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BAB IV  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

A. Kesimpulan  

     Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada Tn.w dengan demam thypoid, 

penulis memperoleh pengalaman nyata selama pengolahan kasusu penulis 

melaksanakan melalui beberapa tahapan: pengkajian, menentukan diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan, maka penulis 

menyimpulkan:  

1. Pengkajian  

       Pada pengkajian,penulis memperoleh data yang ditemui pada Tn.w yaitu 

klien demam suhu 38,3℃, klien mengatakan panasnya turun naik dan panas 

tinggi sekali pada sore hari dan malam hari, pegal linu seluruh tubuh, sakit 

kepala, disertai mual dan muntah. Lidah klien nampak kotor   

2. Diagnosa keperawatan  

       Dari data hasil pengkajian, penulis melakukan analisa data dan 

mendapatkan 3 diagnosa keperawatanyang muncul pada Tn,w dari  diagnosa 

keperawatan terhadap Tn.W adalah : ketidak seimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat, 

resiko  kurangnya volume cairan berhubungan dengan peningkatan suhu 

tubuh. Kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. 

 



 

3. Perencanaan  

       Perencanaan tindakan keperawatan yang dilakukan pada Tn.W, penulis 

menyesuaikan dengan teori dan dengan prioritas masalah yang dialamai dan 

terjadi terhadap klien yang sesuai dengan pedoman asuhan keperawatan dan 

dibuat dan direncanakan sesuai kebutuhan klien.  

4. Penatalaksanaan  

       Pada tahapan perencanaan  setiap diagnosa keperawatan yang muncul 

pada Tn,W, penulis menyesuaikan dengan tujuan dan rencana yang telah 

dibuat baik secara mandiri maupun secara kolaborasi dan hal ini  didukung 

pula oleh sikap klien dan keluarga klien yang kooperatif, keluarga klien 

mengungkapkan perasaannya sehingga terjalin hubungan baik, keluarga  klien 

cukup berpartisipasi dengan baik saat pelaksannan tindakan keperawatan. 

5. Evaluasi  

       Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses keperawatan, evaluasi 

dilakukan oleh penulis setelah melakuakan pelaksanaan, evaluasi tersebut 

dengan mengunakan SOAP. Evalusi yang dilakukan penulis pada Tn,W  

hasilnya mengalami pekembangan sehingga demam dapat teratasi.  

 

 

 

 

 



 

B. Rekomendasi  

       Selama melakukan tindakan keperawatan selama 5 hari yang dimulai dari 

tangga 28 februari-4 maret 2019 pada Tn.W dengan demam thypoid penulis 

ingin memberikan saran : 

1. Kepada Rumah Sakit  

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan, salah satu hal yang 

paling penting dan mendasar agar telaksananya pelayanan yang 

berkualitas adalah saran yang menunjang. Selain itu juga mutu pelayanan 

dapat ditingkatkan dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para 

tenaga kesehatan yang ada. Perawat Peran perawat dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan hendaknya memperbanyak frquensi komunikasi 

terapeutik pada klien, serta memberikan edukasi kepada klien dan 

keluarga klien sehingga paham tentang penyakit yang diderita klien. 

2. Kepada Institusi Pendidikan 

Kepada institusi pendidikan diharapkan jumlah literature / buku sumber 

diperbanyak. Literature /buku sumber yang lengkap diperlukan sebagai 

sumber acuan dalam melakukan pembuatan perencanaan untuk melakukan 

asuhan keperawatan.    

 

 


