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 BAB IV 

KESIMPULAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN  

Asuhan keperawatan pada Nn.S memberikan pengalaman yang nyata 

bagi penulis dalam melakukan proses keperawatan dan asuhan keperawatan 

secara langsung dan komprehensif merupakan hal yang paling penting 

melaksanakan asuhan keperawatan terutama pada klien gastroentritis akut di 

Ruang Aisyah Dalam RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Selam 4 hari 

dari tanggal 27 sampai 2019. Penulis menyimpulkan asuhan keperawatan 

dengan menggunakan pendekatan proses perawatan yaitu : 

1) Pengkajian 

Pada tahap pengkajian pada Nn.S, penulis tidak menemukan 

kesulitan dari klien dan pihak keluarga karena dapat bekerjasama dengan 

baik untuk mengumpulkan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun 

data yang ditemukan berdasarkan hasil pengkajian pada Nn,S yang berusia 

18 Tahun, yaitu diare, mual dan muntah. 

2) Diagnosa  keperawatan 

Setelah dilakukan pengkajian penulis menemukan diagnosa 

keperawatan yang muncul pada Nn,S adalah : 

a. Gangguan keimbangan cairan dan elektrolit b.d kehilangan cairan 

terhadap diare 
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b. Perubahan nutrisis kurang dari kebutuhan tubuh b.d tidak 

adekuatnya intake dan diare 

c. Gangguan pola eleminasi BAB b.d proses infeksi, implamasi di 

usus 

d. Gangguan istirahat tidur b.d hospitalisasi 

e. Nyeri b.d pristaltik diare 

Adapun diagnosa yang tidak muncul sesuai dengan tinjauan teoritis 

adalah : 

a. Cemas b.d ketidak tahuan orng tua tentang penyakit anaknya.  

b. Kurang pengetahuan b.d perawatan anak. 

3) Perencanaan  

Dalam penyusunan perencanaan penulis melibatkan klien, perawat 

ruangan dan tim petugas kesehatan lainnya yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi kemampuan klien serta perencanaan pada klien. 

Idealnya perencanaan yang disusun oleh penulis disesuaikan dengan 

tinjauan teoritis namun demikian dalam permasalahan yang ada, 

kebutuhan klien, situasi dan kondisi serta sasaran dan prasarana yang ada 

di lapangan. 

4) Pelaksanaan  

Penulis melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat meskipun dalam pelaksanaan penulis hanya empat hari melakukan 

perawatan terhadap Nn.S karena keterbatasan waktu penulis yang hanya 
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bisa melakukan tindakan pada saat dinas pagi dan sore saja tetapi hal ini 

dapat ditanggulangi dengan perawat ruangan, klien dan keluarga. 

5) Evaluasi   

Dari lima masalah keperawatan yang ada pada teori yang 

ditemukan pada Nn.S adalah tiga masalah yaitu : 

a. Ketidakseibangan cairan dan elektrolit 

b. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

c. Gangguan pola eleminasi BAB 

d. Gangguan istirahat tidur 

e. nyeri 

Sedangkan yang tidak ditemukan ada dua yaitu :  

a. Cemas 

b. Kurang pengetahuan 

Pada akhir asuhan keperawatan pada Nn.S dari lima masalah yang 

muncul masalah yang teratasi yaitu : perubahan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh dan gangguan stirahat tidur sedangkan keseimbangan 

cairan kurang dari kebutuhan tubuh dan diare teratasi sebagian. 
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B. REKOMENDASI  

       Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Nn.S dengan Gastroentritis 

akut di Ruang Aisyah Dalam RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, 

penulis akan memberikan rekomendasi guna meningkatkan mutu pelayanan 

terutama pada pasien dengan Gastroentritis akut yaitu sebagai berikut:  

1. Kepada Rumah Sakit 

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, salah satu hal yang 

paling mendasar agar terlaksananya pelayanan yhang berkualitas adalah 

sarana yang menunjang, selain itu juga mutu pelayanan dapat ditingkatkan 

dengan memperlihatkan kerja perawat yang ada 

2. Bagi tenaga kesehatan  

Diharapakan tenaga kesehatan secara umum terutama di Ruang Aisyah 

Dalam RSUD Sekarwangi hendaknya meningkatkan pelayanan asuhan 

keperawatan kepada pasien dengan Gastroentritis akut, yang diawali 

secara promotif dan preventif sehingga diharapkan dapat meminimalisir 

terjadinya kasus Gastroentritis akut untuk mengurangi risiko 

meningkatnya angka penderita akibat gastroenteritis akut..  

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik agar 

tercipta lulusan perawat yang kompeten dan profesional dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Serta diharapkan 

perpustakaan menyediakan buku asuhan keperawatan yang lengkap, 
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terutama mengenai asuhana keperawatan medikal bedah, sehingga 

mahasiswa tidak kesulitan mencari sumber bacaan   

4. Bagi Mahasiswa/i 

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengenai 

asuhan keperawatan kepada pasien khususnya pada pasien dengan 

Gatroentritis akut, sehigga pada saat melakukan asuhan keperawatan di 

rumah sakit bisa mencapai pelayanan yang optimal guna proses 

penyembuhan pasien. 
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