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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Gastroenteritis merupakan buang air besar yang berbentuk cair dan berubah 

warna dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Pada saat melakukan asuhan 

keperawatan anak pada An. A dengan gastroenteritis di ruang Tanjung RSUD 

R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi penulis melakukan asuhan keperawatan 

yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Hal ini memberikan 

pengalaman yang nyata untuk penulis selama melakukan asuhan keperawatan 

di dapatkan kesenjangan antara teori dan kenyataan. Setelah melakukan asuhan 

keperawatan penulis menyimpulkan:  

1. Pengkajian  

Pengkajian pada An. A dimulai tanggal 19 Juli 2019 sampai 

dengan 21 Juli 2020 dengan metode wawancara kepada keluarga klien, 

penulis tidak banyak mengalami kesulitan karena menggunakan 

komunikasi terapeutik sebagai pendekatan pada klien dan keluarga. Klien 

dan keluarga sangat kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan penulis, sehingga penulis dapat mengamati masalah pada klien. 

Pada tahap pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara pemeriksaan head to 

toe, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya yang dapat 

menunjang.  
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2. Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan hasil pengkajian melalui Analisa data maka diagnosa 

yang muncul pada An. A ada tiga diagnosa, yaitu:  

a. Defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yang 

berlebih 

b. Ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan penurunan intake makanan. 

c. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan ekskresi 

3. Rencana Tindakan Keperawatan 

Pada tahap perencanaan penulis membuat rencana tindakan 

keperawatan yang disusun dengan tinjauan teoritis dan memperhatikan 

kemampuan klien, keluarga, dan sarana prasarana yang mendukung. 

Rencana yang disusun berfokus pada tiga diagnosa keperawatan 

berdasarkan masalah yang dihadapi oleh An. A seperti defisien volume 

cairan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan 

kerusakan integritas kulit.  

4. Implementasi  

Selama pelaksanaan asuhan keperawatan penulis melakukan tindakan 

keperawatan pada An. A penulis menyesuaikan dengan tujuan dan 

perencanaan yang telah ditetapkan baik secara mandiri maupun kolaborasi 

dan hal ini didukung pula oleh sikap keluarga An. A yang kooperatif. 

Keluarga klien sangat terbuka sehingga terjalin hubungan yang baik, 
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keluarga juga cukup berpartisipasi sehingga dengan pelaksanaan tindakan 

keperawatan dapat berjalan dengan baik. 

5. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi ini dimulai pada tanggal 20 Juli 2019 sampai 

dengan 21 Juli 2019. Berdasarkan data yang di tegakkan penulis 

menganalisa bahwa masalah yang di temukan pada An. A hanya teratasi 

Sebagian karena keterbatasan waktu. 

B. Rekomendasi  

1. Aspek teoritis 

Institusi pendidikan diharapkan menjadi sumber keilmuan yang up-

to-date bagi para mahasiswa keperawatan, dan diharapkan pula dapat 

meningkatkan mutu pelayanan demi membentuk mahasiswa yang unggul 

dalam melakukan asuhan keperawatan, khususnya pada kasus 

gastroenteritis pada anak. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara 

mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian untuk memberantas angka 

kejadian gastroenteritis yang diharapkan mampu meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan kemampuan mahasiswa sehingga mahasiswa siap dalam 

segala situasi dan kondisi yang mungkin akan terjadi di lapangan.  

2. Aspek praktis 

Penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi sumber ilmu 

pengetahuan yang dapat membantu mahasiswa keperawatan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam melakukan pelayanan khusunya dalam 

asuhan keperawatan pada anak dengan gastroenteritisi. Penulis juga 
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berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya. Masukan untuk perawat diharapkan lebih banyak 

lagi melakukan Pendidikan Kesehatan kepada pasien dan keluarga guna 

untuk meminimalisir angka kesakitan pada gastroenteritis.  

Rekomendasi bagi pihak RSUD. R.Syamsudin, S.H. untuk lebih 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang telah ada untuk mencapai derajat 

pelayanan yang lebih optimal dengan mengedepankan kenyamanan pasien 

serta keluarga pasien melalui penempatan bed yang lebih berjarak dan 

ruang privasi yang memadai. 

Keluarga juga diharapkan lebih memperhatikan kesehatan 

khususnya pada pasien, untuk menghindari kejadian berulang. Keluarga 

pasien harus lebih sering mengikuti edukasi kesehatan untuk mencegah 

terjadinya masalah kesehatan yang tidak di inginkan.  

 


