
BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan tuberkulosis paru penulis 

memberikan pelayanan keperawatan secara profesional sangatlah penting dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan asuhan 

keperawatan secara komprehensif yang meliputi aspek biologis-psikologis-sosial-spiritual 

berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama pendidikan dan mampu 

mendokumentasikannya dalam bentuk studi kasus. 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Tn.S dengan gangguan sistem pernapasan 

akibat Tuberkulosis paru di ruang Mina RSI Assyifa Kota Sukabumi dari tanggal 28 Maret 

sampai tanggal 4 Maret 2019, yang disimpulkan 

1. Pengkajian 

Selama pengkajian tanggal 28 Maret klien dan keluarga bersikap kooperatif dalam 

menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Adapun data-data yang penulis peroleh 

selama pengkajian adalah: klien mengatakan sesak dan batuk berdahak, sesak dirasakan 

klien saat tidur terlentang dan beraktivitas. Dan sesak berkurang saat klien dalam posisi 

setengah duduk, sesak sering dirasakan pada malam hari frekuensi napas 28x/menit. 

Perkusi paru pekak, bunyi paru ronchi, hasil rontgen tanggal 28 Januari 2019 

Tuberkulosis paru aktif. Adanya nyeri tekan pada ulu hati, Frekuensi makan klien 3x 

sehari dengan jenis bubur, lauk pauk klien makan ½ porsi klien mengeluh tidak nafsu 

makan (anoreksia). Klien mengatakan sebelum sakit berat badannya 50Kg. Berat badan 

klien saat ini 43 Kg. Klien mengatakan mual, klien dan keluarga mengatakan tidak 



mengetahui kondisi yang dialami klien, Saat batuk klien tampak tidak pernah menutup 

mulutnya, klien tampak membuang sputum langsung pada kantong pelastik dan diikat, 

klien tampak bertanya mengenai kondisi klien , perawatannya, cara penyebaran 

tuberkulosis (TB) paru, bahaya yang ditimbulkan, serta pencegahannya. 

2. Diagnosa keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian dan dianalisa, maka penulis dapat menentukan 

diagnosa keperawatan pada Tn.S yang sesuai dengan teori yaitu Ketidak efektifan pola 

pernapasan berhubungan dengan menurunnya ekspansi paru sekunder terhadap 

penumpukan cairan dalam rongga pleura, Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat yang, Kurangnya pengetahuan 

tentang penyakit TB Paru berhubungan dengan kurang informasi. Adapun diagnosa 

tambahan dengan keluhan pasien yaitu gangguan istirahat tidur berhubungan dengan 

peningkatan sputum disertai batuk yang terus menerus. 

3. Perencanaan Tindakan Keperawatan 

Rencana tindakan keperawatan yang ditetapkan oleh penulis sesuai dengan 

kemampuan, kondisi, sarana dan berdasarkan prioritas, serta ditemukan dan diketahui 

oleh keluarga Tn.S sehingga dilakukan kerja sama yang baik dalam pelaksanaanya dan 

tidak menemukan hambatan. 

4. Pelaksana Tindakan Keperawatan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada Tn.S sesuai dengan perencanan yang telah 

ditetapkan dengan melibatkan keluarga klien dan bekerja sama dengan perawat 

ruangan melalui pendelegasian tanpa terlepas dari monitoring pada tiap pergantian 

dinas dalam 24 jam dan didukung dengan sarana yang cukup. Penulis melakukan 

tindakan keperawatan selama 4 hari yang dilakukan dirumah sakit mulai tanggal 1 

Maret sampai 4 Maret 2019. Selama melaksanakan tindakan keperawatan, Tn E 



beserta keluarganya sangat kooperatif dan keluarga klien dapat membantu dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada Tn.S dengan 

tuberkulosis paru sangat dipengaruhi oleh kepatuhan klien meminum obat dan peran 

serta keluarga dalam menjalani program PMO (Program Menelan Obat). 

5. Evaluasi 

Evaluasi yang dilakukan oleh penulis terdiri dari dua jenis yitu evaluasi sumatif 

dan formatif untuk menentukan tercapai atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditemukan dalam perencanaan keperawatan, masalah-

masalah yang terjadi pada pasien umumnya dapat teratasi pada hari ke-4, klien pulang 

dalam keadaan sembuh, dan dilanjutkan pemantauan kesehatan poli klinik penyakit 

dalam secara teratur. 

6. Pendokumentasian 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan melalui tahap-tahap proses 

keperawatan, maka penulis mendokumentasikannya yang berguna untuk mencapai 

pelayanan keperawatan yang berkesinambungan pada Tn.S dan memudahkan dalam 

melakukan evaluasi. 

B. Rekomendasi 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan perlu ditingkatkan pengetahuan, 

keterampilan tentang cara perawatan pada klien dengan tuberkulosis paru baik untuk 

perawatan maupun mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan. Dalam kesempatan ini 

penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat memberikan 

perubahan kearah yang lebih baik: 

1. RSI Assyifa Kota Sukabumi 

Dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk menangani klien dengan 

tuberkulosis paru. Dapat meningkatkan kualitas tenaga keperawatan agar jumlah 



perawat disesuaikan dengan jumlah hunian pasien sehingga kualitas pemberian 

pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Selainitu upayakan peningkatan kemampuan 

dan pengetahuan tenaga perawat baik melalui seminar, diskusi maupun penemua-

penemuan rutin untuk meningkatkan kualitas perawat dalam melakukan asuhan 

keperawatan. 

2. Ruangan 

Diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh klien 

tuberkulosis paru misalnya masker khusus digunakan di ruang infeksi (tuberkulosis 

paru), tempat penampungan sputum tertutup yang berisi desinfektan, selain 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh klien tuberkulosis paru juga 

diharapkan dapat memfasilitasi anggota keluarga yang menunggu klien misalnya 

dengan mengharuskan penggunaan masker dan memfasilitasi masker untuk keluarga 

penunggu pasien, karena sebagian dari keluarga kurang peduli dan kurangnya 

pengetahuan keluarga tentang penularan penyakit tuberkulosis paru, dan manfaat 

penggunaan masker,hal ini untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit 

tuberkulosis paru pada anggota keluarga yang lainnya. 

3. Instansi pendidikan 

Bagi instansi pendidikan agar dapat menyediakan literatur yang lengkap dan 

terbaru khususnya mengenai buku keperawatan medikal bedah, (tuberkulosis paru) 

sesuai dengan perkembangan pendidikan dan teknologi yang ada.  

 


