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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah penulis melakukan penelitian asuhan keperawatan pada tanggal 05 

maret 2019 sampai 10 Maret 2019 tercatat 197 orang menderita kejang demam 

sederhana diruang Tanjung RSUD R SYAMSUDIN SH Dari oktober 2018-Maret 

2019, dan hasil presentase dari 10 kasus terbesar yaitu 17,9%, pada bulan Oktober 

sebanyak 25, November sebanyak 21 orang,desember sebanyak 35 orang,januari 

sebanyak 35 orang, Februari sebanyak 36 orang, Maret sebanyak 45 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 kejang demam ini perlu diwaspadai karena jika tidak segera 

diatasi dapat mengakibatkan kematian ataupun kecacatan. 

 kejang adalah yang terjadi pada suhu badan yang tinggi. Kejang demam 

adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu 38°c yang disebabkan 

oleh suatu proses ekstrakranium, biasannya terjadi pada usia 3 bulan – 5 tahun. 

Sedangkan usia < 4 minggu dan pernah kejang tanpa demam tidak termasuk dalam 

kategori ini. 
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1. Pengkajian  

      Selama melakukan pengkajian kepada klien anak Atanggal 05 maret 2019 

menggunakan metode wawancara. Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh 

penulis didapatkan 3 masalah keperawatan dari klien anak N yaitu : Ibu klien 

mengatakan An.A demamnya naik turun dari kemarin,ada kejang.ibu klien 

mengatakan An.A sulit makan hanya makan 4 sendok makan, orang tua klien 

mengatakan cemas dan khawatir dengan keadaan An.t dan tidak banyak tahu 

tentang cara penanganan anak ketika kejang dan mencgah terjadinya kejang 

berulang.   

2. Diagnosa keperawatan  

      Dari hasil pengkajian dan analisan data yang ditemukan, terdapat 

kesenjangan dimana penulis hanya mengangkat 3 diagnosa keperawatan, 

penulis membandingkan antara teori dengan pengkajian yang didapat penulis 

terlihat ada kesenjangan, dimana tidak semua diagnosa menurut lestari (2016) 

itu muncul yaitu :  Resiko kejang berulang berhubungan dengan peningkatan 

suhu tubuh. Karena pada kasus kejang demam ini terjadi diawali dengan 

peningkatan suhu tubuh, menurut ngastiyah (2005) dalam wulandari (2016), 

berulangnya kejang demam lebih sering terjadi pada anak dengan ambang 

kejang yang rendah, sehingga dalam penanggulangannya perlu 

memperhatikan pada tingkat suhu berapa pasien menderita kejang, dan 

Kurang pengetahuan  berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. 
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Karena pada kasus ini terlihat ibu klien menanyakan tentang penyakit yang 

diderita anaknya. 

3. Perencanaan  

       Rencana tindakan keperawatan yang ditetapkan oleh penulis sesuai 

dengan teori dan berdasarkan masalah keperawatan, dengan diketahui 

keluarga An.A sehingga dapat dilakukan kerjasama yang baik, dalam 

pelaksanaanya tidak semua rencana keperawatan dilakukan disesuaikan 

dengan kondisi dari situasi klien saat itu.  

4. Implementasi  

      Implementasi yang dilakukan sesuai pencapaian yang dibuat, penulis 

melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari tidak terdapat hambatan 

dalam melakukan implementasi. Secara umum penulis dapat merealisasikan 

rencana yang telah disusun berdasarkan kerjasama serta sikap yang kooperatif 

dari keluarga dan perawat yang ada diruangan.  

5. Evaluasi  

      Pada tahap evaluasi berdasarkan tujuan dan kriteria hasil yang ditegakkan 

maka penulis menagnalisa bahwa semua masalah dalam An.A dapat teratasi 

dengan tindakan keperawatan yang diberikan.  
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B.  Rekomendasi  

1. Aspek teoritis  

     Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi klien, penulis 

berharap kedepannya pada penatalaksanaan Asuhan keperawatan keluarga 

klien dapat diberikan pendidikan kesehatan tentang cara mencegah kejang 

demam dan pertolongan pertama saat anak kejang demam dirumah. 

2.  Aspek praktis  

       Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan tentunya harus dengan aspek 

teoritis yang dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan asuhan 

keperawatan, pembekalan materi maupun praktik laboratorium bagi 

mahasiswa sehingga sangat diperlukan untuk pelaksanaan asuhan 

keperawatan yang optimal dilapangan.  

  


