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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A.  Kesimpulan 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan keluarga Tn. I pada An. R dengan 

diare di Nagrak Taman Bahagia RT 002 RW 008 Kelurahan Benteng Kecamatan 

Warudoyong Kota Sukabumi secara langsung dan konfrehensif meliputi aspek 

biologis-psikologis-sosiologis-spiritural dengan pendekatan proses keperawatan 

kepada keluarga. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses asuhan keperawatan 

keluarga dengan pendekatan proses keperawatan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Penulis melakukan pengkajian pada tanggal 27 Februari 2019 – 04 Maret 

2019, pengkajian dilakukan dengan cara membina hubungan saling percaya 

antara klien, keluarga klien dan perawat. Dan penulis juga menggunakan 

beberapa metode dalam pengkajian, yaitu : 

a. Wawancara atau anamnesa yaitu menanyakan atau tanya jawab sebagai 

bentuk komunikasi yang direncanakan berkaitan dengan masalah yang 

dihadapi. 

b. Pengamatan atau observasi yaitu dengan mengamati perilaku dan keadaan 

untuk memperoleh data berkaitan dengan masalah kesehatan dan 

keperawatan. 
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c. Pemeriksaan fisik adalah data untuk memperoleh data secara fisik. 

(Setiadi, 2010) 

Ada dua tipe data dalam tahap pengkajian keperawatan, yaitu : data 

subyektif dan data obyektif. Data subyektif merupakan data yang di dapatkan 

dari klien atau keluarga klien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi 

dan kejadian. Sedangkan data obyektif merupakan data yang didapatkan dari 

hasil observasi perawat dan sifatnya dapat diukur (Hutahaean, 2010). 

Dalam melakukan pengkajian penulis menemukan kesamaan dan 

perbedaan antara teori dan kasus keluarga Tn. I khususnya An. R yaitu BAB 

lebih dari 4 kali dengan tanda dan gejala lemas dan perbedaanya An. R tidak 

merasa nyeri dan kulit perianal tidak kemerahan. Masalah yang ada pada An. 

R tidak selamanya sama dengan teori karena respon klien terhadap penyakit 

berbeda-beda sesuai dengan upaya keluarga yang bisa dilakukan dalam upaya 

kesehatan. 

2. Diagnosa keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian dan analisa data, maka penulis dapat 

menentukan diagnosa keperawatan pada An. R yaitu : 

a. Resiko kekurangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit 

diare. 

b. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit diare. 
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c. Resiko penyebaran infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga memahami resiko penyebaran infeksi akibat diare. 

3. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan sesuai teori mencakup tujuan, kriteria evaluasi 

dan intervensi. Dalam tujuan umum penulis mengarahkan pada masalah 

keperawatan dan tujuan khusus diarahkan pada faktor penyebab yang akan di 

intervensi. Pada saat menentukan kriteria waktu dan tujuan, penulis 

menyesuaikan waktu dengan sumber daya keluarga.  

Dalam melakukan perencanaan penulis juga menyesuaikan prioritas 

pemecahan masalah keperawatan pada keluarga Tn. I khususnya An. R. 

Rencana tindakan keperawatan yang diterapkan oleh penulis disesuaikan 

dengan kemampuan, kondisi, saran dan prioritas masalah, serta ditentukan dan 

diketahui oleh keluarga Tn. I sehingga dapat dilakukan kerja sama dalam 

melakukan pelaksanaan dan tidak menemukan hambatan. Status kesehatan 

klien saat ini sudah mulai menunjukkan sedikit kemajuan. 

4. Implementasi 

Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan penulis melaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga 

selama penulis melakukan pendidikan kesehatan keluarga tampak kooperatif 

dan dapat bekerja sama dengan baik. 

Dalam tahap ini penulis berusaha melakukan penyuluhan tentang diare 

sesuai dengan apa yang telah disusun, dalam melakukan implementasi penulis 
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melibatkan orang tua sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang 

diharapkan. Tujuan dilaksanakan nya pendidikan kesehatan yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian keluarga dalam mengenal 

penyakit diare, dan cara merawat anggota keluarga yang sakit dengan diare. 

5. Evaluasi 

Penulis melakukan evaluasi untuk menilai secara sistemik dan 

menentukan keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria program. 

Untuk tercapai atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan keperawaan keluarga, 

masalah-masalah yang terjadi pada klien umumnya dapat teratasi pada hari 

ke-6 dan dilakukan pemantauan fasilitas kesehatan terdekat. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan keluarga pada An. R dengan Diare di 

Nagrak Taman Bahagia RT 002 RW 008 Kelurahan Benteng Kecamatan 

Warudoyong Kota Sukabumi, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi : 

1. Aspek teoritis 

Kepaada pihak institusi diharapkan memberikan pembekalan materi 

maupun praktik laboratorium bagi mahasiswa serta mengadakan pelatihan-

pelatihan yang menunjang ke ilmuan untuk meningkatkan skill dan 

pengetahuan keperawatan sehingga ketika mulai penelitian karya tulis ilmiah 

mahasiswa sudah siap dengan segala kondisi dan situasi, serta dapat 
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meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penerapan penyuluhan 

kesehatan terutama pada klien yang menderita penyakit diare, dengan 

mengadakan latihan laboratorium secara mandiri pada mahasiswa, sehingga 

pada praktik di lapangan mahasiswa dapat memberikan penyuluhan yang baik 

untuk menambah pengetahuan tentang penyakit diare. 

2. Aspek praktis 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi klien dengan gangguan 

sistem pencernaan akibat penyakit diare, hal yang paling diperhatikan adalah 

sarana dan pra-sarana pengetahuan perawatan mengenai penyakit daire 

dengan mengikut sertakan perawat dengan seminar – seminar yang 

berhubungan dengan penyakit diare, karena di sadari atau tidak kejadian diare 

pada anak semakin meningkat. 

 


