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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 Pelayanan keperawatan profesional merupakan hal yang sangat penting 

dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan pasien Demam Berdarah 

Dengue ( DBD ). Pada kesempatan ini penulis melaksanakan asuhan 

keperawatan secara komprehensif yang meliputi aspek biologis, psikologis, 

sosial spiritual berdasarkan ilmu keperawatan yang telah diperoleh melalui 

sistem kegiatan belajar mengajar dikampus. 

 Setelah melakukan asuhan keperawatan gangguan sistem hematologi 

pada Tn.G dengan Demam Berdarah Dengue ( DBD ) di ruang Aisyah Dalam 

RSUD Sekarwangi dari tanggal 27 Februari sampai 3 maret 2019, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pengkajian 

 Pengkajian merupakan tahap awal dari seluruh proses keperawatan 

sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan keperawatan tahap 

selanjutnya. Data yang dikumpulkan meliputi aspek biologis, psikologis, 

sosial dan spiritual. Data diperoleh penulis melalui wawancara, baik 

dengan klien maupun keluarga, pemeriksaan fisik yang dilaksanakan 

secara persistem dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, auskultasi, 

perkusi. Serta dikuatkan oleh hasil pemeriksaan penunjang yaitu dari hasil 

laboratorium. Dari hasil pengkajian yang dilaksankan pada tanggal 27 



 

78 
 

 

Februari 2019, penulis menemukan masalah keperawatan yaitu klien 

mengeluh demam. Masalah tersebut dirasakan meningkat ketika 

beraktivitas ringan seperti ke kamar mandi dan berkurang saat 

diistirahatkan. Masalah lain yang muncul yaitu klien mengatakan 

makannya hanya setengah porsi, makan sedikit karena klien mengeluh 

mual, hal ini mengakibatkan nutrisi yang masuk kurang dengan kebutuhan 

klien sehingga klien tampak lemas dan lemah. 

2. Diagnosa Keperawatan 

 Dari hasil pengkajian dan analisa data keperawatan yang penulis 

laksanakan pada Tn.G, penulis merumuskan diagnosa keperawatan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Resiko Gangguan Keseimbangan Cairan dan elektrolit berhubungan 

dengan peningkatan suhu tubuh dengan suhu 38
o
C 

b. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake nutrisi tidak adekuat 

c. Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

informasi 

3. Perencanaan 

 Perencanaan tindakan keperawatan disusun berdasarkan masalah 

yang timbul pada klien.  

 Melaksanakan asuhan keperawatan penulis menggunakan/ 

mengaplikasikan semua rencana yang telah direncanakan sesuai dengan 

prioritas diagnosa keperawatan. 
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4. Implementasi/pelaksanaan 

 Implementasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat menurut priorits diagnosa keperawatan penulis melakukan tindakan 

keperawatan selama 5 hari dari tanggal 27 Februari sampai 3 Maret 2019. 

Tidak ada hambatan yang berarti dalam tahap implementasi karena klien 

dan keluarga kooperatif ketika diberi asuhan keperawatan oleh penulis. 

Klien juga mampu mengungkapkan semua keluhan yang dirasakan selama 

perawatan dan pelaksanaan tindakan keperawatan. 

5. Evaluasi 

 Setelah penulis melakukan tindakan keperawatan selama lima hari, 

tujuan dari tindakan keperawatan yang ditargetkan penulis dapat tercapai, 

yaitu pada hari perawatan terakhir klien dapat pulang dan keluhan klien 

dapat teratasi tanpa klien atau keluarga meminta pulang sendiri. Dan 

ketika sebelum pulang penlis memberikan pendidikan kesehatan tentang 

pencegahan Demam Berdarah Dengue dirumah, klien dan keluarga 

mampu memahami tentang materi yang penulis berikan. 

B. Rekomendasi 

 Setelah melakukan tindakan keperawatan selama 5 hari yang dimulai 

dari tanggal 27 Februari – 1 Maret 2019 pada Tn.G dengan Demam Berdarah 

Dengue penulis ingin memberikan saran: 

1. RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi 
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 Diharapkan kepada ruangan Aisyah dalam RSUD Sekarwangi 

Kabupaten Sukabumi, untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk 

mempermudah melakukan asuhan keperawatan dan tindakn keperawatan 

2. Perawat 

 Peran perawat dalam meaksanakan asuhan keperawatan seharusnya 

memperbanyak komunikasi terapeutik pada klien, serta meberikan edukasi 

kepada klien dan keluarga klien sehingga paham tentang penyakit yang 

diderita oleh klien. 

3. Keluarga 

 PDiharapkan keluarga dapat memberikan dukungan dan motivasi 

kepada klien dalam proses keperawatan dirumah sakit sehingga membantu 

dalam kesembuhan pasien, dan kekuatan pasien. Motivasi sangat penting 

untuk klien karena merupakansuatu semangat bagi klien. 


