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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Dengue Hemorrhagic Fever ini merupakan penyakit yang ditularkan 

oleh Aides Aegypti. Akibat utama dari Dengue Hemorrhagic Fever yaitu 

terganggunya keseimbangan cairan tubuh yang akan membahayakan pasien 

terutama jika pengawasan status cairan tidak diarahkan secara ketat sehingga peran 

perawat mencakup segala aspek diantaranya meliputi pemantauan pemenuhan 

kebutuhan cairan dan nutrisi, suhu tubuh, serta memantau hasil laboratorium, 

selain itu perawat juga memberikan pendidikan kesehatan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan Dengue Hemorrhagic Fever yang terjadi. Sehingga perawat 

dapat dengan optimal untuk mencegah penyebaran Dengue Hemorrhagic Fever 

lebih luas lagi. 

Asuhan keperawatan pada Pasien An. F dengan Dengue Hemorrhagic 

Fever memberikan pengalaman nyata bagi penulis dengan menerapkan konsep 

teoritis pada aplikasinya. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses asuhan 

keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, yaitu : 

1. Pengkajian 

Adalah tahap pengumpulan data melalui wawancara pada  pasien 

An. F, tanggal 06 maret 2019 penulis tidak mngalami kesulitan karena 
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menggunakan teknik komunikasi teurapetik sebagai pendekatan pada 

pasien dan keluarga pasien serta tenaga kesehatan yang terkait pada proses 

asuhan keperawatan. Pada tahap pemeriksaan fisik, penulis mengalami 

kesulitan karena pasien menolak untuk dilakukan sebagian pemeriksaan 

fisik, seperti saat akan dilakukan pemeriksaan genetalia.  

2. Diagnosa keperawatan  

Masalah keperawatan yang timbul pada pasien An. F dengan 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) adalah gangguan keseimbangan cairan, 

nutrisi kurang dari kebutuhan, hipertermi. Dari beberapa masalah 

keperawatan diatas penulis menyimpulkan bahwa diagnosa keperawatan 

pada An. F adalah: 

a. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus dengue. 

b. Kekurangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan 

peningkatan suhu tubuh.  

c. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan asupan nutrisi  tidak adekuat. 

d. Defisien pengetahuan berhubungan dengan kurangnya infomasi 

3. Perencanaaan  

Pada tahap perencanaan penulis membuat perencanaan asuhan 

keperawatan yang difokuskan pada pengawasan kebutuhan cairan, 

pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan hipertermi. Penetapan tujuan dan 
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rencana tindakan didasarkan pada teori dengan mempertimbangkan kondisi 

pasien. 

4. Implementasi  

Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 

penulis melakukan tindakan keperawatan selama 4 hari. Pada tanggal 06 

maret 2019 sampai 09 maret 2019. Implementasi pada An. F difokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan cairan sesuai kondisi pasien dengan memonitor 

tanda-tanda vital, intake ouput, pengawasan tanda-tanda pendarahan dan 

syok. Memonitor kebutuhan nutrisi anak sesuai, pemasukan nutrisi yang 

adekuat, pencegahan penyebaran infeksi dan memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai penyakit pasien. Dalam melakukan tindakan 

keperawatan penulis menggunakan teknik komunikasi teurapeutik sebagai 

pendekatan proses asuhan keperawatan kepada pasien dan kelurga. Peran 

orang tua sangatlah penting  dalam setiap tindakan yang dilakukan 

sehingga penulis melibatkan orang tua dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan. 

5. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi akhir tanggal 09 maret 2019 masalah 

keperawatan gangguan keseimbangan cairan, hipertermi, nutrisi teratasi 

sehingga tujuan dan intervensi tercapai. 
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B. REKOMENDASI 

1) Bagi Rumah Sakit 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dalam bidang sarana 

dan prasarana pelayanan keperawatan yang komprehensif khususnya bagi 

pasien anak dengan Dengue Hemorrhagic Fever untuk perawat di harapkan 

melakukan tindakan, dengan memberikan informasi tentang penyakit Dengue 

Hemorrhagic Fever kepada masyarakat untuk meminimalisasi terjadinya kasus 

Dengue Hemorrhagic Fever. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

media untuk pendidikan kesehatan seperti poster, leaflet dan lain sebagainya, 

dengan tujuan memberikan informasi sekitar penyakit termasuk pencegahan. 

2) Bagi institusi 

Di harapkan menjadi sumber bacaan bagi keperawatan, guna 

meningkatkan mutu pendidikan keperawatan dalam kasus anak  dan untuk 

menambah wawasan dalam hal ilmu keperawatan. Selain itu juga diharapkan 

institusi dapat melakukan persiapan lebih untuk mahasiswa dapat memberikan 

asuhan keperawatan dengan lebih komprehensif sebagai contohnya melatih 

mahasiswa dalam pembuatan media pendidikan kesehatan sekreatif mungkin.  

 

 

 


