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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan asuhan keperawatatan pada An. I dengan gizi 

kurang di wilayah kerja Puskesmas Selajambe Kecamatan Cisaat 

Kabupaten Sukabumi tahun 2021 penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut :   

5.1.1 Pengkajian 

Hasil pengkajian yang diperoleh terhadap  An. I yaitu An. I selalu 

tidak nafsu makan dan  apabila setiap kali diberi makan selalu 

muntah kembali dan juga An. I selalu menangis setiap malam  

dengan durasi yang lama serta mengalami gangguan pola tidur yang 

tidak normal seperti biasanya. Dari hasil pengkajian ini didapatkan 

kesimpulan bahwa tedapat keselarasan anatara fakta yang ada di 

lapangan dengan teori yang dinyatakan para ahli. 

5.1.2  Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa utama yang muncul berdasarkan prioritas yaitu 

ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan  ketidakberdayaan keluarga memahami 

masalah gizi kurang. 

5.1.3  Intervensi Keperawatan 

 Intervensi yang dilakukan berdasarkan diagnosa yang telah  

didapatkan yaitu melakukan pemberian edukasi parenting dan  

pemberian pendidikan kesehatan tentang gizi melalui media flip 

chart sehingga diharapkan masalah pasien dapat teratasi. 

5.1.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi dilakukan pada tanggal 10 Juni sampai dengan 14 

Juni 2021 dengan pemberian edukasi parenting serta pendidikan 

kesehatan tentang gizi melalui media flip chart.  
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5.1.5 Evaluasi 

Tahap akhir penulis melakukan evaluasi untuk pasien dan keluarga 

adalah pada 10 Juni hingga 12 Juni 2021 sehubungan dengan 

langkah-langkah yang telah dilakukan berdasarkan catatan dengan 

menggunakan SOAP. Implementasi yang dilakukan selama 5 

kunjungan, masalah dapat diselesaikan. 

5.2     Saran  

    Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut 

: 

5.2.1 Bagi Penulis 

            Penulis dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai 

asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah 

ketidakmampuan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh penderita 

Gizi Kurang. 

5.2.2 Bagi Keluarga 

            Dengan memberikan asuhan keperawatan pada keluarga 

diharapkan keluarga mampu mengetahui masalah yang diderita 

pasien dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

dalam memenuhi kebutuhan gizi pada anak khususnya An. I 

5.2.3 Bagi Masyarakat  

           Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat untuk mengenal masalah gizi kurang dan kebutuhan 

gizi pada anak 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penulisan ini diharapkan bisan digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi sebagai bahan pertimbangan untuk 

lebih memperdalam penulis selanjutnya. 
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5.2.5 Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pelayanan serta menjadi bahan acuan untuk 

menangani permasalahan yang diderita pasien dengan masalah gizi 

kurang. 

5.2.5   Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil prnulisan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

institusi pendidikan dan menambah pengetahuan mahasiswa 

maupun mahasiswi yang membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


