
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dapat dibuat kesimpulan secara 

umum sebagai beriku: 

1. Pengkajian 

Pengumpulan data yang diperoleh dari pemeriksaan fisik mendapatkan 

hasil Anak F yang berusia 17 tahun mengatakan merasa tidak nyaman 

karena gatal-gatal, Anak F tertular gatal-gatal karena adiknya yang 

bersekolah di pesantren. Tugas kesehatan keluarga pada pasien tidak 

tahu belum tentang skabies dan cara merawat anggota keluarga 

menderita scabies. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Masalah keperawatan yang ditemukan pada kedua subjek asuhan yaitu: 

Gangguan rasa nyaman pada keluarga Bapak B khususnya Anak F 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat pasien 

dengan scabies. 

3. Rencana tindakan keperawatan 

Rencana tindakan telah dilakukan pada Anak F secara komprehensif 

dengan memfokuskan pada satu masalah keperawatan yang ditulis 

sesuai judul Laporan Tugas Akhir ini yaitu “Asuhan Keperawatan 

Gangguan Kebutuhan Rasa Nyaman padaAnak F Keluarga Bapak B 

Dengan Scabies di Kampung Bayur Rajabasa Jaya Bandar Lampung. 

Adapun intervensi yang dilakukan menjelaskan tentang cara merawat 

gangguan rasa nyaman dengan terapi realksasi napas dalam dan 

kompres hangat, memodifikasi lingkungan dengan pasien gangguan 

rasa Nyman akibat scabies, dan memanfatkan pelayanan kesehatan 

untuk pasien scabies. 

4. Implementasi 

Implementasi yang dilakukan oleh penulis mulai tanggal 17-20 Februari 

2021 selama 1x60 menit per hari selama 4 hari berturut-turut pada 
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keluarga khususnya Anak F. “Asuhan Keperawatan Gangguan 

Kebutuhan Rasa Nyaman pada Anak F Keluarga Bapak B dengan 

Skabies Di Kampung Bayur Rajaba Jaya Bandar Lampung Tahun 

2021”. Implementasi sesuai dengan rencana tindakan yang telah dilihat 

sebelumnya. 

5. Evaluasi 

Hasil asuhan keperawatan pada pasien scabies dengan masalah 

gangguan rasa nyaman disimpulkan bahwa, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama empat hari didapatkan hasil rasa nyaman pada 

Anak F berkurang, dan rasa gatal-gatal berkurang. 

 
B. Saran 

Dengan adanya uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pelayanan keperawatan 

Bagi pihak pelayanan kesehatan rajabasa jaya khususnya kampung 

bayur dapat melakukan berbagai penyuluhan penyakit yang terjadi 

dimasyarakat terutama penyakit Scabies agar meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. 

2. Bagi Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang 

Hasil pengumpulan data ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peserta didik yang lebih luas tentang asuhan keperawatan 

pada pasien dengan gangguan rasa nyaman pada keluarga Bapak B 

dengan scabies. 

3. Bagi penulis selanjutnya 

Hasil pengumpulan data ini direkomendasikan untuk penulis lebih 

lanjut tentang tindakan keperawatan pada pasien scabies dengan 

masalah keperawatan gangguan rasa nyaman, diharapkan bagi penulis 

selanjutnya tentang asuhan keperawatan gangguan rasa nyaman pada 

keluarga Bapak B dengan Scabies dengan metode penulisan yang lebih 

baik lagi. 


