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 
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menghindari terjadinya gangguan jiwa dan menghindari diskriminasi pasien 

gangguan jiwa. 

5.2.2  Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat menerima mantan pasien gangguan jiwa yang 

sudah sembuh sebagai bagian dari masyarakat, memberikan dukungan kepada 

mereka agar semangat melanjutkan hidup dengan produktif dan tidak kembali 

dirawat di rumah sakit jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


