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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang penulis dapatkan ketika  melakukan asuhan keperawatan 

pada Tn.j dengan Chronic Kidney Disease (CKD) sejak 19 agustus 2019 sampai 

dengan 21 agustus 2019 di ruang haji muhammad muraz, maka dapat I 

simpulkan bahwa : 

1. Pengkajian 

Selama melakukan pengkajian kepada pasien dengan metode head to 

toe, memeriksa dan memperoleh data dari catatan rekam medik, perawat, 

tenaga medis lain dan keluarga, penulis menemukan terdapat  tiga masalah 

keperawatan yang terdapat pada Tn.J dan berhasil penulis kaji, yaitu : 

volume cairan berlebih, pola nafas terganggu dan intoleransi aktifitas 

sedangkan dua keluhan yang tidak ada yaitu pembengkakan jantung dan 

gangguan nutrisi di karnakan pasien adalah penderita Chronic Kidney 

Disease (CKD) yang sudah lama menjalani pengobatan. Pasien dan 

keluarga bekerja sama dan bertindak kooperatif dalam dan proses 

pengkajian sehingga di dapatlah hasil pengkajian tersebut 
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2. Diagnosa  

Pada pembahasan teori terdapat 5 diagnosa yang lazim muncul pada 

penderita Chronic Kidney Disease (CKD) yaitu : Penurunan curah jantung 

ketidak seimbangan cairan elektrolit, angguan  nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh, perubahan pola nafas dan intoleransi aktiftas, namun 

berdasarkan hasil dari pengobservasi, penkajian dan analisa penulis, maka 

penulis dapat menemukan tiga diagnosa keperawatan yang penulis angkat  

pada Tn.J, yaitu : volume cairan berlebi berhubungan dengan adanya 

oedema, pola nafas terganggu berhubungan dengan adanya hiperventilasi, 

intoleransi aktifitas berhubungan dengan adanya penurunan suplai oksigen 

ke jaringan. Hal ini sangat berbeda dengan teori di karnakan karnakan 

pasien adalah penderita Chronic Kidney Disease (CKD) yang sudah lama 

menjalani pengobatan. 

3. Perencanaan  

Perencanaan yang sesuai dengan kondisi klien, situasi, sarana 

pendukung dan sebagai nya telah penulis rencanakan sesuai dengan 

rumusan diagnosa dari masalah volume cairan berlebih, pola nafas 

terganggu dan intoleransi aktifitas. Sumber yang penulis ambil dalam 

melakukakan perencanaan ialah dari Nic-Noc Nanda., 2015. 

4. Implementasi  

Ketika penulis melakukan implementasi selama tiga hari, penulis tidak 

menemukan hambatan apapun dikarnakan ada kerja sama antara penulis, 
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pasien, teman sejawat dan lain nya dalam melakukan implementasi 

keperawatan. 

5. Evaluasi 

Setelah melakukan tindakan terhadap Tn.J penulis mengevaluasi bahwa 

seluruh masalah yang pasien alamai dapat teratasi dengan baik berdasarkan 

tujuan dan kriteria hasil. Sepanjang melakukan tindakan keperawatan 

penulis pula melaksanakan kerja sama dengan keluarga klien, perawat 

ruangan karena penulis tidak dapat mendampingi dan mengawasi 

perkembangan klien seharian penuh serta petugas kesehatan yang lain yang 

ikut menolong sepanjang proses keperawatan. Perencanaan yang dilakukan 

untuk mengatasi masalah yang dialami Tn.J. Yaitu : 

a. Volume cairan berlerbih berhubungan dengan adanya retensi Na,H2O : 

pantau pemasukan dan pengeluaran cairan, Observasi adanya oedema 

dan observasi piting oedema, Kolaborasi pemberian diuretik, Pasang 

kateter. 

b. Perubahan pola nafas berhubungan dengan adanya asidosis metabolik : 

Kaji TTV dan obsertvasi spO2 dan RR, Ketika sesak, buka jalan nafas 

dan posisikan pasien semi fowler atau senyaman mungkin un tuk 

memaksimalkan ventilasi, Ketika klien merasa sesak, pasang pasang 

oksigen NRM 15 lpm, Saat klien merasa sesak nafas, auskultasi suara 

nafas dan catat adanya suara nafas tambahan. 
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c. Intoleransi aktifitas  berhubungan dengan ada nya penurunan suplai O2 

ke jaringan : Bantu mencari dan mengajurkan aktifitas yang dapat dan 

mampu di lakukan oleh klien, Bantu pasien untuk mndapatkan bantuan 

alat sepeerti tingkat, kurso roda dll 

B. Rekomendasi 

Pada saran dan rekomendasi kali ini penulis menyarankan berdasarkan 

kasus yang penulis ambil, dengan saran sebagai berikut : 

1. Rumah Sakit 

Perlu kiranya perawat di ruangan agar  bisa bersikap lebih terbuka dan 

ramah tehadap mahasiswa, agar proses pembelajaran ketika praktik di 

klinik lebih nyaman. 

2. Pasien dan keluarga 

Tingkatkan ibadah, agar senantiasa optimis dan sabar dalam menjalani hari-

hari dengan memohon kesembuhan, jaga pola hidup sehat. 

3. Penulis KTI  

Hasil karya ini dapat menjadi rekomendasi acuan bagi mahasiswa/I yang 

membutuhkan referensui dalam pembelajaran. Kemudian menjadi pena-

mbah wawasan bagi penulis. 

 


