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BAB IV 

KESIMPUAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

        Asuhan keperawatan pada Tn. D dengan tuberculosis paru memberkan 

pengalaman yang nyata untuk penulis dengan menerapkan konsep teoritis pada 

aplikasinya. Maka dari itu penulis dapat menemukan kesenjangan teori pada 

praktek di lapangan, merupakan satu keunikan klien dalam merespon terhadap 

kesehatan. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses aturan keperawatan  

dengan menggunakan proses keperawatan, yaitu : 

1. Pengkajian  

          Selama pengkajian klien Tn.D tanggal 28 feb 2019 sampai 3 feb 2019 

dalam pengumpulan data dengan metode wawancara, penulis tidak banyak 

mendapatkan kesulitan karena menggunakan komunikasi terapeutik sebagai 

pendekatan baik pada klien maupun keluarga, klien dan keluarga koperatif 

sangat terbuka dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sehingga 

penulis dapat mengamati masalah pada klien. Adapun data-data yang penulis 

peroleh selama pengkajian adalah : klien terlihat lemas, adanya sesak nafas 

dengan resfirasi 26 x/menit, suhu tubuh klien 36 
o
C, klien terpasang infus 

ditangan sebelah kiri. 
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2. Diagnosa 

         Setelah melakukan pengakajian melalui suatu penganalisaan data, maka 

penulis dapat menemukan diagnosis keperawatan pada Tn. D yaitu : 

1) Ketidakefektifan pola pernapasan berhubungan dengan menurunnya 

ekspensi  paru sekunder terhadap penumpukan cairan dalam rongga 

pluera. 

2) Bersihan jalan nafas tidak efektif yang berhubungan dengan sputum 

kental 

3) Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

anoreksia. 

4) Kurangnya pengetahuan tentang penyakit TB paru berhubungan dengan 

kurangnya informasi 

3. Perencanaan  

           Rencana tindakan keperawatan yang diterapkan oleh penulis sesuai 

dengan kemampuan, kondisi, saran, dan beradasarkan prioritas masalah yang 

di fokuskan pada pengawasan tanda-tanda vital (Respirasi dan suhu), 

pengawasan nutrisi klien dan diberikannya obat anti tuberculosis pada klien. 

Penerapan tujuan dan rencana tindakan di dasarkan pada teori dengan 

memepertimbangkan kondisi klien. 
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4. Implementasi  

           sesuai dengan dilakukan yaitu melakukan pemasangan WSD tetapi hal 

ini tidak  Pelaksanaan tindakan keperawatan pada Tn. D perencanaan yang 

telah ditetapkan dengan melibatkan keluarga klien dan bekerjasama dengan 

perawat ruangan sehingga terminotoring selama 24 jam. Pada tahap ini yang 

penulis tidak dilakukan pada Tn. D dalam pemasangan WSD karena akan 

dilakukan pemeriksaan rontgen untuk memastikan cairan pleura atau bukan 

yang ada didalam paru tersebut. 

5. Evaluasi  

        Pada tahap evaluasi akhir pada tanggal 03 april 2019 masalah 

keperawatan ketidakefektifan pola pernafasan berhubungan dengan 

menurunnya ekspansi paru sekunder terhadap penumpukan cairan dalam 

rongga pleura, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan anoreksia, gangguan istirahat tidur dengan peningkatan sputum 

disertai batuk terus menerus. 

6. Pendokumentasian  

       setelah penulis melakukan asuhan keperawatan dengan melalui tahap-

tahap proses keperawatan, maka penulis mendokumentasikan pada setiap 

tahapnya yang berguna untuk mencapai pelayanan keperawatan yang 

berkeseimbangan pada Tn. D dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. 
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B. Rekomendasi 

       Setelah penulis melaksanakan asuhan keperawatan selama empat hari di 

ruang fatmawati si BLUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, penulis dapat 

memperoleh pengalaman sehingga dapat mengetahui kekurangan atau hal yang 

perlu dipertahankan, dengan demikian pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditunjukan kepada : 

1. Aspek Praktisi 

           Dalam rangka menigkatkan mutu pelayanan bagi klien dengan 

tuberculosis paru, hal yang penting di perhatikan adalah pasien-pasien dengan 

infeksi TB paru ditempatkan pada ruang isolasi agar resiko penularan penyakit 

dapat terminimalisir dan prasarana pengetahuan perawat mengenai penyakit 

tuberculosis dengan mengikut sertakan perawat dalam seminar-seminar yang 

berhubungan dengan tuberculosis, karena disadari atau tidak kejadian 

tuberkulosis semakin menigkat. 

2. Aspek Teoritis 

        Kepada pihak institusi diharapkan dapat memberikan pembekalan 

terlebih dahulu. Demi tecapainya asuhan keperawatan yang komprehensif 

tentunya harus didukung oleh banyaknya literatur. Demi kelancaran jumlah 

literatur khususnya literatur mengenai penyakit tuberculosis paru. 

 


