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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Pada asuhan keperawatan yang dilakukan pada Tn N dari tanggal 07-10 juli 

2019 di ruangan Fatmawati RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi 

memberikan pengalaman yang nyata bagi penulis dengan menerapkan konsep 

teoritis. Maka dari itu penulis mendapatkan kesenjangan  antara teori dan 

intervensi sesuai evidance base dan kondisi yang dihadapi dan dialami oleh 

pasien. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses asuhan keperawatan sesuai 

tahap keperawatan yang dilakukan yaitu : 

1. Pengkajian  

Pengkajian pertama pada Tn N dilakukan pada tanggal 8 juli 2019 

pada saat dilakukan pengkajian penulis tidak menemukan kesulitan karena 

klien dan keluarga sangan kooperatif serta berkat kerja sama tim kesehatan 

lainnya yang membantu kelancaran proses pengkajaian. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Masalah yang ditemukan adalah  bersihan jalan nafas, gangguan 

pemenuhan ADL dan gangguan pola  tidur. 

3. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, penulis menyusun tindakan keperawatan 

yang berorientasi pada tujuan yang disesuaikan dengan permasalahan klien, 
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kemampuan klien, kondisi dan sarana yang ada. Penulis membuat perencanaan 

asuhan keperawatan yang berfokus pada pengawasan jalan nafas, pemenuhan 

ADL,  pola tidur  klien serta melakukan kerjasama dengan keluarganya untuk 

pelaksanaannya. 

4. Implmentasi 

Pelaksanaa keperawatan pada Tn N sesuai rencana yang telah 

ditetapkan dengan melibatkan keluarga klien dan perawat rungan sehingga 

termonitor selama 24 jam karen pada tahap ini penulis tidak dapat memberikan 

asuhan keperawatan selama 24 jam . Semua perencanaan yang telah 

direncanakan yang berhubungan dengan klien dapat teratasi oleh penulis. 

5. Evaluasi 

Hasil evaluasi berdasarkan tiga diagnosa yang muncul yaitu:  

Bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret. Masalah 

teratasi ditandai dengan Tn N mengatakan sesak berkurang, Tn N tampak 

tenang, TTV dalam batas normal Td : 120/80 mmHg, Nadi : 82 x/menit RR 20 

x/menit. 

Gangguan pemenuhan ADL berhubungan dengan kelemahan fisik. 

Masalah teratasi ditandi dengan Tn N bisa beraktivitas memenuhi kebutuhan 

ADL secara mandiri. 

Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Masalah 

teratasi ditandai dengan klien mengatakan tidurnya lebih pulas dan nyaman 

frekwensi tidurnya 8  jam semua masalah dapat teratasi. 

6. Pendokumentasian 

Penulis mendokumentasikan pada setiap tahapannya yang berguna untuk 

menjadikan pelayanan yang baik dan untuk bahan evaluasi. 

B. Rekomendasi  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan serta berdasarkan kesimpulan 

yang telah diuraikan maka penulis ingin memberikan rekomendasi yang dapat 
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dijadikan pertimbangan untuk semua pihak yang terlibat dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada Tn N dengan gangguan sistem pernafasan akibat penyakit paru 

obstuksi kronik selama empat hari diruangan Fatmawati RSUD Sekarwangi 

Kabupaten Sukabumi pada tanggal 7-10 juli 2020 penulis mendapatkan pengalaman 

yang nyata dilapangan, maka rekomendasi untuk lebih meningkatkan mutu 

pelayanan dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. 

Kepada RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi untuk lebih melengkapi 

pemerikasaan terutama pemeriksaan penunjang untuk menegakan diagnosa yang 

lebih tepat. 

Untuk tim perawat ruangan fatmawati diharapkan dibentuk tim khusus untuk 

penyuluhan pada semua klien yang mempunyai penyakit paru-paru sebelum pulang 

agar mereka dapat merubah gaya hidup, di harapakan kilen dan keluarga setelah 

pulang dari rumah sakit dapat merubah gaya hidup tidak sehat menjadi gaya hidup 

sehat  sehingga meningkatkan derajat kesehatannya. 

 

  

 


