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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Pelayanan keperawatan professional merupakan aspek yang sangatlah 

penting untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien 

gastroenteritis. Penulis telah menguraikan tentang hal - hal yang 

berhubungan dengan Asuhan Keperawatan Anak di Ruang Arafah lantai 2 

Rumah Sakit Islam ASSYIFA KOTA SUKABUMI. Pada kesempatan ini 

penulis melakukan Asuhan Keperawatan secara komprehensif yang 

meliputi aspek bio – psiko - sosial dan spiritual berdasarkan ilmu yang 

telah diperoleh di kampus. 

Setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada klien anak dengan 

Gastroentritis diruang Arafah Lantai 2 Rumah Sakit Islam ASSYIFA Kota 

Sukabumi dari tanggal 1 Februari – 5 Februari 2019 dapat di simpulkan 

bahwa: 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan dan 

merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari 

berbagai sumber data untuk mengevaluasi dalam pengumpulan data 

dan mengidentivikasi status kesehatan, Data yang dikumpulkan 
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meliputi bio  – psiko – sosial - spritual, data yang diperoleh penulis 

melalui wawancara dengan keluarga pasien serta pemeriksaan fisik 

yang dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi, serta 

dilakukan oleh hasil pemeriksaan labolatorium dan pemeriksaan lain 

yang dapat menunjang. 

Dari hasil pengkajian tanggal 1 februari – 5 februari 2019, penuliis 

menemukan 4 masalah keperawatan yaitu devisit volume cairan, BAB 

encer 4x sehari, Suhu tubuhnya 37, 8
o
c dan Keluarga pasien mengatakan 

tidak tahu perawatan dan pencegahan penyakit Gastroentritis yang diderita 

anaknya. 

2. Diagnosa Keperawatan 

   Dari hasil pengkajian dan analisa yang penulis laksanakan pada An 

A Penulis merumuskan diagnosa keperawatan yaitu: 

1. Defisiensi volume cairan berhubungan dengan asupan cairan 

kurang 

2. Diare berhubungan ansietas 

3. Peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses penyakit 

4. Kesiapan literasi kesehatan 

3. Perencanaan 

    Rencana tindakan keperawatan yang ditetapkan oleh penulis sesuai 

dengan kemapuan, kondisi, sarana dan berdasarkan pioritas masalah, 
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serta di tentukan dengan diketahui oleh Keluarga An A sehingga dapat 

dilakukan kerjasama yang baik dalam pelaksanaanya dan tidak 

ditemukan hambatan. Tujuan perencanaan tersebut yaitu untuk 

mengatasi masalah keperawatan pada pasien. 

     Status kesehatan pasien sementara ini sudah banyak kemajuan 

tetapi masih perlu dilakukan perawatan yang optimal sesuai kebutuhan 

pasien saat ini. 

4. Implementasi 

    Implementasi dilakukan sesuai perencanaan yang dibuat, penulis 

melakukan tindakan keperawatan selama 4 hari, tidak ada hambatan 

dalam melakukan implementasi. 

5. Evaluasi 

    Setelah penulis melaksanakan tindakan keperawatan selama 5 hari, 

dari 4 diagnosa hasilnya tercapai karena keadaan pasien membaik dan 

pasien pulang 

B. Rekomendasi 

Untuk meningkatan mutu pelayanan Asuhan Keperawatan pada anak 

dengan Gastroentritis penulis mencoba menyampaikan beberapa hal berikut: 

1. Bagi Perawat Anak 

Bagi perawat di ruangan anak lebih meningkatkan mutu pelayanan 

dalam bidang penyampaian materi terhadap keluarga pasien anak dengan 
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Gastroentritis agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat dipahami 

dan di praktikan di rumah secara mandiri di rumah sehingga pelayanan 

akan  lebih maksimal. 

2. Bagi Intitusi Pendidikan 

Bagi intitusi pendidikan diharapkan lebih memberikan waktu untuk 

pelayan asuhan keperawatan khususnya pada pasien anak dengan 

Gastroentritis serta memberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum masuk 

ke rumah sakit untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dialami 

terhadap anak agar pada saat mempraktikan di dalam rumah sakit dan 

tidak canggung lagi pada saat praktik nanti dan hasil sesuai yang 

diharapkan. Selain itu diharapkan dapat menambah koleksi bacaan di 

perpustakaan sehingga mudah dalam pembuatan tugas.  
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