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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan  

     Berdasarkan hasil asuhan keperawatan yang telah di lakukan pada keluarga 

Bapak N khususnya Anak D dengan masalah gangguan cairan dan elektrolit 

dengan diare dapat di simpulkan sebagai berikut :  

1. Hasil Pengkajian 

      Hasil pengkajian di dapatkan pada keluarga usia prasekolah atau 

nuclear family dengan gangguan cairan dan elektrolit dengan diare, 

ditemukan keluarga Bapak N belum mampu mampu merawat anggota 

keluarganya yang sakit diare dan keluarga belum mampu memanfaatkan 

pelayanan Kesehatan  namun sudah memenuhi tugas perawatan keluarga 

lainnya.  

2. Diagnosa Keperawatan  

      Diagnosa keperawatan yang di temukan pada klien dengan gangguan 

cairan dan elektrolit dengan diare, yaitu Hipovolemia berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit 

diare dan Diare berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mamanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar.  

3. Intervensi Keperawatan  

      Dalam menyususn  intervensi keperawatan penulis berpacu pada 

standar SDKI (2018) dengan menggunakan teori edukasi kesehatan. 

Intervensi di lakukan secara komprehensif dengan memfokuskan pada satu 

masalah keperawatan pada keluarga dengan tahap tumbuh kembang balita, 

dengan masalah keperawatan yaitu hipovolemia berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.  

4. Implementasi Keperawatan  

      Implementasi keperawatan di lakukan dengan waktu 1x 60 menit/hari 

selama 4 hari berturut turut yaitu pada tanggal 15 februari 2021 sampai 

dengan 18 februari 2021. Penulis dalam melakukan implementasi 

menggunakan metode penyuluhan dengan media leaflet dan lembar balik, 
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pada hari pertama di lakukan pendidikan kesehatan, hari kedua 

mendemonstrasikan tata cara pembuatan larutan gula garam ( LGG)  dan 

cara memodifikasi lingkungan, dan pada hari ke tiga melakukan 

pendidikan kesehatan mengenai fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan 

rumah dan pada hari ke empat di lakukan evaluasi dari TUK 1 sampai 

dengan TUK 5.  

5. Evaluasi Keperawatan  

      Setelah dilakukan tindakan  implementasi keperawatan, di dapatkan 

hasil evaluasi yang menunjukkan terjadinya perubahan pengetahuan yang 

cukup berarti pada subyek asuhan, di buktikan dengan keluarga segera 

membawa pasien ke pelayanan kesehatan dan banyak nya pertanyaan yang 

berhasil di jawab dengan benar setelah di lakukannya pendidikan 

kesehatan.  

 

B. Saran    

1. Bagi Subyek Asuhan 

Dapat menambah wawasan untuk dapat merawat anggota keluarga yang 

sakit, meningkatkan pengetahuan tentang masalah hipovolemia, serta  

keluarga juga dapat mencegah terjadinya hipovolemia pada anak diare  

dengan cara tetap menjaga kebersihan lingkungan.  

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 masalah hipovolemia pada 

anak diare.  

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

hasil asuhan keperawatan ini dapat di jadikan data bagi penulis selanjutnya 

dalam mengembangkan keperawatan keluarga, untuk menyelesaikan 

masalah gangguan hipovolemia khususnya pada diare. 

 

 

 

 


