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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dalam melakukan asuhan keperawatan pada Tn.K dengan gangguan 

Dengue Haemoragic Fever (DHF) penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Pada tahap ini didapatkan data pada Tn.K dengan keluhan demam 

mendadak sudah terjadi selama 3 hari dengan suhu 39˚C, demam turun 

naik disertai dengan mual muntah, karena demam klien tidak bisa 

melakukan aktivitas seperti biasanya. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Dari hasil analisa terhadap data hasil pengkajian penulis 

menemukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan Tn.K 

yaitu gangguan kekurangan volume cairan berhubungan dengan 

pindahnya cairan intravaskuler ke ektravaskuler, hipertermia 

berhubungan dengan infeksi virus dengue, dan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak 

adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun. 
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3. Perencanaan 

a. Dx 1 Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan 

cairan aktif yaitu : 

1) Monitor tanda-tanda vital 

2) Monitor status dehidrasi (kelembaban membrane mukosa nadi 

adekuat, tekanan darah ortostatik ) jika diperlukan 

3) Kolaborasi pemberian cairan intravena  

4) Berikan asupan cairan oral 

5) Monitor status cairan intake dan output 

b. Dx 2 Hipertermia b.d infeksi virus dengue  

1) Monitor suhu minimal tiap 2 jam 

2) Monitor tanda-tanda vital 

3) Monitor intake dan output 

4) Kompres pasien pada lipatan paha dan aksila 

5) Kolaborasi pemberian antipiretik 

c. Dx 3 ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual 

dan nafsu makan yang menurun. 

1) Berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi 

2) Anjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering dalam 

keadaan hangat 

3) Berat badan dalam batas normal 

4) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 
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4. Implementasi Keperawatan 

Dari hasil data implementasi penulis mampu melakukan rencana 

tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien untuk mencegah 

terjadinya kekurangan volume cairan, mencegah terjadinya 

hipertermia, memenuhi kebutuhan nutrisi, memantau tanda-tanda vital, 

memonitor hasil laboratorium, dan mempertahankan suhu tubuh. 

5. Evaluasi 

Penulis mampu melakukan evaluasi dari hasil tindakan 

keperawatan pada Tn.K selama 3 hari masalah keperawatan sudah 

teratasi antara lain : 

a. Senin 29 Juli 2019 dengan diagnosis kekurangan volume cairan 

tubuh berhubungan pindahnya intravaskuler ke ekstravaskuler telah 

teratasi dengan hasil klien sudah tidak malas minum lagi 

b. Senin 29 Juli 2019 dengan diagnosis Hipertermi berhubungan 

dengan infeksi virus dengue telah teratasi dengan hasil klien 

mengatakan sudah tidak demam lagi dengan suhu klien tampak 

36,5˚C 

c. Senin 29 Juli 2019 dengan diagnosis ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi 

yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun 

telah teratasi dengan hasil klien mengatakan sudah tidak mula lagi 

dan sudah menghabiskan posi makanannya klien tampak 

menghabiskan makanannya. 
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B. Rekomendasi 

Dari pengalaman selama asuhan keperawatan di ruang H.M Muraz 

RSUD. R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. Penulis mengajukan saran 

yang kiranya bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan, 

diantaranya kepada : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Staf RS harus memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih baik 

dan mempertahankan hubungan kerjasama baik antara tim kesehatan 

maupun dengan klien sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan yang optimal pada umumnya dan khususnya pada 

pasien Dengue Haemoragic Fever (DHF) 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi harus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang 

lebih berkualitas dengan mengasah kemampuan mahasiswa nya 

sehingga dapat menghasilkan perawat yang professional, terampil, 

inovatif, dan bermutu dalam memberi asuhan keperawatan secara 

komprehensif berdasarkan ilmu, kiat dan kode etik keperawatan. 

3. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa harus bersungguh-sungguh dalam menyerap semua 

materi selama perkuliahan, meningkatkan pengetahuan, dan 

keterampilan dalam setiap tindakan keperawatan sehingga dalam 

melakukan asuhan keperawatan dapat dilaksanakan dengan baik dan 

optimal. 


