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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari dimulai pada 

tanggal 08 july 2019 sampai dengan 10 july 2019 pada An. D diruang Ade Irma 

Suryani lt 1 RSUD sekarwangi, maka penulis menyimpulkan:  

Gastroenteritis adalah penyakit yang disebabkan oleh peradangan pada 

saluran pencernaan yang disebabkan oleh berbagai macam virus, bakteri, 

parasit, dan enteropatogen, yang menyebabkan kerusakan pada jaringan 

permukaan usus dan peningkatan gerakan usus sehingga pengeluran feses tinggi 

lebih dari 4 kali dengan konsistensi feses cair, berwarna hijau, dan dapat 

bercampur darah atau lendir saja yang dapat membahayakan apabila dibiarkan. 

Sehingga perawat dituntut untuk dapat mengawasi kondisi klien.  

1. Pengkajian  

Saat melakukan pengkajian pada tanggal 08, July 2019, penulis 

tidak menemukan kesulitan karena klien dan keluarga klien dapat 

bekerjasama dengan baik, penulis juga mendapat bantuan dari perawat 

ruangan dalam pengumpulan data. pada tahap pemeriksaan fisik penulis 

tidak mengalami kesulitan karena sudah terjalin rasa saling percaya dengan 

klien dan keluarga 
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Klien. Data kemudian dikumpulkan dengan lengkap, dikelompokan secara 

cepat dan tepat dan dirumuskan menjadi analisa data sehingga muncul 

beberapa diagnosa, pada tahap ini penulis menemukan kesenjangan antara 

tinjauan teori dan kasus dilapangan.  

2. Diagnosa keperawatan  

Setelah melakukan pengkajian, penulis menemukan beberapa 

diagnosa yang muncul pada An. D yaitu defisien volume cairan 

berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan 

mengabsorpsi nutrien, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan 

sering defekasi. Dapat disimpulkan bahwa pada diagnosa keperawatan 

terdapat kesenjangan antara tinjauan teori dan kasus dilapangan karena 

terdapat beberapa diagnosa yang tidak muncul pada asuhan keperawatan 

An. D.  

3. Perencanaan keperawatan  

Pada tahap perencanaan, penulis membuat perencanaan yang 

difokuskan pada ketiga diagnosa diatas. Penulis menetapkan tujuan dan 

rencana tindakan didasarkan pada teori dengan mempertimbangkan kondisi 

dan kebutuhan pasien dilapangan.  

4. Implementasi keperawatan  

Pada tahap implementasi, setiap diagnosa keperawatan yang muncul 

pada An. D penulis menyelesaikan tujuan dan perencanaan yang telah 

dibuat, penulis melakukan implementasi keperawatan secara mandiri dan 
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kolaborasi dengan perawat ruangan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. 

Hal ini didukung pula oleh sikap klien dan keluarga klien yang kooperatif 

sehingga mempermudah penulis dalam melakukan implementasi 

keperawatan.  

5. Evaluasi keperawatan  

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari dari tanggal 08 

july 2019 sampai dengan 10 july 2019  diagnosa yang diperoleh yaitu tiga 

diagnosa yang semuanya teratasi sebagian karena dalam proses 

penyembuhannya membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga asuhan 

keperawatan dilanjutkan oleh perawat ruangan.  

B. Rekomendasi  

Setelah melakukan proses asuhan keperawatan selama tiga hari kepada 

An. D dengan Gastroenteritis, maka penulis ingin memberikan sedikit saran:  

1. Aspek teoritis  

Bagi institusi diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi 

sumber literatur dan pembaharuan ilmu keperawatan guna meningkatkan 

mutu pendidikan keperawatan anak khususnya dengan kasus diare, serta 

sering mengadakan penelitian & pengabdian kepada masyarakat khususnya 

anak dengan diare sehingga pada saat praktik lapangan mahasiswa sudah 

siap dengan bekal, skill dan pengetahuan yang luas.  

2. Aspek praktis  

Karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber 

edukasi kesehatan keperawatan khususnya bagi klien anak dengan penyakit 
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diare, untuk perawat ruangan diharapkan selalu memberikan pendidikan 

kesehatan secara berkala kepada keluarga pasien untuk mencegah 

kekambuhan penyakit diare pada anak.  

Penulis juga mengajukan rekomendasi bagi pihak RSUD 

Sekarwangi agar mempertahankan serta meningkatkan pelayanan kesehatan 

demi tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal serta menyediakan 

sarana prasana yang menunjang asuhan keperawatan seperti mempasilitasi 

tes laboratorium feses untuk pemeriksaan pada penyakit diare 

 


