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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengumpulan data dapat disimpulkan secara umum 

sebagai berikut:  

1 Pengkajian telah mengidentifikasi riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik 

dan tugas kesehatan keluarga  Hasil pengumpulan data didapatkan bahwa 

pasien mengalami penyakit dermatitis. Pada pemeriksaan fisik An.F 

berumur 17 tahun mengeluh gatal pada kulit bagian kaki dan tangan dan 

muncul ruam merah disertai penebalan pada kulit. pada bagian kaki 

terdapat bercak merah,pada pegelangan tangan terdapat bercak merah. 

Berdasarkan 5 tugas perawatan keluarga pada  pasien didapatkan keluarga 

tidak mengetahui mengenai penyakit yang diderita yaitu dermatitis, tanda, 

gejala, penyebab, akibat, cara merawat keluarga yang sakit, cara 

memodifikasi lingkungan bagi penderita dermatitis dan pemanfaatan 

pelayanan Kesehatan. 

2 Diagnosa utama dirumuskan pada subjek asuhan yaitu gangguan rasa 

nyaman  dengan etiologi ketidakmampuan keluarga mengenal masalah  

3 Rencana keperawatan dilakukan secara komprehensif dengan 

memfokuskan satu masalah keperawatan dan rencana  keperawatan pada 

An. F dengan memberikan edukasi penyakit ,tindakan kompres hangat dan 

kolaborasi pemberian krim antihistamin dan lotion anti pruritis 

4 Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yaitu 

memberikan tindakan kompres hangat,menggunakan lotion anti 

pruritispada kulit kering,menganjurkan klien menggunakan krim 

antihistamin 

5 Evaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dermatitis dengan masalah 

gangguan pemenuhan rasa nyaman dapat disimpulkan bahwa setelah 

dilakukan asuhan keperawatan keluarga untuk mengatasi gangguan rasa 

nyaman pada pasien dermatits Pada pasien An.F luka pada bagian kaki 

63 



64 
 

 
 

sudah kering luka pada bagian tangan sudah kering sudah menggunakan 

krim antihistamin masalah gangguan rasa nyaman teratasi sebagian 

tindakan yang selanjutnya dilakukan berikan teknik nonfarmakologi( 

kompres hangat) pemberian lotion antipruritis. 

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penulisan tentang Asuhan Keperawatan 

gangguan pemenuhan kebutuhan nyaman pada pasien Dermatitis di Talang 

Padang, Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2021, penulis menemukan 

beberapa masukan : 

1. Bagi tenaga medis 

Melalui tenaga kesehatan asuhan keperawatan ini diharapkan dapat 

menjadi suatu tindakan mandiri yaitu tindakan edukasi penyakit untuk 

mengatasi ketidaktahuan akan penyakit dermatitis dan pemberian kompres 

hangat  bagi keluarga untuk mengatasi gangguan pemenuhan kebutuhan 

rasa nyaman pada pasien dermatitis 

2. Bagi institusi pendidikan 

Hasil asuhan keperawatan  ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan peserta didik yang lebih luas tentang asuhan keperawatan 

gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada pasien dermatitis 

3. Bagi penulis selanjutnya dermatitis 

Hasil asuhan keperawatan ini direkomendasikan bagi penulis 

selanjutnya agar dapat dijadikan data dasar diharapkan untuk melanjutkan 

asuhan keperawatan selanjutnya tentang pemberian edukasi penyakit dan 

pemberian kompres hangat dan menggunakan salep pada klien dermatitis 

yang mengalami gatal untuk mengurangi rasa tidak nyaman,serta penulis 

selanjutnya dapat menggunakan desain metode bimbingan dan penyuluhan 

yang lebih baik agar kontak antara klien dan petugas lebih intensif. 

 

 

 

 


