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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Telah dilakukan seluruh rangkaian proses keperawatan pada Tn.Y dengan 

chronic kidney desease (CKD), walaupun pada setiap tahapannya terdapat 

beberapa perbedaan antara teori dan yang ditemukan pada tinjauan kasus 

dilapangan. Akan tetapi hal itu tidak menghalangi penulis untuk tetap 

memberikan kontribusi dalam memberikan asuhan keperawatan secara 

maksimal dengan segala faktor penghambat serta dukungan.  

1. Pengkajian   

Pengkajian yang dilakukan pada tinjauan kasus meliputi anamnesa, 

pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan lab. Kemudian hasil pengkajian 

didapatkan data antaralain bengkak di tungkai kiri dengan udem derajat 2, 

sesak, mual dan muntah, tidak nafsu makan, nafas amonia bau dan badan 

terasa lemas. 

2. Diagnosa Keperawatan  

Pada tinjauan kasus hanya muncul 3 diagnosa keperawatan 

diantaranya, Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan beban jantung 

meningkat, Hipervolemia berhubungan dengan retensi cairan dan 

natrium, Defisit nutrisi berhubungan dengan intake tidak adekuat. 
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3. Intervensi Keperawatan  

Dari tiga masalah yang muncul maka intervensi yang dilakukan 

anataralain : 

a. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan beban jantung meningkat  

Dilakukan intervensi diantaranya: Monitor TTV setiap 8 jam, 

Posisikan klien semi fowler, Ajarkan klien untuk relaksasi nafas 

dalam, Batasi pengunjung dan manajemen lingkungan, serta 

kolaborasi untuk pemberian O2 

b. Hipervolemia berhubungan dengan retensi cairan dan natrium. 

Dilakukan intervensi diantaranya: Monitor Tekanan darah  setiap 8 

jam, Monitor intake dan output cairan, Identifikasi adanya edema 

ekstremitas, Batasi asupan cairan, Anjurkan pengurangan konsumsi 

garam, Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan cairan dan 

haluaran urin, Berikan dengan dokter pemberian diuretik 

c. Defisit nutrisi berhubungan dengan intake tidak adekuat. 

Adapun intervensi yang dilakukan diantaranya: Kaji status nutrisi 

setiap hari, Monitor intake nutrisi dan kalori klien setiap hari, Berikan 

makanan dengan porsi sedikit tapi sering, Berikan penyuluhan tentang 

diet yang harus dilakukan, Konsultasi dengan ahli gizi/tim dalam 

pemberian diet sesuai terapi, Lanjutkan pemberian obat sesuai 

instruksi dokter. 
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4. Implementasi Keperawatan  

Implementasi keperawatan pada Tn.Y, dilakukan sesuai dengan 

diagnosa yang muncul dan perencanaan tindakan keperawatan yang 

berorientasi pada tujuan dan kriteria hasil, serta dilaksanakan secara 

mandiri dan kolaborasi antaralain : 

a. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan beban jantung meningkat  

1) Memonitor TTV setiap 8 jam 

2) Memposisikan klien semi fowler 

3) Mengajarkan klien untuk relaksasi nafas dalam 

4) Membatasi pengunjung dan manajemen lingkungan 

5) Kolaborasi pemberian O2 

b. Hipervolemia berhubungan dengan retensi cairan dan natrium. 

1) Memonitor tekanan darah  

2) Memonitor intake dan output cairan  

3) Mengidentifikasi adanya edema ekstremitas  

4) Membatasi asupan cairan 

5) Menganjurkan pengurangan konsumsi garam 

6) Mengajarkan cara mengukur dan mencatat asupan cairan dan 

haluaran urin  

7) Melakukan kolaborasi dengan dokter pemberian obat diuretik 

c. Defisit nutrisi berhubungan dengan intake tidak adekuat. 

1) Mengkaji status nutrisi setiap hari 



84 

 

 
 

2) Memonitor intake nutrisi dan kalori klien setiap hari 

3) Memberikan makanan sedikit tapi sering  

4) Memberikan penyuluhan tentang diet yang harus dilakukan  

5) Melakukan konsultasi dengan ahli gizi/tim dalam pemberian diet 

sesuai terapi 

6) Melakukan kolaborasi dengan dokter pemberian obat antiemetic 

5. Evaluasi Keperawatan  

Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka evaluasi keperawatan 

pada Tn.Y selama 3 hari dimulai dari tanggal 22 juli 2019 sampai dengan 

24 juli 2019 sesuai diagnosa yang muncul yaitu : 

a. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan beban jantung meningkat  

Masalah ini teratasi sesuai dengan tujuan dari intervensi keperawatan 

yang telah dibuat dengan krteria hasil : Klien mengatakan sudah tidak 

sesak lagi, Klien tampak bernafas dengan normal, TD : 160/90 

mmHg, Nadi: 84x/menit, Respirasi : 22x/menit, Suhu : 36,50c, Tidak 

ada pernafasan cuping hidung, Tidak ada retraksi dinding dada.  

b. Hipervolemia berhubungan dengan retensi cairan dan natrium  

Masalah ini teratasi sesuai dengan tujuan dari intervensi keperawatan 

yang telah dibuat dengan kriteria hasil Klien mengatakan bengkaknya 

sudah berkurang tidak kaku saat di gerakan, Bengkak ditungkai 

kirinya tampak tidak terlihat, Ureum : 60 mg/dl, Kreatinin : 3 mg/dl, 

TD : 160/90 mmHg 
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c. Defisit nutrisi berhubungan dengan intake tidak adekuat  

Masalah ini teratasi sesuai dengan tujuan dari intervensi keperawatan 

yang telah dibuat dengan kriteria hasil Klien mengatakan tidak 

mengalami mual muntah lagi, Klien tampak segar, BB : 74 kg, Porsi 

makan habis. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah penulis melakukan pembahasan pada tinjauan kasus yang telah 

dilaksanakan, maka ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan diantaranya : 

1. Rumah Sakit 

Harapan kepada bagian ruangan khususnya yang memegang tanggung 

jawab dalam pelayanan, agar dapat memperhatikan dalam segala aspek 

terutama dalam melengkapi data pengkajian khususnya dalam 

pemeriksaan penunjang, agar dalam menentukan serta 

memperioritaskan masalah keperawatan lebih tepat supaya tercapai 

mutu pelayanan yang maksimal dan teritegritas. 

2. Perawat  

Kepada perawat agar lebih memaksimalkan proses keperawatan dalam 

memberikan pelayanan, walaupun dengan segala hambatan dan 

keterbatasan. 
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3. Klien dan Keluarga Klien 

Teruntuk klien dan keluarga agar lebih sabar dalam menghadapi 

cobaan yang sedang dialaminya, karena penyakit yang dideritanya 

perlu terapi yang terus menerus untuk bisa bertahan hidup. 


