
 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

       Setelah melakukan asuhan keperawatan keluarga pada An. Y dengan diare 

kampung Benteng brunei Warudoyong Kota Sukabumi secara langsung dan 

komprehensif meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual dengan 

pendekatan proses keperawatan keluarga. Hal ini memberikan pengalaman nyata 

bagi penulis dalam menerapkan konsep teoritis asuhan keperawatan keluarga pada 

aplikasi dilapangan, sehingga penulis menyimpulkan bahwa ada kesenjangan 

antara teori dan praktek. Hal ini merupakan hal yang biasa ditemukan dan 

senantiasa memotivasi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

dalam menganalisa kesenjangan tersebut. Pada bab ini penulis menyimpulkan 

proses asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan proses keperawatan.  

 

1. Pengkajian  

       Pengkajian dilakukan pada hari pertama tanggal 04 Maret 2019, meliputi 

aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual dengan pendekatan pengkajian 

dan pemeriksaan fisik secara head to toe. Saat pengkajian penulis tidak 

menemukan kesulitan karena keluarga terbuka dan menerima kehadiran tenaga 

kesehatan. Sehingga proses pengkajian sesuai dengan apa yang diharapkan. 

       Hasil pengkajian yang ditemukan pada keluarga Tn. Y adalah masalah 

keperawatan pada An. Y yang mempunyai penyakit diare. Menurut teori tanda 



 
 

dan gejala diare yaitu buang air besar encer atau sering dengan warna 

bervariasi ( kuning, coklat, hijau ), gejala lain berupa mual, muntah, nyeri 

perut, nyeri kepala, demam, penurunan nafsu makan, dan tidak enak badan. 

Tanda dan gejala yang penulis temukan pada An. Y adalah bab cair lebih dari 

tiga kali, anak cengeng, penurunan nafsu makan, mual.  

 

2. Diagnosa Keperawatan Keluarga 

       Setelah melakukan pengkajian maka penulis dapat menyimpulkan 

diagnosa keperawatan yang sesuai dengan keadaan An. Y yaitu : 

a. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang diare. 

b.  Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan daire. 

c. Resiko penyebaran infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

memahami penyebaran infeksi dari penyakit diare. 

 

3. Intervensi Keperawatan Keluarga 

       Pada tahap perencanaan sesuai teori mencakup tujuan, kriteria evaluasi 

dan intervensi. Pada tujuan umum penulis mengarahkan pada masalah 

keperawatan dan tujuan khusus diarahakan pada faktor penyebab yang akan 

diintervensikan. Dalam menentukan kriteria waktu dan tujuan penulis 

menyesuaikan waktu dengan sumber daya keluarga.  Pada diagnosa yang 



 
 

pertama masalah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit penulis menentukan 

tujuan tercapai dalam enam kali kunjungan rumah masing – masing 25 menit, 

yang sesuai dengan etiologi ketidakmampuan keluarga merawat anggota 

keluarga yang diare meliputi pengertian diare, tanda gejala penyebab dehidrasi, 

pencegahan penatalaksanaan diare dirumah. Untuk diagnosa kedua penulis 

merencanakan memberikan informasi tentang pola menu seimbang dan cara 

memanfaatkan sumber daya sekitar rumah. Untuk diagnosa resiko infeksi 

penulis merencanakan memberikan pendidikan kesehatan  tentang 

memodifikasi lingkungan seperti membersikan dan membersihkan lingkungan 

agar tidak lembab. 

 

4. Implementasi Keperawatan Keluarga 

       Pelaksanaan tindakan keperawatan pada An. Y sesuai dengan perencaan 

yang telah ditetapkan dengan melibatkan keluarga klien dan bekerja sama 

dengan perawat maupun petugas kesehatan lainnya. Selama melaksanakan 

tindakan keperawatan tidak ada hambatan karena keluarga kooperatif. 

Keluarga dapat memahami tentang diare dan cara penanganan diare dirumah. 

Penulis memberikan tindakan keperawatan dengan cara memberikan 

pendidikan kesehatan pada keluarga Tn. Y pada diagnosa pertama menjelaskan 

tentang diare dan penatalaksanaan diare di rumah seperti pembuatan oralit. 

Pada diagnosa kedua penulis memberikan pendidikan kesehatan tentang pola 



 
 

menu seimbang. Dan pada diagnosa ketiga penulis menjelaskan tentang cara 

memodifikasi lingkungan dan cara menghindari penyebaran infeksi dari diare. 

 

5. Evaluasi  

       Tahapan akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi yang berguna 

untuk menilai keberhasilan atas implementasi yang telah di lakukan selama 

enam hari melakukan asuhan keperawatan, penulis menemukan hambatan 

dalam evaluasi yaitu waktu tidak cukup dalam satu kali pertemuan. Dari 

diagnosa pertama yaitu ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang diare, dan 

masalah teratasi ditunjukan dengan keluarga selalu memberikan cairan 

tambahan pada An. Y dan membuatkan oralit. Diagnosa kedua yaitu 

ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang diare teratasi 

sebagian dibuktikan dengan keluarga memberikan makanan sehat seperti buah 

– buahan pada An. Y. Pada diagnosa ketiga yaitu resiko penyebaran infeksi 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memahami resiko penyebaran 

infeksi akibat diare, masalah teratasi sebagian dibuktikan dengan Ny. F 

memcuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, membuang pampers pada 

tempatnya dan mecuci botol minum sebelum digunakan. Namun kenyataannya 

dari ketiga diagnosa tersebut masalah teratasi sebagian tetapi penulis 



 
 

merekomendasikan kepada keluarga untuk mempertahankan dan melanjutkan 

implementasi yang sudah dicapai. 

Evaluasi yang dilakukan oleh penulis adalah penilaian secara sistemik untuk 

menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada 

kriteria program. Untuk mencapai atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan keperawatan 

keluarga. 

 

B. Rekomendasi  

       Setelah melakukan asuhan keperawatan keluarga pada An. Y dengan diare di 

Kelurahan Benteng Kota Sukabumi, maka disamping kesimpulan diatas penulis 

akan menyampaikan saran guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

khususnya pada asuhan keperawatan keluarga pada An. Y yaitu : 

1. Untuk perawat komunitas di Puskesmas Benteng Kelurahan Benteng Kota 

Sukabumi hendaknya dalam penanganan diare memperhatikan aspek bio 

psikologis klien, karena jika tidak tertangani dengan segera dapat 

mengakibatkan fatal bagi klien. Lebih menekankan pada pengetahuan pada 

keluarga tentang pengertian, penyebab, cara menangani diare dirumah, dan 

menghindari penyebaran infeksi di rumah. 

2. Untuk mahasiswa DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan diharapkan lebih teliti dalam 



 
 

mengkaji sehingga dalam perencanaan tindakan keperawatan tepat pada 

sasaran dan keluarga lebih mengerti tentang diare. 

3. Untuk keluarga saling mendukung dan memotivasi dalam pelaksanaan pola 

hidup bersih dan sehat. 

       Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini masih banyak 

kekurangan, karenanya kritik dan saran untuk membangun diharapkan untuk 

perbaikan karya tulis ilmiah ini. 

 

 


