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BAB IVn 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASIn 

A. Kesimpulann  

Pada tanggal 07-03-2019 penulis melaksanakan asuhan keperawatan pada An.D 

yang mengalami Bronkopneumonia Di Ruang Tanjung RSUD R. Syamsudin, S.H 

Kota Sukabumi. Penulis berusaha memberikan asuhan keperawatan seoptimal 

mungkin sehingga agar hasil akhir sesuai dengan yang di harapkan dengan 

menggunakan proses keperawatan secara komprehensif guna memenuhi 

kebutuhan bio-psiko-sio-dan spiritual. Penulis mengambul kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pada tahap pengkajian terhadap An.D, keluarga An.D sangat terbuka 

sekali dari apa yang ditanyakan oleh perawat, pada kooperatif, dan 

pengkajian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan 

fisik yang dilakukan secara persistem kemudian di dokumentasikan. 

2. Berdasarkan hasil pengkajian terdapat beberapa masalah, sehingga 

muncul masalah keperawatan anak pada An.D sebagai berikut 

a. Bersihan jalan nafas berhubungan dengan  produksi sputum. 

b. Peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan toksemia. 

c. Resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan intake yang tidak adekuat. 
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3. Pada tahap perencaan tindakan keperawatan yang dibuat disesuaikan 

dengan kondisi An.D yang mengalami bronkopneumoniasesuai dengan 

sumber terbaru dan dilakukan rencana tindakan keperawatan secara 

mandiri dan kolaborasi. 

4. Pada tahap Pelaksanaan tindakan keperawatan tentunnya penulis 

didukung oleh keterlibatan pasien beserta keluarga dan perawat di 

ruangan 

5. Pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh penulis terdiri dari dua jenis 

yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama tiga hari pada An.D dengan ganguan sistem saraf 

pernafasan aktibat brokopnuemonia maka muncul tiga diagnosa yang 

sesuai dengan kondisi pasien, ketiga diagnosa tersebut  dapat tertatasi 

yaitu: ketidak efektifan jalan nafas berhubungan dengan sekret yang 

tertahan,hipertermia,  dan ketidak seimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet yang kurang. 

 

B. Rekomendasin 

1. Aspek teoritisn 

Bagininstitusi diharapkannbisa menjadinsumber bacaan bagi keperawatan, 

gunansemakin meningkatkannmutu pendidikan keperawatan dalam kasus 

anak sertanmengadakan pelatihan-pelatihan yang menunjang keilmuan 

untuk meningkatkannskill dan pengetahuan mahasiswansehingga ketika 
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praktik lapangan mahasiswansudah siap dengan segala kondisi, situasi, 

baik fisik maupun mental. 

 Padanmengajukannrekomendasinbagi pihak RSUD R Syamsudin S.H  

agar mempertahankan serta meningkatkannpelayanan kesehatan demi 

tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal bagi institusi di harapkan 

mempertahankannsertanmeningkatkannprosesnpembelajaranndan 

pembekalan bagi mahasiswa yang akan di terjunkan ke lapangan. 

2. Aspek praktisn 

Diharapkannkarya tulis ilmiah ini bisa dijadikan sebagai bahan bacaan 

sehingga dapat meningkatkannmutunpelayanan kesehatan keperawatan 

yang komprehensif khusunya bagi klien anak. Untuknperawat diharapkan 

melakukan tindakannpromotifndan preventif,ndengan memberikan 

infromasi tentang penyakit bronchopneumoniankepada masyarakatnuntuk 

meminimalisasi terjadinya kasus bronkopneumonia. 

 Penulisnmengajukan rekomendasi bagi pihak RSUD RnSyamsudin 

S.H agar mempertahankannserta meningkatkan pelayanan kesehatan demi 

tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal bagi institusindiharapkam 

mempertahankannpembekalan bagi mahasiswa  yang akan diterjunkan 

kelapangan. 


