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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang telah dilaksanakan 

pada klien Tn. QS (19 tahun) dengan kasus stain dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengkajian telah dilaksanakan pada Tn. QS yang meliputi riwayat 

kesehatan, tanda – tanda vital, riwayat penggunaan obat – obatan, 

pemeriksaan klinis ekstraoral, pemeriksaan klinis intraoral, pemeriksaan 

kebersihan gigi dan mulut, pengkajian manajemen resiko karies dan 

pengkajian resiko penyakit jaringan periodontal.  

2. Diagnosis telah diperoleh hasil berdasarkan 8 kebutuhan dasar manusia dan 

ada 4 kebutuhan dasar pada Tn. QS yang belum terpenuhi yaitu tidak 

terpenuhinya kebebasan dari rasa takut dan stess, tidak terpenuhinya 

kebutuhan akan kondisi biologis dan fungsi gigi gelgi yang baik, tidak 

terpenuhinya akan konseptualisasi dan pemecahan masalah dan tidak 

terpenuhinya akan tanggung jawab kesehatan gigi dan mulut.  

3. Perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut telah disusun pada Tn. QS 

dengan tujuan yang berpusat pada klien yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 

September 2019, 1 Oktober 2019, 2 Oktober 2019, 3 Oktober 2019 dan 10 

Oktober 2019.  

4. Implmentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut telah dilakukan pada Tn. QS 

yaitu tindakan scaling, penambalan, pencabutan, membimbing menyikat 

gigi dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut serta 

edukasi tentang stain.  

5. Evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut telah 

dilaksanakan, ada 4 kebutuhan dasar manusia yang sebelumnya tidak 

terpenuhi menjadi terpenuhi kembali. Tujuan yang berpusat pada klien 

yaitu ada 16 dan semua sudah terpenuhi. 
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Asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Tn. QS sudah dilaksanakan dan 

didokumentasikan sampai selesai. Seluruh kebutuhan dasar manusia yang 

semula tidak terpenuhi kemudian dapat terpenuhi kembali. Klien pun sudah 

dapat merubah prilaku dalam memelihara kesehatan gigi dan mulutnya serta 

dapat mengurangi mengkonsumsi rokok dan kopi.  

Proses Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut seluruhnya dilaksanakan pada 

tanggal 18 September 2019, 1 Oktober 2019, 2 Oktober 2019, 3 Oktober 

2019 dan 10 Oktober 2019. Saat pelaksanaannya berjalan dengan lancar 

sesuai dengan prosedur kerja di Klinik Jurusan Keperawatan Gigi.  

B. SARAN  

Hasil penatalaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Tn. QS, 

maka penulis menyimpulkan saran sebagai berikut : 

1. Seluruh mahasiswa Jurusan Keperawatan Gigi yang akan menyusun tugas 

akhir dan mengambil judul penelitian tentang Asuhan Kesehatan Gigi dan 

Mulut agar benar – benar memahami materi Asuhan Kesehatan Gigi dan 

Mulut serta mencari materi materi lain tentang Asuhan Kesehatan Gigi dan 

Mulut yang tidak didapatkan di Kampus Jurusan Keperawatan Gigi karena 

materi Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut sangat luas sekali.  

2. Tn. QS diharapkan agar terus meningkatkan kesehatan gigi dan mulut 

dikarenakan terdapat beberapa kasus di rongga mulut Tn. QS akibat kurang 

mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut serta dapat merubah prilaku 

merokok dan meminum kopi agar tidak terjadi lagi kasus stain. 

3. Institusi diharapkan agar memperluas lagi materi tentang stain gigi. Penulis 

sangat menyadari bahwa materi stain gigi masih kurang.  

 

 

 

 

 


