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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Setelah di lakukan asuhan keperawatan keluarga Tn. Y pada An. A 

dengan diare di Liung tutut RT O9/RW 01 Kelurahan limusnunggal Kota 

Sukabumi secara langsung. Proses ini sangat memberikan pengalaman nyata 

dan bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan serta 

kemampuan dalam menerapkan konsep teoritis asuhan keperawatan 

keluarga. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses asuhan keperawatan 

keluarga dengan pendekatan proses keperawatan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Metode yang di gunakan saat melakukan pengkajian yaitu 

wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi. 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa yang di temukan adalah kekurangan volume cairan dan 

elektrolit dan yang kedua perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. 

Kedua masalah tersebut yaitu di sebabkan oleh ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota keluarga yang sakit diare dan Kurangnya 

pengetahuan keluarga merawat anggota yang  sakit diare. 
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3. Perencanaan 

Rencana tindakan keperawatan yang di lakukan pada klien di 

sesuaikan dengan teori serta prioritas masalah yang di alami klien yang di 

sesuaikan dengan pedoman asuhan keperawatan dan di buat dengan 

perencanaan sesuai kebutuhan klien. 

4. Implementasi 

Pelaksanaan ini di sesuaikan dengan yang di butuhkan keluarga, 

dalam melakukan pelaksanaan penulis selalu melibatkan orang tua klien 

sehingga nantinya hasil yang di dapatkan sesuai dengan yang di harapkan 

sebelumnya.  

5. Evaluasi 

Penulis melakukan evaluasi yaitu untuk mengetahui dan menilai 

secara sistematik dan bisa menentukan keefektipan yang di dasarkan pada 

suatu program dan juga untuk mengetahui berhasil atau tidaknya  tindakan 

pelaksanaan yang sudah di lakukan sesuai dengan tujuan dan perencanaan 

keperawatan keluarga, maka dari itu dari evaluasi ini hasilnya yaitu masalah 

sudah teratasi. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin memberikan rekomendasi 

kepada semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan karya tulis 

ilmiah ini, Penulis ingin merekomendasi beberapa hal kepada pihak terkait 

sebagai berikut. 
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1. Kepada keluarga Tn.Y di harapkan tetap mempertahankan pengetahuan dan 

dapat menerapkan kegiatan perawatan yang sudah di berikan mengenai 

diare, selain itu keluarga juga di harapkan untuk rutin memeriksa kesehatan 

ke sarana atau fasilitas kesehatan. 

2. Kepada pihak institusi di harapkan untuk memberi pembekalan materi atau 

pelatihan – pelatihan yang lebih kepada mahasiswa untuk meningkatkan 

skill dan pengetahuan keperawatan, tujuannya untuk meningkatkan 

keterampilan dalam penyuluhan kesehatan dan mahasiswa sudah siap 

dengan situasi dan kondisi yang ada di lapang.
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