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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Asuhan keperawatan pada An. R dengan ISPA (infeksi saluran 

pernapasan akut) memberikan pengalaman nyata untuk penulis dengan 

menerapkan konsep teoritis pada aplikasinya, maka dari itu kesenjangan yang 

penulis temukan antara teori dengan praktek di lapangan, merupakan suatu 

keunikan tersendiri klien dalam merespon masalah kesehatan. Pada BAB ini 

penulis menyimpulkan proses asuhan keperawatan dengan menggunakan 

proses keperawatan yaitu: 

1. Pengkajian  

Selama pengkajian dari tanggal 27 Februari 2019 sampai 01 Maret 

2019 melalui metode wawancara, penulis tidak banyak mendapat kesulitan 

karena keluarga pasien terutama ibu pasien sangat kooferatif karena 

komunikasi yang dilakukan sesuai dengan bahasa dimengerti pasien dan 

ibu pasien dan menggunakan komunikasi teurapeutik sebagai pendekatan 

pada pasien dan keluarga. Pasien dan Ibu pasien sangat terbuka dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan penulis, sehingga 

penulis dapat senantiasa mengamati tentang masalah yang terjadi pada 

klien. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan head to toe dan pemeriksaan 

penunjang pasien dilihat dari pemeriksaan labolatorium. Data-data yang 
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penulis peroleh selama pengkajian adalah, penulis membandingkan dengan 

tinjauan teoritis, dalam pengumpulan data penulis tidak mengalami 

kesulitan saat melakukan asuhan keperawatan dengan baik. Dalam 

pengkajian di dapatkan hasil pada An. R yaitu demam naik-turun disertai 

batuk dan sedikit ada secret, terdapat mual tidak disertai muntah dan 

kurangnya pengetahuan keluarga mengenai penyakit yang diderita oleh 

pasien. 

2. Diagnosa Keperawatan  

Setelah melakukan pengkajian dengan melalui suatu penganalisaan 

data, maka penulis dapat menentukan diagnosa keperawatan pada An.R 

yaitu: 

1) Peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses infeksi. 

2) Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan 

penyumbatan, peradangan, peningkatan sekresi, rasa sakit. 

3) Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan asupan diet kurang 

4) Kesiapan meningkatkan literasi kesehatan berhubungan dengan 

kurang pengetahuan 

3.  Perencanaan tindakan keperawatan  

Penulis merencanakan tindakan keperawatan dengan menyesuaikan 

kemampuan, kondisi, sarana, dan sesuai prioritas masalah yang di 

fokuskan pada pengawasan tanda-tanda vital (tekanan darah, respirasi, 
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nadi, dan suhu), pemberian terapi melalui IV dan oral. Tujuan dan rencana 

yang dilakukan berdasarkan teori dan mempertimbangkan kondisi klien 

dan keluarga. Penulis menyesuaikan rencana keperawatan berdasarkan 

tinjauan teoritis dengan memperhatikan kemampuan keluarga dan pasien 

serta sarana dan prasarana yang memungkinkan, perencanaan tersebut 

bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dan 

mempertahankan status kesehatannya. 

4.  Pelaksanaan Tindakan keperawatan 

Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan penulis dapat melakukan 

implementasi sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang disusun 

bersama dengan perawat ruangan dan keluarga An. R namun ada beberapa 

tambahan implementasi yang dilakukan seperti memberikan posisi untuk 

memaksimalkan ventilasi, mengobservasi status hidrasi, mempertahankan 

aktivitas sebelum tidur, dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada 

keluarga pasien yang berhubungan dengan penyakit yang klien alami. 

5.  Evaluasi  

Pada tanggal 01 Maret 2019 merupakan tahap evaluasi akhir tentang 

masalah keperawatan dengan diagnosa Peningkatan suhu tubuh 

berhubungan dengan proses infeksi, ketidakefektifan bersihan jalan napas 

berhubungan dengan penyumbatan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet kurang, kesiapan 

meningkatkan literasi kesehatan berhubungan dengan kurang pengetahuan, 
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dapat teratasi dan pasien pulang pada tanggal 02 maret 2019. Pasien 

dirumah masih tetap harus menghabiskan terapi yang diberikan dokter, dan 

keluarga melaksanankan kegiatan pencegahan penyakit ISPA seperti 

menjauhkan anak dari asap rokok, debu, bulu halus, batasi bermain, dan 

juga polusi yang dapat menyebabkan anak terkena ISPA kembali. 

B. Rekomendasi  

Dalam meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan sistem pernapasan dengan ISPA (infeksi saluran pernapasan 

akut) penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang ditinjaukan kepada: 

a. Aspek Praktis 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien anak 

dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut, hal yang harus diperhatikan 

adalah penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang asuhan 

keperawatan yang ada seperti tersedianya alat pengukur suhu tubuh, alat 

pemberian pernapasan, meningkat asupan nutrisi, dan meningkatkan literasi 

kesehatan kepada pasien dan keluarga, karena pada kasus tertentu harus ada 

pengukur suhu tubuh, alat pemberian pernapasan, asupan nutrisi yang 

adekuat, dan pengetahuan pasien dan keluarga untuk memahami penyakit 

yang dialami pasien. 

b. Aspek Teoritis 

Pembekalan materi merupakan hal yang paling berperan penting 

dalam tercapainya suatu asuhan keperawatan yang komprehensif yang 

didukung dengan kemampuan yang baik maka dari itu diperlukan sarana 
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dan ilmu pengetahuannya, sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmunya 

sesuai dengan konsep teori penyakit yang ada di lapangan agar dapat 

mengurangi tingkat kegagalan dan ketidak mampuan dalam melaksanankan 

tindakan keperawatan dan juga dalam menyususun suatu proses 

keperawatan yang baik dan benar sesuai dengan teori dan standar yang ada. 

 


