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BAB 5 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari pembahasan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus, 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Pengkajian pada kelompok data KEP balita diwilayah RW IV 

kelurahan kejawan putih, Jumlah balita sebanyak 15 Jiwa. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Didapatkan 2 diagnosa keperawatan pada tinjauan kasus dan sesuai 

dengan hasil pengkajian di kelompok balita RW IV kelurahan 

kejawan putih tambak kecamatan mulyorejo Surabaya. 

1. Gangguan kebutuhan nutrisi pada kelompok balita berhubungan 

dengan kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemenuhan kebutuhan 

nutrisi balita di wilayah RW IV kelurahan kejawan putih tambak. 

2. Gangguan kebutuhan nutrisi pada kelompok balita berhubungan 

dengan tingkat perekonomian keluarga balita yang kurang di 

wilayah RW IV kelurahan kejawan putih tambak. 

3. Perencanaan 

Perencanaan disusun dengan diagnosa keperawatan. 
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4. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada kelompok balita di RW IV 

berdasarkan intervensi yang telah ditetapkan pada perencanaan. 

5. Evaluasi  

Evaluasi dapat diukur tercapainya suatu tujuan sesuai dengan 

kriteria hasil yang diharapkan. Pada 3 kali kunjungan dari 2 

diagnosa keperawatan yaitu : Gangguan kebutuhan nutrisi pada 

kelompok balita berhubungan dengan kurangnya pengetahuan ibu 

terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi balita di wilayah RW IV 

kelurahan kejawan putih tambak dan Gangguan kebutuhan nutrisi 

pada kelompok balita berhubungan dengan tingkat perekonomian 

keluarga balita yang kurang di wilayah RW IV kelurahan kejawan 

putih tambak  masalah dapat teratasi. 

5.2  Saran 

Pada penulisan karya tulis ini, ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan kepada beberapa pihak yang terkait : 

1. Untuk kelompok balita diharapkan setelah dilakukan studi kasus ini 

pengetahuan dan ketrampilan kelompok balita lebih bertambah 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi balita yang 

sehat  

2. Untuk kader balita RW IV diharapkan mampu meningkatkan 

ketrampilan dalam mengelola posyandu balita sehingga Ibu balita dapat 

termotivasi untuk mengikuti posyandu balita. 
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3. Untuk Puskesmas Mulyorejo diharapkan dapat melakukan penyuluhan 

selamam kegiatan posyandu  untuk permasalahan kesehatan masyarakat 

yang lain sehingga masalah kesehatan yang ada dimasyarakat dapat 

teratasi lebih baik 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan perencanaan  yang 

lebih berkembang bagi kesehatan balita serta masyarakat disekitar 

tempat tinggal balita dan diharapkan menambah waktu penelitian 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 


