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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

A. KESIMPULAN 

1. Pengkajian 

Ditemukan data pada Ny. S sesak nafas dan batuk berdahak. 

2. Masalah Keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian penulis menemukan masalah 

keperawatan yang muncul pada Ny. S adalah : 

a. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan bronkopasme 

b. Ansietas berhubungan dengan adanya ancaman kematian (kesulitan 

bernafas) 

c. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

3. Perencanaan  

Dalam penyusunan perencanaan penulis melibatkan klien, perawat 

ruangan dan tim petugas lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi kemampuan klien serta perencanaan pada klien. Dalam penyusunan 



78 
 

 

rencana perawatan penulis menyesuaikan permasalahan yang ada, 

kebutuhannya yang muncul pada masalah utama klien. 

4. Implentasi  

Penulis melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

untuk melakukan perawatan pada Ny. S 

5. Evaluasi  

Masalah keperawatan yang ada dan ditemukan pada Ny. S ini ada tiga 

masalah yaitu : 

a. Bersihan jalan nafas 

b. Ansietas  

c. Kurang pengetahuan 

Pada akhir asuhan keperawatan pada Ny. S dari tiga masalah yang 

muncul semua masalah teratasi. 

B. REKOMENDASI 

Setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada Ny.S dengan Asma 

Bronkial di ruang Korpri Paru RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi yang 

dimulai pada tanggal 06 sampai 08 April 2019, penulis menyimpulkan adanya 

beberapa asuhan keperawatan secara kompreensif, seingga untuk 
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meningkatkan kualitas asuan keperawatan, khususnya asuhan keperawatan 

pada pasien dengan Asma Bronkial. 

1. Bagi Rumah Sakit 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan asuhan keperawatan pada 

kasus Asma Bronkial. Penulis merekomendasikan untuk melakukan asuan 

keperawatan secara komprehensif, agar masala yang terjadi pada pasien 

dapat terselesaikan dengan tepat. 

2. Bagi Klien  

Diharapkan klien dapat menerapkan pengetahuan yang telah di dapat pada 

saat di rawat diruang korpri paru RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, 

dan dapat menjaga pola hidup dari faktor-faktor pencetus yang dapat 

menyebabkan terjadinya serangan asma, seperti makanan, obat-obatan, 

debu, bulu binatang, cuaca dingin, aktivitas yang berat, stress dan faktor 

pencetus lainnya. 


