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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan penyakit 

dermatitis pada An.S di JL.taman bahagia  Rt 01 Rw 04 Kelurahan benteng 

Wilayah Kerja Puskesmas benteng Kota Sukabumi, penulis memberikan 

pelayanan keperawatan secara professional sangatlah penting dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan keluarga. Pada kesempatan ini melaksanakan 

asuhan keperawatan keluarga secara komprehenshif yang meliputi aspek 

biologis-psikologis-sosial-spritual berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan selama pendidikan dan mampu mendokumentasikannya dalam bentuk 

studi kasus. 

Setelah melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan penyakit 

dermatitis pada An.S di JL. Taman bahagia  Rt 01 Rw 04 Kelurahan benteng 

Wilayah Kerja Puskesmas benteng Kota Sukabumi. Dari hasil pengkajian sampai 

implementasi penulis dapat menyimpulkan yaitu : 

1. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan 25 pebuari 2019 dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik pada anggota keluarga. Dari 

hasil observasi dan pengkajian didapatkan bahwa keluarga Tn.H ada salah 

satu keluarganya An.S. 

Setelah penulis melakukan pengkajian sampai melakukan 

implementasi asuhan keperawatan keluarga Tn.H dengan dermatitis pada 

An.S selama 4 hari akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa pada 
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keluarga Tn.H ditemukan salah satu anggota keluarganya yaitu An.S terkena 

Dermatitis. 

Kenyataan pengkajian penulis menemukan beberapa paktor 

pendukung diantaranya keluarga mau menerima kehadiran penulias dan 

keluarga begitu sangat terbuka serta kooferatif dalam menjawab semua 

pertanyaan penulis. Masalah kesehatan yang penulis temukan pada keluarga 

Tn.H adalah Dermatitis yang diderita An.S. 

Dari proses keperawatan menurut fridem mengemukakan bahwa 

keluarga mempunyai tugas kesehatan meliputi : mengenal masalah kesehatan 

keluarga, mengambil keputusan tindakan merawat anggota yang sakit, 

memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Tugas-tugas 

kesehatn tersebut tidak sepenuhnya dilakukan karena pada saat dikaji 

kurangnya pengetahuan tentang penyakit dermatitis. Hal ini membuktikan 

bahwa keluarga tidak mengenal masalah kesehatan yang dialami oleh 

anggota keluarganya. 

2. Diagnosa  

Setelah melakukan pengkajian dan analisa, maka penulis dapat 

menentukan diagnose keperawatan pada An.S yang ditemukan penulis 

berdasarkan hasil pengkajian adalah kerusakan integritas kulit berhubungan 

dengan ketidak mampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

trkena dermatitis, dan gangguan rasa nyaman berhubungan dengan ketidak 

tahuan keluarga  dalam merawat anggota keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang terkena penyakit dermatitis. 
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3. Perencanaan  

Pada saat menyusun, rencana tindakan keperawatan, penulis 

menemukan beberapa hambatan diantaranya karena keterbatasan buku 

sumber untuk menemukan tindakan keperawatan pada hari berikutnya. Pada 

proses  perencanaan penulis melibatkan keluarga dalam merencanakan 

tindakan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Rencana tindakan keperawatan 

sesuai dengan  diagnose yang mungkin muncul. Penulis menetapkan 

rencana tindakan keperawatan yang meliputi pendidikan kesehatan seperti 

pengertian, penyebab, tanda dan gejala, komplikasi serta penatalaksanaan 

penyakit dermatitis. Selain itu juga penulis juga menganjurkan keluarga 

untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan sebaik-baiknya. 

Perawat kesehatan keluarga adalah mengutamakan pelayanan 

promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan 

pelayanan kuratif dan rehabilatif oleh karena itu perencanaan yang telah 

disusun oleh penulis lebih banyak a memberikan pendidikan  kesehatan 

mengenai Dermatitis  agar keluarga lebih mmemahaminya dan bisa merawat 

keluarganya yang sakit. 

4. Implementasi  

Pada tahap ini penulis melakukan tindakan berdasarkan pada 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, pada saat pelaksanaan dilakukan 

sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan keluarga. Pelaksanaan 

dilakukan pada tanggal 28 pebuari 2019, 29 pebuari 2019 dan 01 maret 

2019. Implementasi dipokuskan pada diagnose kerusakan integritaskulit 

berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarganya yang terkena dermatitis, dan gangguan rasa nyaman dan 
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berhubungan ketidak tahuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

terkena penyakit dermatitis. Implementasi dilakukan dengan pendidikan 

kesehatan selama 30 menit dengan menggunakan media leaflet. 

5. Evaluasi  

Pada tahap akhir ini berguna untuk menilai keberhasilan atas 

implementasinya yang telah diberikan kepada keluarga Tn.H Untuk dapat 

menghasilkan tingkat kesehatan yang lebih baik diharapkan An.S dapat 

secara rutin memeriksakan kondisinya pada pasilitas pelayanan kesehatan 

klien dan keluarga. 

 

B. Rekomendasi 

Saat penulis dapat pengalaman nyata keperwatan keluarga dengan 

Dermatitis, penulis merekomendasikan : 

1. Pihak Akademik  

Sebagai pusat pembinaan diharapkan dapat melanjutkan kegiatan 

yang telah dapat dilaksanakan, dengan lebih mengoptimalkan 

perawatan khususnya dengan masalah penyakit dermatitis agar 

asuhan keperawatan yang diberikan dapat optimal dan 

berkesinambungan serta lebih meningkatkan pelayanan kesehatan 

dan mempertahankan kerja sama yang baik antara pelayanan 

kesehatan dengan klien sehingga asuhan keperawatan yang diberikan 

bisa mendukung untuk kesembuhan klien pada klien dengan penyakit 

dermatitis secara khusus. 
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2. Puskesmas Benteng 

Kepada pelayanan kesehatan diharapkan dapat menindaklanjuti 

kegiatan yang telah dilaksanakan dengan lebih mengoptimalkan 

perawatan keluarga khususnya dengan masalah Dermatitis agar dari 

tahun ketahunnya dapat berkurang dan tercipta keluarga yang 

sejahtera dengan diberikan perawatan dan dukungan yang optimal 

dan berkesinambungan. 

3. Bagi Mahasiswi 

Untuk pembaca diharapkan dapat melakukan asuhan keperawatan 

keluarga lebih optimal lagi dan lebih berkembang lagi terutama 

dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga khususnya pada 

Dermatitis. 

 

 

 


