
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan   

Setelah penulis penulis melakukan asuhan keperawatan Tn. D dengan 

diagnosa gagal ginjal kronik diruangan hm muraz RSUD R. syamsudin, SH. 

Mulai tanggal 06 maret 2019 sampai dengan tanggal 08 maret 2019, penulis 

dapat menyimpulkan dari beberapa metode yang dilaksanakan seperti : 

1. Pengkajian 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan pada Tn. D Penulis 

mendapatkan tiga masalah yaitu : perubahan pola nafas, klien terdapat 

oedema, klien tidak bisa beraktivitas dengan baik. 

2. Diagnosa keperawatan 

Setelah melakukan dan didapatkan data maka penulis mengangkat 

diagnosa keperawatan yaitu : perubahan pola nafas b.d sesak nafas, 

kelebihan volume cairan b.d adanya oedema diekstermitas bawah dan 

intoleransi aktivitas b.d kelemahan. 

3. perencanaan keperawatan 

penulis merencanakan suatu tindakan yang sesuai dengan kondisi, 

kemampuan dan sarana prasarana disesuaikan dengan diagnosa yang 

dirumuskan sebelumnya, yang dirumuskan terhadap perubahan pola nafas, 

kelebihan volume cairan, intoleransi aktivitas. 

 



4. Implementasi keperawatan 

Penulis melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari perawatan 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan tidak ada hambatan 

ketika melakukan tindakan keperawatan, secara umum penulis dapat 

melakukan perencanaan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama dengan 

keluarga yang kooperatif. 

5. Evaluasi keperawatan 

Tahap evaluasi yang dilakukan penulis berdasarkan tujuan dan 

kriteria yang sudah ditetapkan, maka penulis menganalisa bahwa masalah 

yang dialami Tn. D dapat teratasi semua dengan tindakan keperawatan 

yang telah diberikan kepada Tn. D selama 3 hari. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kasus yang diambil penulis dengan judul asuhan keperawatan 

dengan gagal ginjal kronik di ruang h. m muraz RSUD. R syamsudin SH. kota 

sukabumi. Demi kebaikan selanjutnya maka penulis menyarankan kepada :  

1. Ruangan H. M muraz lantai 3 

Ketika akan merencanakan tindakan oprasi dan tindakan 

pemasangn kateter perawat ruangan terlebih dahulu meminta persetujuan 

kepada klien dan keluarga, setelah disetujui perawat baru melakukan 

tindakan yang telah direncanakan. Perawat ruangan harus memberikan 

dukungan kepada klien dan keluarga untuk segera memberikan keputusan 

agar klien dan keluarga paham dengan tindakan yang akan diberikan. 

 



2. Rumah sakit 

Mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan kinerja 

perawat dan meningkatkan kordinasi yang baik antara pimpinan rumah 

sakit dengan staf agar program dan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan serta target yang di wujudkan tercapai. 

3. Pasien dan keluarga 

Klien harus memahami hak dan menjalani kewajiban selama 

menjalani perawatan di RSUD. R syamsudin SH. Kota sukabumi sesuai 

dengan yang telah disampaikan oleh perawat saat pertama kali masuk guna 

mendukung pencapaian pelayanan yang berkualitas. Keluarga merupakan 

sumber pendukung yang sangat penting untuk kesehatan klien, keluarga 

harus mengontrol kesehatan klien dan mengontrol kegiatan klien yang 

dapat membantu hidup klien menjadi hidup lebih sehat lagi.  

 

 


