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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melaksanakan asuhan keperawatan pada Tn A dengan 

Demam thyfoid di Ruang Aisiah Dalam RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi 

dimulai tanggal 09 Juli sampai dengan 11 Juli 2019. Penulis mengaplikasikan 

sesuai dengan teori dan menerapkan proses keperawatan dimulai dari tahap 

pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi 

keperawatan, evaluasi dan catatan perkembangan. Selain itu, penulis 

mendokumentasikan asuhan keperawatan maka penulis menyimpulkan:  

1. Pengkajian  

Pada tahap pengkajian pada Tn A, penulis tidak menemukan kesulitan dari 

klien dan pihak keluarga karena dapat bekerjasama dengan baik untuk 

mengumpulkan data sesuai dengan yang dibutuhkaan. Data dikumpulkan dengan 

lengkap, kemudian data dikelompokkan secara tepat dan dirumuskan analisis data 

dengan teliti sehingga muncul beberapa masalah keperawatan  yaitu Hipertermi, 

Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan, Defisit perawatan 

diri, Ansietas.  

2. Diagnosa Keperawatan  

Dari 6 diagnosa yang muncul berdasarkan teori pada pasien demam thypoid, 

hanya 4 diagnosa yang muncul pada Tn A, sedangkan 2 diagnosa tidak  penulis 

temukan. Diagnosa yang muncul tersebut yaitu Hipertermi berhubungan dengan 

proses infeksi, Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan 
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berhubungan dengan intake yang tidak adekuat, Defisit perawatan diri 

berhubungan dengan kelemahan, Ansietas berhubungan dengan perubahan status 

kesehatan.  

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan pada Tn.A ini tujuannya untuk menyelesaikan 

masalah yang dialami oleh klien. Klien mengalami demam dilakukan dengan kaji 

keadaan umum, observasi TTV, saran minum banyak, saran memakai pakaian 

tipis dan pemberian antipiretik. Klien mengalami gangguan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi dilakukan dengan mengkaji status nutrisi, menyarankan klien 

makan sedikit tetapi sering, menyarakan makan dalam keadaan hangat, dan 

menganjurkan klien untuk makan rendah serat dan makanan TKTP. Klien 

mengalami defisit perawatan diri dilakukan membantu klien untuk mandi, bantu 

klien untuk potong kuku dan memberi penjelasan kepada klien dan keluarga 

tentang pentingnya perawatan diri. Klien dan keluarga mengalami kecemasan 

(ansietas) dilakukan dengan mengakaji tingkat kecemasan, memberi kesempatan 

untuk bertanya, memberi motivasi dan memberi pengetahuan tentang kondisi 

yang diderita. 

4. Implementasi Keperawatan 

Dalam tahap implementasi keperawatan penulis berusaha melakukan 

implementasi yang sesuai dengan diagno  sa keperawatan yang muncul pada klien 

sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi 

keperawatan dilakukan dengan mengikusertakan klien dan bekerjasama dengan 

tim kesehatan lainnya serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada 
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serta penulis sudah melakukan pendokumentasian sesuai dengan standar 

keperawatan yang ada.  

5. Evaluasi Keperawatan 

Pada tahap evaluasi, penulis melakukan penilaian dengan cara 

membandingakan tujuan dengan pencapaian akhir, dimana dari ke empat diagnosa 

keperawatan yang muncul pada Tn A, masalah teratasi dengan keriteria hasil yang 

sesuai dengan rencana keperawatan.  

 

B. Rekomendasi 

1. Untuk Rumah Sakit  

Saya sebagai penulis berharap kepada pihak rumah sakit dan yang 

bersangkutan agar lebih memperhatikan pelayanan dan mempertahankan 

hubungan yang baik antara tenaga kesehatan yang ada diruangan aisyah dan klien 

untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan yang optimal  

2. Untuk Institusi Pendidikan 

Diharapkan karya tulis ilmiah ini menjadi tambahan reverensi mahasiswa 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada kasus demam thypoid 

3. Untuk Mahasiswa Selanjutnya 

Untuk mahasiswa keperawatan selanjutnya diharapkan untuk bias 

menggunakan waktu seefektif mungkin sehingga dapat memberikan tindakan 

asuhan keperawatan khususnya pada klien dengan kondisi demam thypoid secara 

optimal  

 


