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BAB IV 

KESIMPULAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

     Asuhan keperawatan pada Ny. M  memberikan pengalaman yang nyata bagi 

penulis dalam melakukan proses keperawatan secara komprehensif, hal tersebut 

merupakan sesuatu hal yang paling penting ketika melakukan  asuhan keperawatan 

terutama pada klien bronkhitis. 

      Penulis melakukan asuhan keperawatan pada Ny. M dengan bronkhitis di RSI 

Assyifa Kota Sukabumi. Selama 4 hari dari tanggal 28 februari 2019 sampai 

dengan tanggal 04 maret 2019.  Penulis menyimpulkan proses asuhan keperawatan 

dengan menggunakan pendekatan proses perawatan yaitu : 

1. Pengkajian  

      Pada saat pengkajian yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2019 

ditentukan tanda dan gejala yang sama pada bronkhitis seperti : 

Sesak, hipertermi, cemas.  

2. Diagnosa keperawatan  

      Setelah melakukan pengkajian penulis menemukan diagnosa keperawatan 

pada Ny. M adalah : 

a) Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya 

penumpukan sekret. 
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b) Risiko ketidak seimbangan cairan elektrolit berhubungan dengan 

peningkatan suhu tubuh. 

c) kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi 

tentang pencegahan penyakit dan perawatan di rumah. 

3. Intervensi keperawatan  

      Pada tahap ini hal yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan apa yang 

sudah direncanakan tindakan keperawatan yang berorientasi pada tujuan. 

Dalam penyusunan perencanaan ini penulis melibatkan klien, keluarga serta 

tim kesehatan lain. Perencanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan 

si kondisi kemampuan klien serta perencanaan pada klien. 

4. Implementasi keperawatan  

      Pada tahapan ini penulis melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang 

telah direncanakan. sesuai dengan kebutuhan Ny. M dan pelaksanaan 

melibatkan keluarga Ny. M untuk mengantisipasi kekambuhan sehingga 

diperlukan juga penyuluhan kesehatan tentang penyakit bronkhitis kronis, 

pencegahan dan pengobatanya.  

5. Evaluasi keperawatan  

      Masalah-masalah keperawatan yang terjadi pada Ny. M dapat diatasi 

setelah diberikan tindakan keperawatan selama lima hari. Proses keperawatan 

yang dilakukan penulis dapat berjalan dengan lancar. 
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B.  Rekomendasi  

1) Kepada Rumah Sakit 

Untuk meningkatkan pelayanan dalam asuhan keperawatan pada klien dan 

meningkatkan kenyamanan sehingga dapat memperlancar proses komunikasi 

terapeutik yang dilakukan kepada klien. Serta harus banyak berinteraksi dan 

memberikan motivasi kepada klien sehingga klien mempunyai semangat 

untuk bisa sembuh. 

2) Kepada Institusi Pendidikan  

Penulis berharap agar lembaga institusi pendidikan lebih meningkatkan 

praktik dan mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya agar 

menghasilkan mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja, serta lebih 

diperbanyak referensi terbaru supaya mahasiswa mengetahui setiap 

perkembangan yang terjadi di bidang keperawatan. 


