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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Demam typhoid merupakan suatu infeksi akut yang menyerang system 

pencernaan terutama pada bagian usus halus yang di sebabkan oeh bakteri 

salmonella typhi. Dengan gejala demam selama 1-2 minggu yang ditandai 

dengan demam tinggi nyeri pada bagian perut, dan mual muntah dan bisa 

menyebabkan penurunan kesadaran. Sehingga perawat dituntut untuk menjaga 

dan mengawasi kebutuhan cairan dan elektrolit, hipertermi, dan status nutrisi 

pada pasien. 

a) Pengkajian  

Pada tahap pengkajian pada An.Q pada tanggal 11 juli 2019 dalam 

pengumpulandata dan wawancara,penulis tidak mengalami kesulitan dalam 

menggunakan teknik komunikasi terapetik kepada ibu pasien sebagai 

pendekatan kepada keluarga pasien dan tim kesehatan dalam proses asuhan 

keperawatan, dan pada tahap pemeriksaan fisik penulis tidak mengalami 

kesulitan karena penulis dan keluarga pasien sudah saling percaya serta 

terjanin berkerja sama yang sangat baik dengan perawat di rungan tanjung. 

b) Diagnosa  

Diagnosa yang muncul pada An.Q yaitu Hipertermia berhubungan 

dengan proses terjadinya penyakit, Ketidak seimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet kurang, Resiko tidak 
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seimbang volume cairan berhubungan dengan Muntah. Diagnosa 

keperawatan diatas maka di simpulkan bahwa pada landasan teori ini 

terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan dilapangan dan adapun 

diagnosa yang muncul dan tidak muncul pada pasien. 

c) Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini penulis membuat perencanaan asuhan 

keperawatan yang difokuskan pada tindakan perencanaan yang akan 

dilakukan pada pengawasan hipertermi, ketidak seimbangan nutrisi dan 

tidak keseimbangan volume cairan. Penentuan tujuan dan perencana 

tindkan didasarkan pada teori dengan pempertimbangkan kondisi pada 

pasien. 

d) Implementasi  

Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

penulis melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari dari tanggal 11 juli 

sampai 13 juli 2019, implementasi keperawatan pada An.Q difokuskan pada 

hipertermi, ketidak seimbangan nutrisi dan tidak keseimbngan volume 

cairan pada pasien. Dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan penulis 

menggukana teknik komunikasi terapetik sebagai proses asuhan 

keperawatan kepada keluarga dan pasien dan dimana peran orang tua 

sangaat penting dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh penulis dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan. 
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e) Evaluasi  

Setelah dilakukammya tindakan asuhan keperawatan selama 3 hari 

dari tanggal 10 juli samapai tanggal 13 juli 2019 maka diagnosa yang 

diperoleh yaitu diagnosa yang teratasi sebagian adalah ketidak seimbangan 

nutrisi dan kekurangan volume cairan karena itu dlam proses asuhan 

keperawatan atau penyembuhan membutuhkan waktu yang tidak singkat. 

B. Rekomendasi  

1. Aspek teoritis  

Bagi institusi diharapkan dapat menjadi sumber ilmu bagi 

keperawatan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi keperawatan anak 

dengan penyakit Demam typhoid ini serta mengadakan pelatihan yang dapat 

menunjang skill bagi mahasiswa keperawatan sehingga ketika mahasiswa 

akan melakukan praktik lapangan sudah siap dengan segala kondisi dan 

situasi yang dihadapi mahasiswa. 

2. Aspek praktis 

Diharapkan dalam karya tulis ilmiah ini bisa dijadikan sebagai mutu 

pelayanan keperawatan yang komprehensif, khususnya pada klien anak 

dengan penyakit demam typhoid, bagi perawat diharapkan berfokus pada 

pemantauan ketidak seimbangan nutrisi dan kekurangan volume cairan. 

Penulis mengajukan rekomendasi dimana bagi pihak RSUD 

R.Syamsyudin, S.H agar mempertahankan pelayanan kesehatan demi 

tercapainnya pelayanan kesehatan secara optimal serta memberikan fasilitas 

untuk klien yang lebih nyaman sehingga bisa mempertahankan dan 
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meningkatkan proses asuhan keperawatan kepada klien, serta pembelajaran 

dan pembekalan bagi mahaiswa yang akan terjun kelapangan bisa 

terpunuhi. 

Penulis juga mengajukan rekomendasi untuk keluarga klien agar 

keluarga klien lebih memahami kondisi yang dialami oleh anak, serta  

sebagai peran pendidik untuk anaknya setelah sembuh dan pada saat klien 

kembali kerumah diharapkan keluarga selalu menjaga kebersihan serta 

selalu memantau anak saat beraktifitas di luar seperti mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan dan selalu mengikuti apa yang telah  

direkomendasikan. 


