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BAB V 

PENUTUP 

 

A.     Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil dari pengumpulan data, maka penulis menyimpulkan 

secara umum sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

 Pengkajian telah dilakukan pada subyek asuhan selama 4 kali 

kunjungan tanggal 16-20 februari 2021. Berdasarkan hasil dari 

pengumpulan data diperoleh dengan data yang ada didalam teori 

ditemukan pada An. R, sebagian kondisi umum  yang ditemukan 

seperti : Konstipasi, BAB cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam, 

membran mukosa terlihat kering dan turgor kurang elastis. 

2. Masalah keperawatan 

 Masalah keperawatan yang penulis angkat pada laporan tugas akhir ini 

yaitu Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Eliminasi Fekal 

Pada Keluarga Bp. I Khususnya An. R (Anak Usia Sekolah) Dengan 

Diare Di Desa Talang Padang Tanggamus Lampung Tahun 2021.  

3. Rencana keperawatan 

Berdasarkan data yang diuraikan sebelumnya, rencana  keperawatan 

yang dilakukan pada subjek asuhan disusun dari berbagai sumber teori 

yang telah dikemukakan oleh penulis dan diberikan rencana 

keperawatan secara komprehensif. 
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4. Implementasi 

Implementasi yang dilakukan sesuai dengan rencana yang disusun. 

Implementasi yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi/ 

memecahkan masalah dengan mencari solusi yang tepat. 

5. Evaluasi 

  Berdasarkan data setelah diberikan rencana dan implementasi 

 keperawatan didapatkan hasil evaluasi sebagai berikut : 

a. Terjadi peningkatan pengetahuan pada keluarga tentang masalah 

kesehatan yang dialami keluarga yaitu diare. 

b. Keluarga mampu memahami cara penanganan, pencegahan yang 

tepat terhadap masalah kesehatan anggota keluarganya. 

c. Keluarga mampu meminimalisir resiko terjadinya diare berulang 

sesuai pemahaman yang tepat seperti yang sudah diajarkan.  

d. keluarga mendapatkan peningkatan pengetahuan kesehatan, 

mampu mengenal masalah kesehatan, keluarga sudah mengerti 

cara penanganan maupun pencegahannya agar dapat 

meminimalisir resiko berulang terjadinya diare. Mampu 

mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat, memberi 

perawatan pada anggota keluarga yang sakit, dapat memodifikasi 

lingkungan yang baik, serta dapat menggunakan dan 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. 
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B. Saran 

1. Bagi pelayanan keperawatan 

 Disarankan agar pendidikan kesehatan dapat menjadi salah satu intervensi 

mandiri keperawatan yang dapat dilakukan perawat untuk mengatasi 

kebutuhan eliminasi fekal kurang pengetahuan pada keluarga dengan diare 

pada anak usia sekolah. 

2. Bagi pendidikan 

 Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

menambah wawasan serta pengetahuan peserta didik yang lebih luas 

tentang keperawatan keluarga, khususnya pada penyakit diare dengan 

masalah gangguan eliminasi. 

3. Bagi penulis selanjutnya 

 Hasil asuhan keperawatan ini dapat dijadikan referensi bagi penulis 

selanjutnya dalam mengembangkan keperawatan keluarga, untuk 

meyelesaikan masalah keperawatan gangguan eliminasi khususnya pada 

penderita diare. 

 

 


