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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan asuhan keperawatan pada An. A dengan masalah 

keperawatan hipertermi berhubungan dengan proses penyakit febris dengan 

menerapkan inovasi kompres bawang merah efektif untuk menurunkan suhu 

tubuh. Bawang merah mengandung beberapa senyawa lain untuk 

menghancurkan pembentukan pembekuan darah, sehingga memastikan 

sirkulasi darah lancar. Pemecahan bekuan darah dan kelancaran peredaran 

darah akan menyebabkan panas dari dalam tubuh lebih mudah dialirkan ke 

pembuluh darah perifer yang dikeluarkan melalui keringat. Keterlibatan orang 

tua sangat penting dalam melakukan implementasi, sehingga ketika 

menerapkan kompres bawang merah diharapkan orang tua juga bisa 

melakukannya. Evaluasi setelah dilakukan penerapan kompres bawang merah, 

orang tua mencatat penurunan suhu tubuh anak. Berdasarkan analisa kasus dan 

jurnal, ditemukan perubahan suhu tubuh pada An. A dengan menerapkan 

kompres bawang merah untuk menurunkan demam anak. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Institusi Pendidikan 

Harapan penulis bagi institusi pendidikan yaitu dapat memberikan 

informasi yang tepat, akurat, dan mudah dipahami, dan alangkah lebih  

baik lagi jika institusi tersebut memberikan layanan penempatan jurnal  

ilmiah pada kasus medis yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai 

bahan penambah referensi, sebagai sarana dalam peningkatan 

pengetahuan tentang masalah asuhan keperawatan pada anak dengan 

masalah febris dan berbagai jurnal ilmiah tentang berbagai inovasi 

khususnya inovasi kompres bawang merah untuk menurunkan hipertermi 

pada anak demam. 
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5.2.2 Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Bagi mahasiswa diharapkan dapat mempelajari asuhan keperawatan 

demam/febris pada anak guna meningkatkan pengetahuan tentang 

asuhan keperawatan febris pada anak, sehingga mahasiswa dapat 

memberikan asuhan keperawatan yang baik dan tepat bagi anak dengan 

masalah demam yang dialami. 

5.2.3 Bagi Masyarakat atau Keluarga 

Bagi masyarakat atau keluarga diharapkan dapat memberikan 

penanganan utama bagi anak yang mengalami hipertermi pada anak 

demam/febris menggunakan inovasi kompres bawang merah, karena 

kompres ini memiliki efektifitas untuk menurunkan suhu tubuh dan bagi 

masyarakat agar lebih menjaga dan memperhatikan kebersihan 

lingkungan maupun individu agar terhindar dari penyakit yang akan 

timbul. 

 

 


