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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan   

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langung pada klien dengan diagnosa medis 

gastroenteritis diruang Hmm Lt.4 RSUD R.Syamsudin SH Kota Sukabumi, 

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sekaligus rekomendasi 

yang bermanfaat dalam meningkatkan asuhan keperawatan pasien dengan 

gastroenteritis. Dari hasil yang telah diuraikan tentang pada pasien 

gastroenteritis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengkajian  

Pada saat pengkajian pada Tn.s tanggal 21 s/d 23 juli 2019 dimulai dari 

kontrak waktu terlebih dahulu dan pasien dan keluarganya bisa diajak 

bekerjasama dalam melakukan tindakan dan lakukan tanya jawab atau 

pengkajian tentang pasien. Dalam melakukan pemeriksaan fisiknya 

dengan cara persistem dan terdapat nyeri perut dan keram perut dengan 

skala nyeri 6 (0-10)  dan hilang timbul, dengan BAB 5x dalam sehari, 

konsistensi cair, nafsu makan berkurang, pasien lemah merupakan 

manifestasi klinis dari penyakit gastroenteritis.  
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2. Diagnosa keperawatan  

Masalah yang muncul pada Tn.s adalah gangguan kehilangan volume 

cairan dan elektrolit berhubungan dengan keluarnya cairan yang terlalu 

banyak, gangguan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan mual dan muntah, gangguan rasa nyaman nyeri 

akut berhubungan dengan kram/nyeri abdomen, resiko kerusakan 

integritas kulit berhubungan dengan seringnya BAB. 

3. Perencanaan    

Perencanaan asuhan keperawatan yang tepat sangat dibutuhkan dalam 

proses asuhan keperawatan sesuai dengan diagnosa pasien dan 

perhatikan dari mulai keluhan, proses perkembangan masalah 

keperawatan yang muncul pada pasien dengan gastroenteritis. Rencana 

tindakan asuhan perawatan pada Tn.s diantaranya adalah kaji dehidrasi, 

monitor intake dan output cairan, kaji tingkat nyeri, timbang BB, 

memonitor tanda-tanda vital, kaji kebutuhan nutrisi, kaji tingkat 

kecemasan, kaji kuragnya pengetahuan, kaji kerusakan kulit dengan 

tujuan yang telah dilakukan diharapkan keseimbangan cairan dan 

elektrolit adekuat, klien tidak merasakan nyeri, kebutuhan nutrisi 

terpenuhi, klien dapat mengetahui penyebab dan cara mengatasi, kulit 

utuh dan tidak ada lecet pada area anus. 
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4. Implementasi  

Penulis dalam melakukan tindakannya selalu melibatkan keluarga dan 

tenaga kesehatan lainnya agar rencananya berjalan dengan baik dan 

masalah cepat teratasi.  

5. Evaluasi  

Tahap terakhir ini penulis mengevaluasi penilaian dengan lima diagnosa 

yaitu, Kehilangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan 

keluarnya cairan yang terlalu banyak sudah dilakukan asuhan 

keperawatan selama tiga hari dan dapat diatasi dihari terakhir. Diagnosa 

Penurunan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

mual dan muntah teratasi sebagian karena sesekali mual dan muntah 

masih ada. Diagnosa ke tiga Ketidaknyamanan berhubungan dengan 

kram/nyeri abdomen teratasi sebagian. diagnosa ke empat Kurang 

pengetahuan tentang kondisi prognosis dan kebutuhan pengobatan 

berhubungan dengan kurang informasi masalah teratasi. Diagnosa 

kelima yaitu Resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan 

seringnya BAB masalah teratasi.  

B. Rekomendasi  

Setelah melakukan tindakan asuhan keperawatan pada Tn.s dengan 

masalah keperawatan gastroenteritis diruang Hmm Lt.4 RSUD Syamsudin 

S.H kota sukabumi dari tanggal 21-23 juli 2019, penulis akan menuliskan 

rekomendsi atau saran untuk : 
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1. Institusi pendidikan  

Setelah adanya masalah covid-19 mahasiswa tingkat akhir sangat susah 

untuk mencari sumber-sumber atau referensi dan sangat menghambat 

sekali dalam melakukan penyusunan karta tulis ilmiah ini, mungkin 

untuk institusi pendidkan agar lebih diperbanyak lagi sumber-

sumbernya dan mempermudah dalam pelayanannya apalagi dalam 

kondisi seperti ini harus ditingkatkan lagi fasilitas dan teknologinya.  

2. Rumah sakit 

Penulis berharap rumah sakit dapat meningkatkan lagi fasilitasnya dan 

lebih profesional lagi khususnya perawat dan tenaga medis lainnya agar 

asuhan keperawatan berjalan sesuai rencana, serta lebih mendekatkan 

atau memperhatikan pasien dan  keluarga pasien  dan jelaskan tindakan 

apa saja yang dilakukan  agar  merasa nyaman dan tidak khawatir.  

3. Mahasiswa 

Dibuat karya tulis ilmiah ini agar bisa bermanfaat untuk mahasiswa 

yang lainnya untuk menambah pengetahuan tentang gastroenteritis dan 

mengaplikasinya dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan pada 

pasien gastroenteritis.    



 
 

 

 


