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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

A. Kesimpulan 

Asuhan keperawatan pada pasien dengan tuberculosis paru memberikan 

pengalaman nyata untuk penulis dengan menerapkan konsep teoritis pada 

aplikasinya. Maka dari itu penulis dapat menemukan kesenjangan teori dan 

praktek di lapangan, merupakan satu keunikan pasien dalam merespon 

terhadap masalah kesehatan. Pada bab ini penulis menyimpulkan roses asuhan 

keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, yakni : 

1. Pengkajian 

Selama pengkajian pada pasien disaat mengumpulkan data dengan metode 

wawancara, penulis tidak banyak mendapat kesulitan karena 

menggunakan komunikasi sebagai pendekatan yang baik pada pasien dan 

keluarga, pasien dan keluarga koofratif sangat terbuka dalam menjawab 

semua pertanyaan yang dianjurkan. Sehingga penulis dapat mengamati 

masalah pada pasien. Data yang diperoleh penulis saat mengkaji pasien : 

pasien terlihat lemas, adanya sesak nafa dengan respirasi, terpasang O2 

(nasal canul 2 liter), adanya sesek nafas tambahan (ronchi) di bronkus kiri. 

2. Diagnosa keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian dengan melalui suatu penganalisa data, 

maka penulis dapat menentukan diagnosa keperawatan pada klien yaitu : 
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a. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan proses infeksi 

b. Resiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan adanya output yang berlebih (muntah). 

c. Resiko penyebaran infeks berhubungan dengan kurangnya 

pengetahuan untuk mencegah paparan dari kuman pathogen” 

d. Kurang pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan informasi 

tentang perawatan tuberculosis paru. 

3. Perencanaan tindakan keperawatan 

Rencana tindakan keperawatan yang di tetapkan oleh penulis sesuai 

dengan kemampuan, kondisi, sarana dan berdasarkan prioritas masalah 

yang difokuskan kepada pengawasan tanda-tanda vital (TTV) dan 

respirasi. Pengawasan nutrisi pada pasien dan diberikan obat anti 

tuberculosis pada pasien penetapan tujuan dan rencana tindakan 

dedasarkan pada teori dengan mempertimbangkan kondisi pasien. 

4. Implementasi  

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien sesuai dengan perencanaan 

yang telah di tetapkan dengan melibatkan keluarga pasien dan 

bekerjasama dengan perawat ruangan melalui pendelegasian tanpa terlepas 

dari monitoring pada tiap penggangtian dinas selama 24 jam dan didukung 

d engan sarana yang cukup. 
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5. Evaluasi  

Tahap evaluasi yaitu akhir masalah keperawatan dengan gangguan pada 

napas, ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, resiko 

penyebaran infeksi, kurang pengetahuan sudah teratasi tetapi pasien harus 

menjalani pengobatan obat anti tuberculosis selama 6 bulan. Maka dari itu 

penulis mengarahkan dan mengajarkan kepada keluarga pasien untuk 

mengatasi masalah tersebut dengan memberikan penyuluhan perawatan 

dan pengobatan dengan TB paru. 

6. Pendokumentasian 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan dengan melalui tahap-

tahap dalam proses keperawatan, jadi penulis mendokumentasikan pada 

setiap tahapnya yang berguna untuk mencapai ke pelayanan keperawatan 

yang berkesimbungan pada pasien dan memudahkan dalam melakukan 

evaluasi. 

 

B. Rekomendasi  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan selama 4 hari di Ruang 

Fatmawati L1 di RSUD SEKARWANGI. Penulis dapat banyak pengalaman 

sehingga bisa megetahui kekurangan atau hal yang perlu di pertahankan, 

dengan demikian pada kesempatan ini  penulis menyampaikan rekomendasi 

ditunjukan kepada : 
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1. Aspek Praktisi 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien dengan 

tuberculosis paru, hal yang harus di perhatikan yaitu sarana dan prasarana 

pengetahuan keperawatan mengenai penyakittuberculosis dengan 

mengikut sertakan perawat dengan seminar-seminar yang berhubungan 

dengan tuberculosis, karena di sadari atau tidak kejadian tuberculosis 

semakin meningkat. Penyediaan sarana dan prasarana yang di butuhkan 

pasien tuberculosis paru sepeti masker khusus yang digunakan di ruang 

infeksi (tuberculosis paru), nasal kanul khusus untuk penderita 

tuberculosis paru yang dapat mencegah terjadinya penyebaran penyakit 

tuberculosis paru. 

2. Aspek teoritis 

Kepada pihak institusi yang diharapkan dapat memberikan pembekalan 

materi maupun praktik laboratorium bagi mahasiswa dan mengadakan 

pelatihan pelatihan yang menunjang keilmuan untuk meningkatkan skill 

dan pengetahuan keperawatan sehingga ketika memulai penelitian karya 

tulis ilmiah mahasiswa sudah siap dengan segala kondisi dan situasi, 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penerapan 

penyuluhan kesehatan terutama pada pasien yang menderita tuberculosis 

paru, dengan mengadakan latihan/lab mandiri pada mahasiswa, sehingga 

pada praktik di rumah sakit mahasiswa bisa memberikan penyuluhan yang 

baik untuk menambah pengetahuan tentang penyakit tuberculosis paru. 


