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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

    Berdasarkan hasil pelaksanaan Asuhan keperawatan pada Ny.S dengan 

Tuberkulosis paru pada keluarga Tn.A rt 004/008 Kelurahan banteng 

kecamatan warudoyong kota Sukabumi  yang dilaksanakan dari tanggal 1 

maret, 4 maret, 6& 7 maret 2019, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

dari mulai pengkajiann sampai evaluasi sebgai berikut: 

1. Pengkajian  

             Hasil pengumpulan data didapatkan data subjektif diantaranya Ny.S 

mengatakan kadang-kadang masih batuk dan sesak, cepat lelah apabila 

beraktivitas berat, berat badannya menurun sesudah sakit, tidak nafsu 

makan, tidak mengetahui tentang bagaimana perawatan pengobatan, 

membuang luadh dimana saja. Dan data objektif yaitu RR 29x/menit, 

frekuensi cepat,bunyi paru ronchi, saat ini sedang dalam pengobatan tb 

paru di puskesmas, BB awal 55kg sesudah sakit 45kg,klien dan keluarga 

tidak ada yang menggunakan masker, terlihat jendela rumah  tidak dibuka, 

terlihat tidak ada jendela didapur, terlihat tinggal didaerah padat penduduk. 

Untuk masalah keperawatan ketidakefektif bersihan jalan napas,nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh dan resiko terjadinya penularan Tuberkulosis 

paru pada anggota keluarga yang lain. sesuaikan dengan teori yang ada. 



104 
 

Serta didapatkan data subjektif bahwa klien dan keluarga tidak bisa 

menjawab pengertian, dan penyebab tuberculosis paru. 

2. Diagnosa keperawatan 

           Dari hasil pengkajian dari mulai wawancara, pengumpulan data, 

sampai Analisa data maka penulis menetapkan diagnosa keperawatan yang 

muncul pada Ny.S adalah, ketidakefektif bersihan jalan napas tak efektif, 

nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan resiko terjadi penularan 

tuberculosis paru pada anggota keluarga lain kurang. Masalah tersebut 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang sakit dan ketidakmampuan keluarga mengenai masalah 

tentang Tuberkulosis paru. 

3. Perencanaan  

          Rencana tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan diagnosa yang 

ditegakan dengan melibatkan keluarga dalam menentukan tindakan 

keperawatan keluarga dengan Tuberkulosis Paru yang menekankan pada 

upaya promotive yaitu memberikan pendidikan kesehatan. 

4. Implementasi  

             Pada tahap implementasi ini penulis mengacu pada tindakan 

keperawatan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan kepada 

keluarga Tn.A pada Ny.S mengenal masalah Tuberkulosis Paru dan 

memberikan penyuluhan tentang kurang pengetahuan mengenai kondisi, 

aturan tindakan, dan pencegahan dengan metode ceramah, tanya jawab dan 

media leaflet. Tujuan diberikan pendidikan kesehatan ini untuk 
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meningkatkan dan kemandirian keluarga dalam mengenal masalah 

Tuberkulosis Paru, merawat anggota keluarga dengan Tuberkulosis Paru. 

Memodifikasi lingkungan yang menunjang kesehatan dan mampu 

menggunkan fasilitas kesehatan. 

5. Evaluasi  

             Evaluasi merupakan tahap akhir dan proses keperawatan yang 

berguna untuk menilai asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada 

keluarga Tn.A pada Ny.S. Evaluasi dilakukan setiap selesai melakukan 

tindakan keperawatan atau kunjungan rumah. Sedangakan untuk diagnosa 

yang baru teratasi sebagian maka dilakukan evaluasi lanjut untuk 

menentukan keberhasilan dari dilaksanakannya semua tibdakan. 

 

B. Rekomendasi  

   Setelah melakukan asuhan keperawatan keluarga pada Ny.S dengan 

Tuberkulosis Paru dikelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, maka 

disamping kesimpulan diatas penulis akan menyampaikan saran guna 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pada asuhan 

keperawatan pada Ny.S yaitu: 

1. Aspek Praktis  

           Penulis berharap kepada pihak terkait untuk memperhatikan kondisi 

klien yang berada dilingkungan puskesmas setempat. penulis berharaap 

untuk dapat mengaplikasikan kunjungan rumah untuk memantau keadaan 

klien dan keluarga. 
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2. Aspek teoritis 

            Penulis berharap agar institusi lebih mengasah kemampuan 

mahasiswa dengan diadakannya pelatihan serta seminar-seminar yang 

dapat menambah wawasan mahasiswa serta pengalaman alat medis terbaru 

yang dapat dijumpai sekaligus juga dapat dipakai oleh mahasiswa lainnya 

apabila sedang melakukan praktik kerja klinik. 

 


