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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1. Kesimpulan  

Asuhan keperawatan pada Tn.E memberikan pengalaman yang nyata bagi 

penulis dalam melakukan proses keperawatan dan asuhan keperawatan yang 

komprehensif yang meliputi bio, psiko, sosio, spiritual. Hal ini merupakan yang 

paling penting dalam melaksanakan asuhan keparawatan terutama pada klien 

dengan PJK.  

Penulis melakukan asuhan keparawatan pada Tn.E dengan PJK di 

RSUD.,R.Syamsudin., SH selama 3 hari dari tanggal 06 maret 2019 sampai 

dengan 09 maret 2019. Penulis menyimpulkan proses keperawatan dengan 

menggunakan proses keperawatan sebagai berikut :  

a. Pengkajian 

Pada saat pengkajian yang dilakukan pada tanggal 06 maret 2019 

ditemukan tanda gejala yang sama pada pasien dengan PJK seperti : nyeri 

dada yang menyebar ketangan kiri, lemas, merasa lelah saat aktivitas, 

berat badan menurun, mual dan peningkatan enzim jantung (CKMB) serta 

gambaran EKG yang tidak normal seperti yang terlampir dalam 

pengkajian. 
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b. Diagnosa Keperawatan  

Setelah melakukan pengkajian, penulis menemukan diagnose keperawatan 

yang muncul pada Tn.E, yaitu :   

c. Perencanaan Keperawatan  

Pada tahap perencanaan, penulis melakukan tindakan yang berorientasi 

pada tujuan. Dalam penyusunan perencanaan penulis melibatkan klien, 

keluarga serta tim kesehatan lainnya. Perencanaan ini disesuaikan dengan 

kebutuhan, situasi dan kondisi kemampuan klien serta perencanaan pada 

klien. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini, penulis melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 

hambatan. Hambatan yang paling dirasakan penulis adalah sukarnya 

meninjau ulang nyeri yang dirasakan klien sehingga kesimpulan yang 

dibuat antara penulis dank lien berbeda, serta kurangnya pemahaman 

penulis dalam menginterpretasi gambaran rekam jantung pada klien   

e. Evaluasi  

Dari keempat masalah keperawatan pada Tn.E, yaitu : nyeri, penurunan 

curah jantung, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan intoleransi 

aktivitas. Pada akhir asuhan keparawatan dari empat masalah yang muncul 
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pada nyeri, belum terpenuhi sepenuhnya tetapi penulis memiliki kriteria 

hasil yang sudah tercapai.   

 

2. Rekomendasi  

a. Tempat Praktek  

Mengingat penyakit jantung koroner adalah penyakit yang mengancam 

nyawa, maka diharapkan dalam asuhan keperawatan yang disusun harus 

secara komprehensif dan dijalankan secara kontinu.  

b. Karya tulis Ilmiah Selanjutnya  

Diharapkan selanjutnya dapat mengembangkan karya tulis ilmiah ini 

menjadi sebuah penelitian keperawatan. Karya tulis ilmiah ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dan diharapkan karya tulis ilmiah selanjutnya 

mengurangi ketidaksempurnaan karya tulis ilmiah ini.   

 


