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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada BAB ini akan disajikan tentang simpulan dan saran yang diperoleh dari 

hasil studi kasus mengenai “Asuhan Keperawatan Anak Pada An.A Dengan Diagnosa 

Medis Gastroenteritis diRuang Multazam RS. PKU Muhammadiyah Surabaya” 

5.1  Kesimpulan 

1) Dalam pengkajian keperawatan menggunakan  metode wawancara, observasi, 

studi dokumentasi, pemeriksaan fisik sedangkan pada kasus dilakukan 

pemeriksaan laboratories yang menunjukkan Diare Akut Dehidrasi Ringan. 

2) Pada diagnosa keperawatan yang muncul  adalahDefisit volume cairan 

berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, Hipertemia berhubungan dengan 

proses penyakit, Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan penurunan intake makanan dan Kerusakan integritas 

kulit berhubungan dengan ekskresi/BAB sering. 

3) Intervensi keperawatan yang dilakukan pada keperawatan Defisit volume 

cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, adalah memantau tanda dan 

gejala kekurangan cairan, mengkaji pemasukan dan pengeluaran cairan, memonitor 

TTV. 

4)  Dalam melaksanakan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah perlu 

adanya kerjasama dengan  klien, keluargaklien, perawat dan dokter. Dalam 

implementasi telah dilakukan  implementasi keperawatan sesuai dengan yang 

dirumuskan pada  intervensi keperawatan. 
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5) Dari hasil evaluasi keperawatan  selama 3 hari, masalah , Defisit volume 

cairan didapatkan mata klien tidak cowong (-), mual (-)  muntah (-), turgor 

kulit baik. Pada masalah hipertemia didapatkan suhu tubuh klien 37ºC RR : 

34x/menit, Nadi :124x/menit. Pada diagnosa keperawatan Ketidakseimbangan 

nutrisi  didapatkan hasil klien makan (+) ± 6-5 sendok, Minum (+). Mual (-), 

Muntah (-).  Dan Pada diagnosa yang terakhir, Kerusakan itegritas kulit 

didapatkan klien tidak lagi menangis saat BAB, dan tidak terlihat kemerahan 

pada perianal. 

 

5.2  Saran 

Terkait dengan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

ada beberapa hal yang dapat disarankan demi keperluan pengembangan dari hasil 

penelitian ini terhadap upaya peningkatan pelayanan mutu keperawatan, adalah 

sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Keluarga Klien 

Diharapkan keluarga klien ikut berpartisipasi dalam perawatan dan pengobatan 

dalam upaya mempercepat proses penyembuhan serta menerima dan melaksanakan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh ruangan.  

5.2.2 Bagi petugas Kesehatan 

Pengkajian secara menyeluruh terhadap masalah penderita baik dari segi bio-

psiko-sosial-spiritual untuk mengatasi masalah klien sesuai dengan prioritas 

masalahanya. 
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5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan sebagai tempat menempuh ilmu keperawatan diharapkan 

hasil penelitian ini dijadikan sebagai acuhan dalam penelitian yang selanjutnya, yang 

terkait dengan Defisit volume cairan. 

 

5.2.4 Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar masyarakat, khususnya pihak keluarga 

yang salah satunya menderita Gastroenteritis hendaknya keluarga secepatnya memeriksakan 

anggota keluarganya ke pelayanan kesehatan jika salah satu anggota keluarga ada gejala – 

gejala rmisalnya BAB Cair Lebih dari 3x sehari, Mual dan Muntah. 

 


