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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Asuhan keperawatan pada An. R dengan penyakit ISPA (infeksi 

saluran pernapasaan akut) memberikan pengalaman nyata untuk penulis 

dengan menerapkan konsep teoritis pada aplikasinya. Maka dari itu 

kesenjangan yang penulis temukan antara teori dan praktek di lapangan, 

merupakan suatu keunikan tersendiri pada klien dalam merespon masalah 

kesehatan. Pada BAB ini penulis menyimpulkan proses asuhan 

keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan yaitu : 

1. Pengkajian  

Selama pengkajian yang dilakukan harus secara komprehensif 

yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial dan spritual. Penulis 

tidak kesulitan karena keluarga pasien terutama ibu pasien sangat 

kooeratif karena komunikasi yang dilakukan sesuai dengan bahasa 

dimengerti. Pada pengkajian keluarga Tn. A ditemukan masalah 

kesehatan, masalah yang ditemukan pada keluarga Tn. A  yaitu 

bersihan jalan nafas tidak efektif pada An. R, terdapat batuk, adanya 

serkret dalam hidung, frekuensi nafas 21x/mnt, saat di wawancara 

Ny.N mengatakan anaknya sering terkena penyakit ISPA ketika 

kediginan.
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2. Diagnosa Keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian dengan melalui suatu penganalisaan 

data, maka penulis dapat menentukan diagnosa keperawatan pada An. 

R yaitu : 

1) Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

ISPA. 

2) Resiko tinggi penularan infeksi berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengenal masalah penularan infeksi. 

3. Perencanaan 

Penulis merencanakan keperawatan keluarga berdasarkan diagnosa 

keperawatan yaitu tujuan, kriteria, intervensi dan evaluasi. Dalam 

penyusunan rencana tindakan keperawatan yang dilakukan, 

perencanaan tersebut memfokuskan pada pendidikan kesehatan 

tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan serta demonstrasi untuk 

menyelesaikan masalah yang ditemukan dan mempertahankan status 

kesehatannya. 

4. Implementasi 

Pada pelaksanaan asuhan keperawatan pada keluarga Tn. A penulis 

berusaha untuk melakukan implementasi sesuai dengan perencanaan. 

Pada diagnosa pertama penulis melakukan penyuluhan mengenai 

penyakit ISPA yang mencakup pengertian, penyebab, tanda dan gejala, 
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cara pencegahan, cara merawat ISPA yang berlangsung kurang lebih 

30 menit. Pada diagnosa kedua penulis melakukan penyuluhan 

mengenai kompres hangat pada mencakup pengertian, penyebab, tanda 

dan gejala, cara pengobatan dirumah yang berlangsung selama kurang 

lebih 30 menit. Pada diagnosa ketiga penulis melakukan pendidikan 

kesehatan pada resiko penularan infeksi pada anggota keluarga lain 

yang tidak sakit. 

Keluarga mampu melaksanakan 5 fungsi keluarga, namun di butuhkan 

tindakan lanjut agar keluarga mampu melaksanakannya secara terus 

menerus. Selain itu ada hambatan yang didapat pada saat 

melaksanakan asuhan keperawatan keluarga, terutama dalam 

penyuluhan  penulis harus berulang-ulang menjelaskan materi pada 

keluarga. 

5. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi, masalah keperawatan dengan diagnosa 

bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat penyakit ISPA dan resiko tinggi 

penularan infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

merawat penyakit ISPA dapat teratasi. Pasien dirumah masih tetap 

harus menghabiskan terapi yang diberikan perawat, dan keluarga juga 

harus melaksanakan kegiatan pencegahan pada penyakit ISPA yaitu 

seperti menjauhkan anak dari asap rokok, debu dan juga polusi yang 

menyebabkan anak terkena penyakit ISPA kembali. 
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B. Rekomendasi 

Setelah penulis mendapatkan pengalaman nyata dalam 

melaksanakan Asuhan Keperawatan An. R dengan ISPA (infeksi saluran 

pernapasaan akut) pada keluarga Tn. A penulis mencoba menyampaikan 

beberapa saran  yang ditinjaukan  kepada : 

1. Bagi Puskesmas  

Penulis memiliki saran diharapkan memberikan penyuluhan tentang 

penyakit ISPA yang lebih banyak diderita oleh keluarga sehingga 

dapat memberikan efek yang baik bagi puskesmas. 

2. Bagi Perawat 

Bagi Perawat puskesmas Limusnunggal agar lebih meningkatkan 

pelayanan Asuhan Keperawatan bagi masyarakat terutama di 

kelurahan Limusnunggal. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penulis mempunyai saran bagi institusi pendidikan agar lebih 

menyediakan pra sarana dalam penunjang Karya Tulis Ilmiah seperti 

buku dan jurnal di perpustakaan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Bagi Mahasiswa diharapkan mempunyai bekal ilmu serta sering 

membaca literatur agar ketika memberikan Asuhan Keperawatan 

kepada klien yang berkualitas. 
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Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, 

penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 

masih banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran yang 

membangun penulis untuk perbaikan karya tulis ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


