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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Asuhan keperawatan yang komperehensif merupakan hal yang paling 

penting dalam melaksanakan asuhan keperawatan terutama pada klien yang 

mengalami gagal jantung yaitu kondisi dimana kegagalan jantung memompa 

darah secara optimal ke seluruh tubuh dalam jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan jaringan 

Penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn. N dengan gagal 

jantung di ruangan Aisyah LT.2 RSUD Sekarwangi kabupaten Sukabumi 

selama 5 hari dari tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 03 Maret 2019 

penulis dapat simpulkan :  

1. Pengkajian  

Saat diilakukan pengkajian tidak ditemukan kesulitan karena 

klien dan keluarga cukup kooperatif serta tim kesehatan lainnya 

yang membantu kelancaran proses pengkajian. Terdapat 6 masalah 

keperawatan yang muncul pada tinjauan teoritis yaitu penurunan 

curah jantung, bersihan jalan nafas, Perubahan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh, defisit perawatan diri, intoleransi aktivitas, 

kurangnya pengetahuan. 
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2. Diagnosa keperawatan  

Dari hasil pengkajian dan analisa keperawatan yang lakukan 

pada Tn. N, penulis merumuskan diagnosa keperawatan 

keperawatan : penurunan curah jantung berhubungan dengan 

perubahan kontraktilitas miokardial, berishan jalan nafas 

berhubungan dengan penumpukan sekret, perubahan nutrisi kurang 

dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, defisit perawatan 

diri berhubungan denga pentingnya perawatan diri personal 

hygiene, intoleransi aktifitas berhubungan dengan kelemahan, 

kurangnya pengetahuan berhubungan denan kurangnya informasi. 

 

3. Perencanaan  

Perencanaan tindakan keperawatan disusun berdasarkan 

masalah yang di temukan pada klien saat pengkajian dan 

perencanaan tersebut disusun dengan mengacu pada sumber teori 

yang ada serta di sesuaikan dengan kondisi fisik klien dan 

kemampuan keluara klien serta kesediaan saran dan prasarana, 

perawat ruangan dan tim kesehatan lainnya. Perencanaan di 

sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan klien. 

 

 

4. Implementasi  
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Penulis melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat meskipun dalam pelaksanaannya penulis menemukan 

hambatan. Hambatan tersebut berupa terbatasnya waktu penulis 

yang menyebabkan tindakan keperawatan tidak dapat di lakukan 

seluruhnya, kerjasama yang baik dengan perawat, dan keluarga 

klien 

 

5. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi penulis mengevaluasi masalah 

keperawatan berdasarkan kondisi klien setelah dilakukan 

implemenntasi. Pada akhir asuhan keperawatan pada Tn. N, dari 

enam diagnosa keperawatan yang muncul semuanya teratasi di 

antaranya, penurunan curah jantung, bersihan jalan nafas, 

perubahan nutris kurang dari kebutuhan tubuh, defisit perawatan 

diri, intoleransi aktifitas, kurangnya pengetahuan. 

B. Rekomendasi  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn. N dengan gagal 

jantung selama 5 hari di ruangan Aisyah LT.2 RSUD Sekarwangi, dapat 

disimpilkan rekomendasi untuk peningkatan asuhan keperawatan yaitu : 

 

1. Bagi rumah sakit 
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Dalam upaya meningkatkan suatu mutu pelayanan bagi klien gagal 

jantung hal yang penting adalah sarana dan prasarana yang menunjang, 

kesesuaian antara jumlah pasien di ruangan dengan tenaga perawat yang 

terdapat di ruangan dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

 

2. Bagi perawat ruangan  

Untuk perawat ruangan hendaknya meningkatkan keterlibatan 

keluarga dalam membuat perencanaan dan dalam melaksanakan setiap 

tindakan. Serta diharapkan perawat dapat memberikan pendidikan 

kesehatan pada keluarga tentang penyakit klien sehingga keluarga tidak 

mengalami kecemasan dan mau terlibat dalam merawat klien. 

 


