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BAB IV  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

A. Kesimpulan  

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan Pneumonia 

penulis memberikan pelayanan keperawatan secara profesional, komprehensif 

yang meliputi aspek bio-psiko-sosio-spiritual berdasarkan ilmu pengetahuan 

yang telah didapatkan salaam pendidikan dan mampu mendokumentasikannya 

dalam bentuk studi kasus. 

Setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan Pneumonia 

di Ruang Fatmawati RSUD Sekarwangi dari tanggal 28 Februari-03 Maret 

2019, dapat diambil kesimpulan: 

1. Pengkajian  

Selama pengkajian tanggal 28 Februari 2019, klien dan keluarga 

bersikap kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan. 

Adapun data-data yang penulis peroleh selama pengkajian adalah : klien 

mengeluh sesak nafas, batuk berdahak dan sulit dikeluarkan, sesak 

bertambah bila batuk-batuk, setelah melakukan banyak aktivitas seperti 

berjalan, ke kamar mandi, frekuensi nafas 28x/menit. Klien mengatakan 

mengatakan lemas, sesak bila melakukan banyak aktivitas, dahak sulit 

dikeluarkan, dan nafsu makan berkurang, dalam observasi status 

kesehatan klien belum terlaksana secara optimal. 
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2. Diagnosa keperawatan  

Setelah dilakukan pengkajian dan dianalisa, maka penulis dapat 

menentukan diagnose keperawatan pada Tn K  yaitu ketidakefektipan 

bersihan jalan napas berhubungan dengan akumulasi sekret, 

ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan ekspansi 

paru, dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake 

tidak adekuat. Dan dapat disimpulkan bahwa pada diagnosa keperawatan 

yang terdapat pada landasan teori terdapat kesenjangan antara teori dan 

terdapat diagnose yang muncul dan juga yang tidak muncul. 

3. Perencanaa keperawatan 

Pada tahap perencanaan penulis membuat perencanaan asuhan 

keperawatan yang di fokuskan pada pengawasan pola nafas , jalan nafas 

dan kebutuhan nutrisi klien, serta di tentukan dan diketahui oleh keluarga 

Tn K sehingga dilakukan kerjasama yang baik dalam pelaksanaanya. 

4. Implemetasi keperawatan  

Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

Penulis melakukan tindakan keperawatan selama 4 hari dari tanggal 28 

februari samapai 03 maret 2019 impleentasi keperawatan Tn K di 

fokuskan pada pengawasan pola nafas, jalan nafas, dan kebutuhan nutrisi 

dengan selalu memantau respirasi klien dan pemasukan nutrisi yang 

adekuat, dan penkes tentang kebutuhan nutrisi. Dalam melakukan 

tindakan keperawatan penulis menggunakan tekhnik komunikasi terapetik 
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sebagai peningkatan proses asuhan keperawatan kepada klien dan 

keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam setiap tindakan yang 

dilakukan sehingga penulis melibatkan keluarga setiap pelaksanaan 

asuhan keperawatan. 

Selama penulis melaksanakan asuhan keperawatan yang menjadi 

hambatan adalah penulis tidak dapat melakukan asuhan keperawatan 

selama 24 jam kepada Tn.K hal ini dapat ditoleransi dengan cara penulis 

melakukan operan rencana keperawatan dengan perawat ruangan. 

5. Evaluasi keperawatan  

Setelah dilakukan asuhan keoerawatan selama 4 hari dari tanggal 28 

februari sampai 03 maret 2019 maka diagnosa yang di peroleh yaitu 3 

diagnosa , ada bebrapa diagnosa yang sudah teratasi akan tetapi ada juga 

yang belum teratasi tetapi keluhan nya berkurang yaitu:  ketidakefektifan 

bersihan jalan napas b.d akumulasi sekret, ketidakefektifan pola napas b.d 

pemurunan ekspansi paru, adapun diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan intake tidak adekuat teratasi pada hari ke-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

B. Rekomendasi   

Untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan perlu 

meningkatkan pengetahuan tentang tata cara perawatan pada klien dengan 

Pneumonia baik untuk perawatan maupun mahasiswa dalam melakukan 

asuhan keperawatan. Dalam kesempatan ini penulis mencoba menyampaikan 

beberapa saran mudah-mudahan dapat memberikan perubahan yang lebih baik 

Diharapkan perawat dapat memberikan informasi melalui pendidikan 

kesehatan khususnya bagi pasien pneumonia agar keluarga dan klien dapat 

mengerti tentang penyakit dan cara perawatan supaya tidak terjadi komplikasi 

berkelanjutan dari pneumonia dan ini merupakan salah satu upaya  untuk 

melakukan pencegahan maupun pengontrolan yang lebih optimal. 

 

 

 


