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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap dua dokumen pasien yang 

dilakukanpada tanggal 3 April 2020 yang di peroleh dari data lampiran Karya 

Tulis Ilmiah atas nama WRC Narayana dengan judul Gambaran Asuhan 

Keperawtan pada AnakDemam Typhoid dengan Hipertermi yang dilakukan pada 

tanggal 2 sampai 4 Mei 2018 melalui situs websiterepository Poltekkes Denpasar 

mengenai demam typhoid dengan hipertermi,dapat disimpulkan bahwa: 

1.   Pengkajian keperawatan 

       Hasil pengkajian keperawatan yang didokumentasikan oleh perawat terdiri 

dari data subjektif  (tidak tersedia) dan data objektif yaitu adanya suhu tubuh 

diatas  nilai normal, kulit teraba hangat dan kulit kemerahan. 

2.   Diagnosis keperawatan 

       Hasil  perumusan  diagnosis  keperawatan  ditemukan  bahwa  kedua  

pasienmemiliki diagnosis keperawatan yang sama yaitu hipertermi berhubungan 

dengan proses penyakit (infeksi bakteri salmonella typhosa), ada data yang belum 

dirumuskan pada diagnosis keperawatan yakni tanda dan gejala atau sign and 

symptom. 

3. Intervensi keperawatan 

Hasil perencanaan keperawatan yang ditemukan peneliti pada dokumen pasien 

1 dan 2 sama yaitu, pada tujuan dan  kriteria hasil memiliki 

NOC(Thermoregulation)dengan 3 kriteria hasil yaitusuhu tubuh dalam rentang 

normal (36,50C-37,50C), nadi dan respirasi dalam rentang normal, tidak ada 

perubahan warna kulit dan tidak ada pusing merasa nyaman.. Intervensi 
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keperawatan memiliki NIC (fever treatment) dengan 9 tindakan  keperawatan 

pada fever treatment yaitu monitor suhu sesering mungkin,monitor intake dan 

output, monitor warna kulit, monitor WBC, Hb, dan Hct, selimuti pasien,kompres 

pasien pada lipatan paha dan aksila, tingkatkan sirkulasi udara,delegatif 

pemberian antipiretik paracetamol 3 x 150mg, dan kolaborasi pemberian 

antibiotic ambacim 3 x 500 mg, dan pada subjek kedua meropenem 3 x 300mg 

4. Implementasi keperawatan 

  Hasil  implementasi  keperawatan  yang  ditemukan  pada  penelitian  kedua 

dokumen pasien sama yaitu memonitor suhu sesering mungkin, memonitor intake 

dan output memonitor warna kuli, monitor WBC, Hb, dan Hct, menyelimuti 

pasien, mengompres pasien pada lipatan paha dan aksila , tingkatkan sirkulasi 

udara, dan mendelegatifkan pemberian antipiretik paracetamol 3x150 mg, 

mengolaborasikan pemberian antibiotic ambacin 3x500 mg pada subjek 1 (An. 

AD) dan meropenem 3x300 mg pada subjek 2 (An.PR). 

5. Evaluasi keperawatan 

   Hasil evaluasi keperawatan yang diperoleh data pada dokumen pasien 1 (An. 

AD) dan dokumen pasien 2 (An.PR) terdapat   persamaan evaluasi keperawatan 

pada kedua dokumen subjek menggunakan metode SOAP (subjektif, objektif, 

assessment, planning). Hasil dari evaluasi keperawatan kedua dokumen pasien 

khususnya pada komponen subjektif (S ), orang tua pasien mengatakan warna dan 

suhu kulit pada anaknya sudah normal dan orang tua pasien mengatakan tubuh 

anaknya sudah tidak panas. (O), keadaan umum pasien baik, tubuh pasien tidak 

teraba hangat, , suhu 36,5˚C, nadi 80 x per menit. (A), tujuan tercapai, masalah 

teratasi, Sedangkan pada dokumen pasien 2 (An. PR) hasil evaluasi keperawatan 
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terdiri dari (S) orang tua pasien mengatakan warna dan suhu kulit pada anaknya 

sudah normal dan orang tua pasien mengatakan tubuh anaknya sudah tidak panas, 

(O) keadaan umum pasien baik, tubuh pasien tidak teraba hangat, suhu 36,70C, 

nadi 75 x per menit (A), tujuan tercapai, masalah teratasi (P) , pertahankan kondisi 

pasien 

B.   Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran asuhan 

keperawatan pada anak demam typhoid dengan hipertermi di Ruang Durian 

RSUD Klungkung , peneliti menyarankan kepada : 

1. Pihak institusi pendidikan 

     Metode penelitian yang digunakan diharapkan agar memberikan pembaharuan 

sehingga dalam menentukan medote penelitian selanjutnya hasil penelitian lebih 

bermanfaat dan optimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta keterampilan 

agar tercapainya tujuan yang diharapkan. 

2. Kepada pihak instansi rumah sakit 

 Bagi pihak instansi rumah sakit khususnya perawat sebagai tim kesehatan yang 

berhubungan dengan pasien diharapkan adanya sosialisasi terkait pengaplikasian 

standar asuhan keperawatan terbaru dengan menggunakan standar acuan SDKI, 

SLKI dan SIKI yang berlaku di Indonesia. 

a. Bagi tim instansi rumah sakit khususnya perawat sebagai tim kesehatan 

yangberhubungan dengan pasien diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan terhadap acuan terkini dalam proses keperawatan seperti 

pengkajian dan diagnosis keperawatan menggunakan acuan SDKI (Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia) serta perencanaan,implementasim,dan evaluasi 
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keperawatan menggunakan Standar Luaran Keperawatan Keperawatan Indonesia 

(SLKI) dengan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) sehingga 

mampu melakukan asuhan keperawatan secara optimal, lengkap dan 

komprehensif. 

3. Kepada keluarga dan pasien 

     Keluarga An.AD dan An.PR diharapkan selalu memperhatikan kesehatan dan 

memperhatikan nasihat maupun saran dari tenaga kesehatan 

4. Kepada peneliti lain 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun 

refrerensi yang terkait dengan gambaran asuhan keperawatan pada anak demam 

typhoid dengan hipertermi sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


