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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dapat dibuat simpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 

24 April 2021 data yang didapatkan pada keluarga Bp. Z, sebagai kepala 

keluarga  usia 49  tahun. Dalam pengkajian ini yang mengalami masalah 

kesehatan yaitu An. R usia 16 tahun dengan hasil pengkajian anak 

mengatakan terasa gatal pada punggung kaki dan tangan, pasien 

mengatakan sering menggaruk area yang gatal. Hasil pemeriksaan fisik 

An. R TD 110/70 mmHg, Nadi 78x/menit, Respirasi 21x/menit, suhu 

36,8°C Diagnosa keperawatan 

2. Diagnosa keperawatan  

Masalah aktual yang muncul dalam asuhan keperawatan keluarga Bp. Z 

yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit.  

3. Rencana Tindakan Keperawatan 

Intervensi keperawatan yang direncanakan untuk klien gangguan integritas 

kulit pada dermatitis, sesuai teori yang penulis buat antara lain:  

a. Kaji pengetahuan keluarga mengenai penyakit dermatitis dan 

pengertian mengenai masalah gangguan integritas kulit  

b. Lakukan penyuluhan kepada keluarga mengenai masalah integritas kulit  

c. Beritahu keluarga bagaimana cara merawat anggota keluarga yang sakit 

dengan memantau pola makan, kebersihan dan mengoleskan pelembab 

pada kulit yang cidera 

4. Implementasi pelaksanaan tindakan dilakukan selama 4 kali kunjungan 

Pelaksanaan mulai dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 24 

April 2021 mulai dari pengkajian keluarga dengan gangguan integritas 

kulit pada penderita dermatitis, teknik penanganannya denganmengajarkan 

keluarga bagaimana merawat anggota keluarga yang sakit  
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5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi yang diperoleh dari hasil implementasi yang dilakukan selama 3 

kali kunjungan didapatkan hasil pasien dengan masalah gangguan 

integritas kulit: keluarga mengatakan mampu merawat anggota keluarga 

yang sakit dengan membuat jadwal makan yang menimbulkan gatal, 

mengontrol kebersihan badan anggota keluarga yang sakit, mengoleskan 

pelembab kulit pada anggota keluarga yang sakit.  

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan asuhan keperawatan yang telah dilakukan maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi keluarga dan pasien agar tetap mempertahankan kerja sama yang 

telah terbina dalam memberikan asuhan keperawatan dan tetap 

melaksanakan tindakan sesuai dengan kemampuan yang telah dicapai 

keluarga.  

2. Agar asuhan keperawatan berkelanjutan diharapkan mahasiswa mampu 

melakukan asuhan keperawatan keluarga mengenai masalah gangguan 

integritas kulit terhadap dermatitis dan mampu memahami apa yang telah 

di sajikan penulis . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


