
 
 

101 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

         Setelah penulis melaksanakan penelitian asuhan keperawatan pada 

tanggal 05 Maret 2019 sampai 10 Maret 2019 Penulis menyimpulkan bahwa 

diruang Tanjung RSUD R Syamsudin SH tercatat 37 orang menderita anemia 

dengan jumlah pasien pada bulan Oktober sebanyak 3 orang, November 

sebanyak 4 orang, Desember sebanyak 4 orang, Januari sebanyak 4 orang, 

Februari sebanyak  5 orang, dan mengalami peningkatan yang cukup besar 

dibulan Maret dengan jumlah sebanyak 17 orang. Dilihat dari data distribusi 

frekuensi 10 besar penyakit pada anak di ruang Tanjung RSUD R Syamsudin 

SH selama 6 bulan kebelakang periode Oktober 2018 sampai Maret 2019 

penyakit anemia menempati urutan ke 9 dari 10 besar, namun meskipun 

begitu peyakit anemia ini perlu diwaspadai karena jika tidak segera diatasi 

maka dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak bahkan dapat 

mengakibatkan kematian pada saat Hb menurun akan tetapi tidak segera 

dilakukan transfusi. 

        Anemia adalah menurunnya jumlah sel darah merah (eritrosit), 

hemoglobin (Hb), dan kadar hematocrit yang ditandai dengan warna 

kepucatan pada tubuh terutama pada ekstremitas. Anemia dapat menyebabkan 

dampak yang signifikan seperti meningkatnya angka kematian, terhambatnya 
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pertumbuhan fisik dan otak, terhambatnya perkembangan motorik, juga 

terhambatnya mental dan kecerdasan. Sehingga perawat dituntut untuk terus 

dapat memantau Hemoglobin pada pasien. 

1. Pengkajian 

       Selama melakukan pengkajian kepada klien anak N tanggal 05 Maret 

2019 menggunakan metode wawancara. Dari hasil pengkajian yang 

dilakukan oleh penulis didapatkan 5 masalah keperawatan dari klien anak 

N yaitu : klien mengatakan pusing, klien mengatakan tidak nafsu makan 

dan kalau makan 1 porsi tidak habis, ibu klien mengatakan tidak tahu 

tentang penyakit yang diderita anaknya, klien mengatakan lemas, pusing, 

lebih sering terbaring di tempat tidur, klien mengatakan lemas pada saat 

melakukan aktifitas perawatan diri seperti mandi dan dapat melakukan 

aktifitas perawatan diri dengan cara dibantu oleh orang tuanya. 

2. Diagnosa Keperawatan  

Hasil pengkajian dan analisa data yang penulis lakukan pada klien anak N, 

penulis merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut : 

1) Ketidak efektifan perfusi jaringan perifer b.d penurunan Hb 

2) Ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d intake 

yang kurang, anoreksia 

3) Kurang pengetahuan b.d tidak mengenali sumber informasi 
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4) Hambatan mobilitas Fisik b.d penurunan Hb serta ditandai dengan 

kelemahan fisik 

5) Defisit perawatan diri b.d kelemahan fisik 

3. Intervensi Keperawatan 

Penulis menetapkan rencana tindakan keperawatan sesuai dengan 

kemampuan, kondisi, sarana, dan berdasarkan prioritas masalah, serta 

ditentukan dengan diketahui pembimbing lapangn, perawat ruangan dan 

keluarga klien anak N sehingga dapat dilakukan kerjasama yang baik 

dalam pelaksanaan dan tidak ada hambatan. Tujuan dari perencanaan 

tersebut adalah untuk mengatasi masalah keperawatan pada klien anak N. 

klien anak N sementara ini sudah banyak kemajuan akan tetapi masih 

perlu dilakukan perawatan yang optimal sesuai kebutuhan klien anak N 

saat ini. 

4. Impelementasi  

Penulis melakukan tindakan keperawatan selama 5 hari perawatan sesuai 

dengan perencanaan yang dibuat dan tidak ada hambatan dalam 

melakukan implementasi keperawatan. Secara umum penulis dapat 

melaksanakan perencanaan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama 

dengan keluarga yang kooperatif dan perawat yang ada diruangan. 
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5. Evaluasi 

Tahap evaluasi yang dilakukan penulis berdasarkan tujuan dan kritesia 

hasil hasil yang telah ditegakan, maka penulis menganalisa bahwa 

masalah yang dialami klien anak N dapat teratasi dengan tindakan 

keperawatan yang telah diberikan kepada klien anak N. 

 

B. Rekomendasi  

Dari kesimpulan di atas untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan 

keperawatan pada anak dengan gangguan sistem hematologi dengan anemia, 

penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang dtujukan kepada : 

1) Aspek Praktis 

Pada aspek praktis ini diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini bisa dijadikan 

sebagai bahan bacaan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan keperawatan yang komprehensif khususnya bagi klien anak 

untuk perawat diharapkan dapat lebih melakukan tindakan promotif dan 

preventif, dengan memberikan informasi tentang penyakit Anemia kepada 

masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kasus Anemia. 

2) Aspek Teoritis 

Bagi institusi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

keperawatan dalam kasus anak serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang 

menunjang keilmuan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan 

mahasiswa sehingga ketika melakukan praktik lapangan mahasiswa sudah 
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siap dengan segala kondisi dan situasi. Bagi pihak RSUD R Syamsudin 

SH agar mempertahankan serta meningkatkan pelayanan kesehatan demi 

tercapainya pemenuhan kesehatan bagi pasien anemia khususnya pada 

anak untuk meminimalisir adanya rasa trauma saat pasien dilakukan 

transfuse secara berulang. 


