
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil asuhan keperawatan keluarga pada anak A gangguan 

kebutuhan nutrisi : Defisit nutris pada keluarga bapak L khususnya pada anak 

A. Berhubungan dengan Ketidak mampuan keluargadalam mengenal masalah 

kesehatan tentang gizi kirang. Didesa labuhan ratu kampung kec. Sungkai 

selatan kab. Lampung utara provinsi lampung, tahun 2021, penulis dengan 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengkajian didapatkan An. A tampak kurus. 

2. Diagnosa yang muncul yaitu: Defisit nutris pada keluarga bapak L 

khususnya pada anak A. Berhubungan dengan Ketidak mampuan 

keluargadalam mengenal masalah kesehatan tentang gizi kurang dan 

Deficit pengetahuan tentang gizi kurang pada keluarga bapak L khususnya 

pada anak A. Berhubungan dengan Ketidak mampuan keluarga mengenal 

masalah tentang gizi kurang. 

3. Intervensi yang dilakukan dirumuskan berdasarkan diagnose yang telah 

didapatkan dan berdasarkan 5 tugas khusus keluarga yaitu, mengenal 

masalah, memutuskan tindakan , merawat anggota keluarga yang sakit, 

memodifikasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan . 

4. Implementasi dilakukan pada tanggal 15-20 februari 2021 sampai 

berdasarkan intervensi keperawatan yang telah dibuat. Implementasi 

dilakukan dengan metode konseling, diskusi, demontrasi dan penyuluhan. 

Dalam pelaksanaan ada beberapa implementasi yang digabung seperti 

tugas khusus keluarga pertama dab kedua yaitu mengenal masalah dan 

menyatakan keputusan terhadap masalah yang dihadapi. pada tahap akhir 

penelitian mengevaluasi kepada pasien dan keluarga mengenal tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan berdasarakan catatan perkembangan 

dengan metode SOAP. 
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B. Saran 

Beberapa rekomendasi dari hasil pengumpulan data Ini diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Bagi keluarga Bapak L khusus nya anak A Di Desa Labuhan Ratu 

Kampung Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung 

pada kasus keluarga dengan anak gizi kurang diharapkan diperhataikan 

dengan 5 tugas khusus keluarga yaitu mengenal masalah, memutuskan 

tindakan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan 

dan pemanfaatan pelayanan kesehatan agar intervensi berjalan secara 

optimal. 

2. Bagi prodi DIII khususnya untuk program DIII Keperawatan . 

Diharapkan untuk lebih dilatih dan dipertajam pengetahuan 

mahasiswannya dalam asuhan keperawatan keluarga terutama mengenai 5 

tugas khususnya keluarga yaitu mengenal masalah, memutuskan tindakan, 

merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan agar intervensi berjalan secara optimal. 

Sehingga kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan 

keluarga akan lebih baik dan berkelompok. 


