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BAB IV 

SIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Saat melakukan asuhana keperawatan keluarga denganPengelolaan Defisit 

Pengetahuan Tentang Perawatan Bayi Post diare Pada Keluarga Tn. H di Kelurahan 

Candirejo ditemukan data objektif maupun subjektif. Dalam bab ini penulis akan 

membuat kesimpulan dan saran tentang asuhan keperawatan yang telah diberikan 

pada keluarga Tn. H, adapapun kesimpulan dari hasil pengelolaan adalah : 

1. Pengkajian dilakukan dengan teknik wawancara dengan pasien. Saat dilakukan 

pengkajian, keluarga dan pasien tidak mengetahui cara merawat penyakit 

pasien disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan  informasi yang didapat. 

2. Diagnosa keperawatan yang muncul sesuai dengan masalah keperawatan yang 

dialami oleh keluarga yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan 

kurang sumber pengetahuan, yang diperkuat dengan data-data hasil pengkajian 

pada keluarga yang dijadikan sebagai diagnosa dengan prioritas utama. 

3. Rencana keperawatan yang telah disusun mencakup perumusan tujuan, 

rencana tindakan keperawatan spesifik yang akan dilakukan serta kriteria hasil 

untuk menilai pencapaian tujuan. Dari diagnosa yang telah ditetapkan dan 

setelah dilakukan tindakan keperawatan maka masalah defisiensi pengetahuan 

dapat  teratasi dengan kriteria hasil adanya perilaku yang meningkatkan 

kesehatan, dapat mencegahan dan pengendalian infeksi, mengetahui sumber 

informasi kesehatan terkemuka. Sehingga telah disusun perencanaan 

keperawatan yaitu pendidikan kesehatan.  
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4. Pada implementasi ini merupakan suatu tahap dalam melakukan asuhan 

keperawatan sesuai dengan perencanaan keperawatan atau intervensi yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan defisiensi pengetahuan telah penulis 

laksanakan selama 3 hari secara berkesinambungan dengan melakukan 

tindakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat mengetahui tentang 

penyakit diare dan cara penanganan atau perawatannya. 

5. Pada tahap akhir adalah evaluasi yang mengacu pada tujuan dan kriteria hasil 

yang telah ditetapkan. Evaluasi yang didapat adalah pasien dan keluarga 

mengetahuai atau memahami tetang penyakit diare dan cara perawatannya. 

Halini dibuktikan dengan keluarga dapat menjaab pertanyaan yang telah 

diajukan oleh penulis. 

 

B. Saran 

1. Bagi Penulis 

Penulis mengharapkan dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai asuhan keperawatan pada 

penderita diare. 

2. Bagi Keluarga  

Keluarga Tn. H diharapkan mampu melaksanakan 5 tugas dan fungsi 

keluarga dengan optimal, mampu secara mandiri mengenal masalah kesehatan 

anggota keluarga dan melaksanakan perawatan pada anggota keluarga yang 

sakit khususnya perawatan pada penyakit diare  
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3. Bagi Masyarakat 

Agar dapat meningkat derajat kesehatan dalam masyarakat.  

Terbentuknya kepedulian masyarakat dan peran aktif tokoh-tokoh masyarakat 

sehingga pelayan kesehatan mampu mengontrol pemeliharan kesehatan dalam 

masyarakat. 

4. Bagi Pendidikan 

Penulis berharap dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat menjadi 

wacana dalam proses belajar mengajar terhadap asuhan keperawatan pada 

pasien dengan penyakit diare. 

5. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan diharapkan lebih aktif dalalm memberikan 

informasi mengenai kesehatan dengan melakukan penyuluhan langsung ke 

masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui dan memahami tentang suatu 

penyakit dan perawatannya khusunya penyakit diare. 

 

 

 


