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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Pada asuhan keperawatan yang dilakkukan kepada Ny.M memberikan 

pengalaman yang nyata bagi penulis dengan menerapkan konsep teoritis. 

Maka dari itu penulis mendapatkan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi 

pada setiap prosesnya antara teori dan praktik dilapangan yang merupakan 

satu keunikan dalam merespon klien terhadap kesehatan. Pada bab ini penulis 

menyimpulkan proses asuhan keperawatan sesuai dengan tahap keperawatan 

yang dilakukan, yaiutu: 

1. Pengkajian  

Selama pengkajian tanggal 28 Februari 2019 dalam pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik wawancara serta pendekatan terapeutik, penulis 

menemukan beberapa kesulitan dalam proses tersebut penulis merasa 

kurangan bekal baik teori maupun praktik sebelum penulis melakukan 

pengkajian secara langsung kepada klien. Namun dengan keluarga yang 

kooperatif selama proses pengkajian dan menjawab semua pertanyaan  yang 

diajukan, sehingga penulis dapat mengamati serta menemukan masalah yang 

dialami oleh klien. Adapun data-data yang didapatkan seperti klien mengeluh 

sesak nafas, batuk berdahak dan sulit dikeluarkan, sesak bertambah bila 
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beraktivitas, berkurang apabila istirahat, frekuensi nafas 24x/menit, dan nafsu 

makan berkurang. 

2. Diagnosa keperawatan  

Setelah melakukan pengkajian dengan melalui suatu penganalisaan data, 

maka penulis dapat menyimpulkan diagnosa yang muncul, yaitu : 

1) Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penigkatan 

produksi sputum. 

2) Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah. 

3) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum. 

4) Gangguan personal hygine berhubungan dengan kelemahan umum. 

3. Perencanaan 

Penulis membuat perencanaan asuhan keperawatan yang fokus pada 

pengawasan pola nafas, jalan nafas dan kebutuhan nutrisi klien, serta 

ditentukan dan diketahui oleh keluarga Ny.M sehingga dilakukan kerjasama 

yang baik dalam pelaksanaanya. 

4. Implementasi 

Pelaksanaan pada Ny.M sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

dengan melibatkan keluarga klien sehingga termonitor selama 24 jam. 

Semua perencanaan yang berhubungan dengan klien dapat teratasi oleh 

penulis. 
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5. Evaluasi 

Berdasarkan empat diagnosa yang muncul semua masalah teratasi ketidak 

efektifan jalan nafas dapat teratasi pada hari ke 2, nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh dapat teratasi pada hari ke 2, Intoleransi aktivitas teratasi 

pada hari ke 2, Gangguan personal hygine teratasi pada hari ke 2. 

6. Pendokumentasian  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan dengan melalui tahap-

tahap dalam proses keperawatan, penulis mendokumentasikan pada setiap 

tahapannya yang berguna untuk mencapai pelayanan yang berkesinambungan 

pada klien dan mudah di evaluasi. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan selama 2 hari di ruang 

Teratai RS Bhayangkara Stukpa Lemdikpol Kota Sukabumi, penulis 

mendapatkan pengalaman sehingga dapat mengetahui kekurangan atau hal 

yang dalam pemberian pelayanan keperawatan, dengan demikian pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang di tujukan 

kepada  : 

1. RS Bhayangkara Setukpa Lemdikpol Kota Sukabumi 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi klien denga 

masalah sistem pernafasan, hal yang perlu diperhatikan yaitu 
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mempertahankann mutu pelayanan dan meningkatkannya menuju 

pelayanan yang lebih baik. 

2. Universitas Muhammdiyah Sukabumi 

Kepeda pihak institusi dapat memberikan pembekalan materi 

maupun praktik laboratorium yang lebih banyak lagi dan sering bagi 

mahasiswanya, serta mengadakan pelatihan-pelatihan sebelum 

mahasiswanya terjun kelapangan guna menujang keilmuan dan untuk 

meningkatkan skil mahaiswanya, dan pengetahuan sehingga ketika 

memulai penelitian katya tulis ilmiah mahasiswa sudah siap dengan 

segala setuasi dan kondisi yang ada di lapangan. 

3. Klien dan keluarga klien 

Untuk klien dan keluarga diharapkan setelah mendapat perawatan 

selama di rumah sakit selalu menjaga kesehatannya dengan melakukan 

pola hidup sehat, mengurangi aktivitas dengan menerapkan cara-cara 

yang telah di ajarkan selama perawatan klien, dan hirapkan tidak terulang 

kembali penyakit pneumonia.  

 


