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BAB 5 

PENUTUP 

 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan secara langsung 

asuhan keperawatan keluarga klien selama 5 hari dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dan saran untuk meningkatkan mutu pelayanan baik kepada individu 

maupun masyarakat yang menderita Tuberkulosis anak. 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pengkajian 

Pada pengkajian yang dilakukan pada An. A maupun An. S ditemukan 

adanya penurunan berat badan yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh, serta lingkungan rumah yang kurang sehat yaitu 

ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Pada tinjauan kasus pertama dan kasus kedua ditemukan diagnosa 

ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit dan 

ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam memodifikasi lingkungan 

1.1.3 Perencanaan Keperawatan 

Pada perencanaan keperawatan untuk tinjauan kasus yang pertama dan 

kedua penulis berfokus pada diagnosa utama yaitu ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh dimana dalam mengatasinya penulis melakukan 
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intervensi pemberian makanan tambahan dan melakukan perencaan terhadap 

masalah yang lainnya. 

5.1.4 Pelaksanaan Keperawatan 

Didalam pelaksanaan penulis berfokus mengatasi masalah utama yaitu 

ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan menggunakan 

teknik pemberian makanan tambahan. 

5.1.5 Evaluasi 

Pada Tuberkulosis Paru anak tinjauan kasus pertama dan kedua masalah 

yang teratasi sebagian yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan 

tubuh dan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. 

5.2 Saran 

Dengan melihat kesimpulan diatas, menunjukkan bahwa asuhan 

keperawatan keluarga pada klien Tuberkulosis paru anak perlu di aplikasikan 

secara ilmiah, sehingga langkah-langkah dalam proses keperawatan keluarga 

dapat terlaksana secara sistematis. Untuk itu pada akhir penulisan karya tulis 

ilmiah studi kasus ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perawat  

Diharapkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, perawat dapat 

bekerja sama dengan keluarga atau tim kesehatan yang lain sehingga dapat 

mengisi kekurangan data pada Karya Tulis Ilmiah ini. 
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2. Mengingat penyakit Tuberkulosis Paru ini sangat berbahaya bagi dewasa 

maupun anak, diharapkan dalam penerapan tindakan harus memperhatikan 

kondisi tubuh klien untuk dapat melakukan tindakan yang tepat. 

 


