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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada subyek yang mengalami 

Dermatitis dengan gangguan rasa nyaman dengan menggunakan pendekatan 

proses keperawatan yang mencakup pengkajian, perumusan diagnose 

keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi dan evaluasi, maka 

penulis menarik kesimpulan: 

1. Pengkajian dilakukan pada klien Dermtitis. Berdasarkan data pengkajian  

klien didapatkan data subjektif klien mengatakan gatal pada kedua paha dan 

betisnya, terdapat kemerahan, setelah digaruk kulit terasa perih dan nyeri, 

skala nyeri 4. Data objektif klien nampak gelisah, klien sering mengaruk, 

klien nampak kurang nyaman dengan rasa gatal yang dirasakan nya, tanda-

tanda vital, TD: 110/80 mmHg, nadi: 80x/menit, suhu: 35°, rr: 24x/menit. 

Klien mengatakan tidak pernah mengalami sakit Dermatitis sebelumnya.  

2. Diagnose keperawatan yang ditemukan dari hasil pengkajian pada klien 

disesuaikan dengan kondisi klien yaitu: gangguan rasa nyeri dan gangguan 

integritas kulit. Dari data yang didapat bisa dirumuskan diagnosa pertama 

keperawatan keluarga pada klien yaitu gangguan rasa nyaman nyeri 

berhubungan dengan KMK merawat anggota keluarga yang sakit. 

3. Rencana tindakan keperawatan yang diberikan pada klien yaitu berfokus 

memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang dermatitis dan 

melakukan tindakan keperawatan untuk cara merawat anggota keluarga 

dengan dermatitis yaitu menjelaskan tentang pemberian teknik kompres 

hangat untuk mengurangi peradangan dan gatal, kolaborasi pemberian salep 

hydrocortisone dan obat analgetik. 

4. Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yaitu 

pendidikan kesehatan, mendemonstrasikan tindakan kompres hangat. Pada 

saat implementasi, penulis di dampingi oleh keluarga klien. 
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5. Evaluasi hasil asuhan keperawatan pada klien dermatitis  dengan masalah 

gangguan rasa nyaman nyeri dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan 

pada gatal-gatal di kedua paha dan betis klien, luka pada bagian paha dan 

betis sudah cukup kering, terjadi perubahan skala nyeri yang cukup baik. 

Pengetahuan keluarga meningkat, keluarga sudah memahami dan mengerti 

tentang dermatitis, dan mampu merawat anggota keluarga yang terkena 

dermatitis 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penulisan tentang Asuhan Keperawatan 

Keluarga Tn. M Gangguan Rasa Nyeri Pada Remaja An. S Dengan Dermatitis 

di Tanjung Bintang Kecamatan Lampung Selatan tahun 2021, penulis 

mendapatkan beberapa masukan: 

1. Bagi institusi pendidikan 

Hasil pengumpulan data ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peserta didik yang lebih luas tentang asuhan keperawatan 

dengan masalah keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan rasa  nyeri 

pada  klien dengan Dermatitis. 

2. Bagi penulis selanjutnya 

Diharapkan kepada penulis selanjutnya bisa menjadikan asuhan 

keperawatan ini sebagai data awal dalam melakukan asuhan keperawatan 

lainnya tentang teknik kompres hangat serta pemberian salep kortikosteroid 

pada pasien Dermatitis yang mengalami gangguan rasa nyeri, serta 

menggunakan metode penulisan lebih baik lagi. 

3. Bagi klien 

Hasil pengumpulan data ini diharapkan dapat menjadi suatu tindakan 

yang mandiri serta dapat digunakan untuk mengatasi gangguan rasa nyeri 

pada klien yang mengalami dermatitis. 

 

 

 

 


