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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan studi kasus efektifitas 

pemberian terapi minum air putih dalam menurunkan intensitas nyeri sendi dan 

asam urat dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Subjek Tn. S (60 th) 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan selama 1 minggu kepada Tn. S 

didapatkan nyeri sendi menurun dari skala nyeri 5 (sedang) turun menjadi skala 

nyeri 3 (ringan)  dan kadar asam urat menurun dari 10 mg/dl (tinggi) turun 

menjadi 6 mg/dl (normal) pada pertemuan ketiga. Tn. S merasakan nyeri pada 

lutut sudah berkurang serta terlihat rileks dan tidak tampak adanya 

ketidaknyamanan, ia juga menuturkan sudah bisa bergerak dengan bebas. 

2. Subjek Tn. P (63 th) 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan selama 1 minggu kepada Tn. P 

didapatkan nyeri sendi menurun dari skala nyeri 5 (sedang) turun menjadi skala 

nyeri 4 (sedang) dan kadar asam urat menurun dari 9 mg/dl (tinggi) turun menjadi 

7 mg/dl (normal) pada pertemuan ketiga. Berbeda dengan subjek 1, penurunan 

intensitas nyeri sendi pada Tn. P hanya mengalami sedikit penurunan dan tetap 

pada skala nyeri sedang, namun Tn. P menjelaskan nyeri yang dirasakan sudah 
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jarang muncul, ia terlihat sudah bisa berjalan tanpa menggunakan sendal di dalam 

rumah. 

Terapi minum air putih berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri sendi 

dan asam urat karena terapi ini dapat membantu membersihkan racun-racun di 

dalam tubuh seperti kelebihan kadar asam urat. Selain itu mengkonsumsi air putih 

secara cukup juga dibutuhkan sebagai salah satu cara mengganti pengeluaran 

cairan karena proses metabolisme tubuh. 

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, 

mengkonsumsi air putih dapat mempengaruhi penurunan intensitas nyeri sendi dan 

kadar asam urat dalam tubuh. 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Responden 

 Diharapkan responden melanjutkan praktik terapi minum air putih minimal 

2,5 L sehari. 

5.2.2 Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dengan judul yang sama dapat melakukan 

pemeriksaan air seni, observasi tingkat nyeri setiap hari, dan memperhatikan pola 

hidup (makan, minum, aktivitas) responden. 

 


