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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Setelah penulis melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis, menyusun 

intervensi, melakukan implementasi dan mengevaluasi mengenai aplikasi teknik 

mencuci tangan pakai sabun pada Tn. E di Desa Ciranjang, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Pada pengkajian keperawatan, didapatkan data klien berinisial Tn. E berusia 

65 tahun, klien mengeluh batuk dan pusing. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat kesenjangan antara kasus dan teori.  

b. Pada diagnosis keperawatan, dapat disimpulkan dalam hal ini tidak terdapat 

kesenjangan antara teori dengan diagnosisyang muncul dalam kasus.  

c. Pada intervensi keperawatan, perencanaan keperawatan yang disusun adalah 

tahap pertama yakni pembagian kuesioner pre test serta pemaparan materi 

pengabdian tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS), Tahap kedua yakni 

Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS), Tahap ketiga yakni tanya jawab 

dengan keluarga serta pemberian kuesioner post test. Dalam hal ini terdapat 

kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada.  

d. Pada implementasi keperawatan, dilaksanakan selam 3 hari berturut-turut 

setiap pukul 10.00 WIB terhitung tanggal 2-4 Juni 2021, bertempat di 

rumah Tn. E. Terdapat kesenjangan dari jumlah responden. 

e. Pada evaluasi keperawatan, didapatkan data subjektif pada hari ketiga klien 

mengatakan sudah bisa menerapkan teknik mencuci tangan pakai sabun 

untuk mencegah penularan COVID-19 pada keluarga. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa teknik mencuci tangan pakai sabun berhasil. 

Dengan adanya inovasi teknik non farmakologis yaitu dengan latihan cuci 

tangan pakain sabun yang dilakukan berulang dan teratur memberikan 

pengaruh dalam proses adaptasi pada tingkat integrasi sensorik yang 

bekerja. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada. 
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5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosis keperawatan 

defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi penulis memberikan masukan 

positif, khususnya dibidang kesehatan antara lain: 

 

5.2.1 Bagi Perawat 

Perawat dapat menentukan diagnosisdan intervensi keperawatan yang tepat terkait 

pendidikan kesehatan cuci tangan pakai sabun pada keluarga dalam rangka 

pencegahan COVID-19. 

 

5.2.2 Bagi Keluarga 

Dapat membantu keluarga untuk bisa mempraktikan cuci tangan 6 langkah pakai 

sabun dan untuk mencegah COVID-19. 

 


