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                                              BAB V 

PENUTUP 

 

 

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan yang telah 

dilakukan mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi keperawatan. Untuk selanjutnya memberikan masukan berupa saran yang 

nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa, perawat ruangan dan institusi 

pendidikan. 

 

V.1 Kesimpulan 

Setelah memberikan asuhan keperawatan dan melakukan pembahasan 

antara teori dan kasus, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:  

a. Pada pengkajian data yang ditemukan sesuai dengan respon klien 

terhadap penyakitnya. Pada pemeriksaan diagnostik tidak semua yang 

ada di teori dilakukan semua karena dengan pemeriksaan laboratorium 

darah Hemoglobin, Hematokrit, Trombosit, Lekosit dan didiukung oleh 

keluhan dan gejala klinis, sudah cukup untuk menegakan diagnosa 

DHF. Hal ini sangat memberikan pengalaman bagi penulis bahwa 

respon anak berbeda-beda, tergantung dari tingkat keparahan penyakit, 

serta kecepatan dan ketepatan dalam memberikan keperawatan. 

b. Pada diagnosa keperawatan yang ditemukan pada kasus disesuaikan 

dengan data yang di peroleh pada pengkajian sebagai respon klienn 

terhadap penyakit nya, sehingga pada kasus hanya di temukan lima 

diagnosa keperawatan yang perlu di atasi perawat. 

c. Perencanaan dibuat sesuai dengan kondisi anak, mulai dari penentuan 

prioritas, penetapan tujuan dan kriteria evaluasi, serta menyusun 

rencana tindakan. Pada penetapan tujuan di tentukan waktu pencapaain 

tujuan sebagai dasar untuk evaluasi. Dalam rencana tindakan disusun 

secara sistematis dan operasioanl agar rencana yang dibuat dapat 
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dilanjutkan perawat ruangan, rencana disusun sesuai dengan kondisi 

anak dan mengacu pada teori. 

d. Pelaksanaan tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana yang 

telah disusun dan semua tindakan yang telah disusun dan semua 

tindakan didokumentasikan pada catatan keperawatan, tetapi tidak 

semua rencana yang telah disusun oleh penulis dapat dilakukan sendiri 

oleh penulis dan pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat, dapat berubah sesuai dengan kondisi anak dan 

pendokumentasian yang kurang lengkap seperti tidak tercantumnya 

respon anak terhadap tindakan. 

e. Disesuaikan dengan rencana keperawatan yang telah dibuat berdasarkan 

kondisi klien, evaluasi asuhan keperawatan dari lima diagnosa 

keperawatan yang ditemukan masalahnya sudah teratasi dan tujuan 

tercapai. 

 

V.2 Saran  

Guna tercapainya keberhasilan dalam memberikan keperawatan pada klien 

dimasa akan datang, saran penulis untuk mahasiswa, perawat rungan, keluarga 

dan institusi pendidikan adalah sebaagai berikut : 

a. Untuk mahasiswa 

Agar lebih banyak membekali diri dengan ilmu keperawatan dengan 

metode yan terbaru dan meningkatkan skill agar lebih terampil dan 

profesional lagi dalam memberikan asuhan keperawatan.  

b. Untuk institusi pendidikan 

Institusi sebagai penyelengara pendidikan, hendaknya menambah 

literatur-literature terbaru dari dunia kesehatan dan juga menambah 

jumlah buku agar lebih banyak lagi, sehingga mahasiswa dapat 

mengoptimalkan yang ada pada perpustakaan institusi. 
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