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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Responden penelitian ini sebagian besar  mempunyai 

karakteristik berusia diatas 50 tahun, berjenis kelamin 

perempuan dan mengalami fraktur pada ekstremitas atas, 

pendidikan SD dan pekerjaan buruh.  

2. Sebelum dilakukan perlakuan kompres dingin cold Pack pada 

kelompok intervensi dan relaksasi nafas dalam pada kelompok 

kontrol,  nyeri yang dirasakan responden relative sama yaitu 

pada skala nyeri 4-5. 

3. Setelah dilakukan 4 kali perlakuan kompres dingin cold Pack 

pada kelompok intervensi terjadi penurunan skala nyeri rata-rata 

2 point pada tiap perlakuan dan terjadi penurunan skala nyeri 

rata-rata 1 point pada tiap perlakuan pada kelompok kontrol 

relaksasi nafas dalam post analgetik I dan post analgetik II.  

4. Perbedaan penurunan skala nyeri sebelum perlakuan post 

analgetik I pada pengukuran ke-1 dan setelah perlakuan post 
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analgetik II pada pengukuran yang ke-4 intervensi kompres 

dingin cold pack terjadi penurunan skala nyeri sebesar 4,33 

point, sedangkan pada kelompok kontrol relaksasi nafas dalam 

terjadi penurunan 2,13 point, sehingga kompres dingin cold 

pack dapat menurunkan nyeri lebih besar dibandingkan 

relaksasi nafas dalam.  

B. Saran 

1. Kepada RSUP dr Soeradji Tirtonegoro  Klaten : 

a. Cold Pack terbukti dapat mengurangi rasa nyeri post 

operasi fraktur pada ekstremitas atas maupun bawah 

sehingga penulis menyarankan bahwa kompres dingin 

menggunakan cold pack dapat dijadikan alternatif untuk 

penatalaksanaan nyeri non farmakologi di Rumah sakit. 

b. Meninjau kembali panduan dan kebijakan penatalaksanaan 

nyeri post operasi yang ada di rumah sakit dan 

menambahkan cold pack sebagai alternatif untuk 

mengurangi rasa nyeri post operasi fraktur.  

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

a. Peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan meneliti efektifitas penggunaan cold pack untuk 
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menurunkan intensitas nyeri pada post operasi selain 

fraktur. 

b. Peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan meneliti efisiensi penggunaan cold pack 

dipandang dari sudut ekonomis dan efisiensi waktu perawat 

dalam menggunakan kompres dingin cold pack. 

3. Bagi Institusi Pendidikan :  

Institusi pendidikan dapat mensosialisasikan kompres 

dingin cold pack sebagai alternative penggunaan terapi non 

farmakologis dalam mengatasi nyeri di praktek klinik  atau di 

rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


