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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengumpulan data penulis menyimpulkan secara umum yaitu: 

1. Penulis melakukan pengkajian seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan 

fisik, dan tugas kesehatan keluarga. Hasil pengumpulan data didapatkan 

bahwa keluarga mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan keamanan 

dan proteksi dengan penyakit Thypus Abdominalis. Pada pemeriksaan 

fisik klien mengeluh kesulitan beraktifitas.  nyeri kepala, skala nyeri 2 dan 

timbul setelah beraktivitas.. Berdasarkan 5 tugas perawatan atau kesehatan 

keluarga di dapatkan keluarga tidak mengetahui mengenaltermoregulasi 

tidak efektif pada Thypus abdominalis , tanda dan gejala, penyebab, 

akibat, cara merawat keluarga yang sakit, memodifikasi atau menciptakan 

lingkungan sehat bagi penderita termoregulasi tidak efektif, dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan baik. 

2. Penulis mendapatkan diagnosis keperawatan yang dapat ditentukan pada 

subjek asuhan yaitu gangguan pemenuhan kebutuhan keamanan dan 

proteksidengan etiologi ketidakmampuan keluarga  merawat anggota 

keluarga yang sakit. 

3. Penulis melakukan rencana keperawatan secara komprehensif dengan 

memfokuskan satu masalah keperawatan dan tindakan keperawatan untuk 

mengatasi intoleransi aktivitas pada klien termoregulasi tidak efektif yaitu 

dengan pendidikan kesehatan dan tindakan dan teknik kompres hangat dan 

dingin. 

4. Penulis mengimplementasikan sesuai dengan rencana keperawatan yaitu 

pendidikan kesehatan, mendemonstrasikan cara  kompres hangat dan 

dingin. 

5. Penulis mendapatkan evaluasi hasil asuhan keperawatan pada klien 

termoregulasi tidak efektif dengan masalah keperawatan Termoregulasi 

tidak efektifdapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan asuhan 

keperawatan keluarga untuk mengatasi Termoregulasi tidak efektifpada 
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klien Thypus abdominalis yang terjadi pada  Anak L, dengan hasil: 

1. Suhu Anak L: 37, 2.C 

2. Bapak S dan  keluarga mengatakan sudah lebih mengerti tentang 

penyakit Thypus abdominalis seperti tanda dan gejala, faktor 

penyebab, dan pengertian. 

3. Keluarga BapakS mengatakan sudah mengerti cara 

mengkompreshangat dan dingin 

4. keluarga paham cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk menangani pasien Thypus abdominalis. 

 

B. Saran 

Penulis belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah di keluarga oleh karena 

itu penulis memberikan saran kepada: 

1. Masyarakat 

Hendaknya kepada masyarakat sekitar, khusunya daerah Kota Agung, 

Tanggamus lebih memperhatikan kesehatan keluarga. Dimulai dari menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar, melakukan cek kesehatan rutin di pelayanan 

kesehatan terdekat serta menambah wawasan bagaimana cara merawat anggota 

keluarga yang sakit khusunya pada kasus termoregulasi tidak efektifthypus 

abdominalis melalui buku, informasi digital maupun di pelayanan kesehatan. 

 

2. Pengembang Ilmu & Teknologi Keperawatan 

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan bagi 

peserta didik tentang asuhan keperawatan pada klien termoregulasi tidak efektif 

dengan thypus. Selain itu, pihak institusi pendidikan hendaknya dapat menambah 

bahan bacaan mengenai mengatasi termoregulasi tidak efektif guna menunjang 

pengetahuan peserta didik mengenai termoregulasi tidak efektif. 

 

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Hasil pengumpulan data ini di harapkan dapat mengatasi keterbatasan 

yang penulis alami yaitu mengenai keterbatasan alat di keluarga dan dapat 

mengatasi masalah 5 tugas perawatan keluarga dengan baik terutama 

memodifikasi lingkungan yang sehat bagi klien termoregulasi tidak efektif dan 
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cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang belum maksimal dalam 

pengaplikasiannya pada keluarga di tambah kondisi pandemi Covid-19 yang 

membuat pendekatan serta waktu memberikan asuhan keperawatan tidak 

maksimal.


