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BAB IV  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dalam melakukan asuhan keperawatan pada Ny. E dengan 

pneumonia memberikan asuhan secara professional dengan memanfaatkan 

ilmu yang telah penulis dapatkan selama pendidikan dan didokumentasikan. 

Setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada Ny. E dengan pneumonia 

di ruang H.M Muraz RSUD R SYAMSYUDIN SH Kota Sukabumi dari 

tanggal 08- 10 july 2019 penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Pengkajian  

Pada tahap pengkajian yang dilakukan pada tanggal 08 july 2019 

klien beserta keluarga kooperatif dalam menanggapi atau menjawab 

pertanyaan yang diajukan, data yang ditemukan oleh penulis yaitu Ny. 

E mengeluh sesak dengan frekuensi napas 26x/m disertai batuk 

produktif karena adanya penumpukan secret ditandai dengan saat 

diauskultasi terdengar suara tambahan yaitu ronchi. Selain itu, Ny. E 

mengalami kelemahan fisik, ADL dibantu, anoreksia, lidahnya terasa 

pahit, dan klien mengeluh sulit tidur. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Dari hasil analisa terhadap data hasil pengkajian,  penulis 

menemukan diagnosis yang sesuai dengan keadaan Ny. E yaitu 
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bersihan jalan nafas tidak efektif  berhubungan dengan sekret yang 

tertahan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

antara suplai dan kebutuhan oksigen, defisit nutirisi berhubungan 

dengan menurunnya nafsu makan yang ditandai dengan pasien 

mengeluh lidahnya terasa pahit dan gangguan pola tidur berhubungan 

dengan sering terbangun terhadap gangguan pernapasan. 

3. Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami 

Ny. E yaitu :  

a. Dx 1 yaitu pantau frekuensi napas dan suara napas, latih batuk 

efektik dan relaksasi napas dalam, posisikan klien semi fowler, 

penkes edukasi manajemen sesak dan kolaborasi pemberian 

terapi. 

b. Dx yaitu ajarkan klien untuk mobilisasi, dan kaji ttv klien 

sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, anjurkan klien dalam 

manajemen energy, bantu klien dalam manajemen energi, 

meminimalkan kelelahan, memberikan informasi dalam 

mempromosikan beraktivitas untuk mengembalikan fungsi 

tubuh, penkes edukasi teknik ambulasi, kolaborasi dengan dokter 

dalam pemberian terapi. 

c. Dx 3 adalah pantau intake nutrisi, anjurkan klien manajemen 

nutrisi, penkes edukasi diet, kolaborasi dengan ahli gizi. 
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d. Dx 4 yaitu kaji karakteristik dan penyebab kurang tidur, 

pengaturan posisi tidur, penkes edukasi teknik napas, dan 

kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi. 

4. Implementasi  

Setelah menetapkan rencana tindakan keperawatan yang selanjutnya 

adalah implementasi, tindakan keperawatan dilaksanakan selama 3 hari 

yaitu tanggal 08 – 10 july 2019. Seluruh perencanaan yang sudah 

ditetapkan, penulis implementasikan pada Ny. E dan fokus pada jalan 

napas klien dengan memantau frekuensi napas dan suara napas. Penulis 

melakukan kerja sama dengan keluarga klien beserta petugas kesehatan 

lainnya untuk kelancarann tindakan yang akan dilakukan. 

5. Evaluasi 

Proses asuhan keperawatan yang terakhir yaitu evaluasi 

keperawatan, selama tiga hari perawatan penulis mendapatkan 4 

diagnosis yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan 

sekresi yang  tertahan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, defisit nutirisi 

berhubungan dengan menurunnya nafsu makan yang dan gangguan 

pola tidur berhubungan dengan sering terbangun terhadap gangguan 

pernapasan. Pada hari kedua Dx 4 dapat teratasi dengan kriteris hasil 

pola tidur klien kembali normal, namun pada Dx 1, 2 dan 3 teratasi di 

hari ketiga. Dx 1 teratasi dengan kriteria hasil suara napas bersih dan 

respirasi kembali normal ≤18-20 x/m, Dx 2 teratasi dengan kriteria hasil 
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TTV normal dan mampu melakukan ADL mandiri, Dx 3 teratasi 

dengan kriteria hasil nafsu makan meningkat dan asupan nutrisi 

terpenuhi. 

B. Rekomendasi  

Setelah penulis melakukan proses asuhan keperawatan pada Ny. E 

dengan pneumonia di ruang H.M MURAZ RSUD R SYAMSYUDIN SH 

Kota Sukabumi, penulis ingin menyampaikan saran untuk meningkatkan 

pelayanan asuhan keperawatan di ruang H.M MURAZ Lt. 4 RSUD 

SYAMSYUDIN SH Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk pihak jajaran RSUD R SYAMSYUDIN SH Kota Sukabumi 

khususnya para perawat yang bertugas di ruangan H.M MURAZ Lt. 

4 RSUD SYAMSYUDIN SH Kota Sukabumi, dalam komunikasi 

dengan klien sudah baik, diharapkan agar komunikasi dapat dilakukan 

lebih intens lagi dan dapat menjelaskan masalah yang dialami klien 

dengan lebih baik dan bisa dimengerti oleh klien maupun keluarga, 

upayakan juga untuk melakukan penkes terkait masalah atau penyakit 

yang diderita klien. 

2. Kepada pihak Universitas Muhammadiyah Sukabumi Program Studi 

DIII Keperawatan diharapkan lebih banyak mengasah kemampuan 

mahasiswanya pada tataran teori seperti pada mata kuliah anatomi dan 

fisiologi untuk lebih dimaksimalkan kembali dalam proses 

pembelajarannya dan untuk keterampilan agar diadakan laboratorium 

dengan peralatang yang lengkap untuk meningkatkan penggajaran 



67 
 

 

secara nyata serta penerapan dalam melakukan proses asuhan 

keperawatan sehingga mahasiswa dapat melakukan asuhan 

keperawatan kepada klien sesuai bekal yang di berikan dari instansi 

pendidikan. 

3. Selanjutnya teruntuk mahasiswa yang akan melakukan perawatan 

pada pasien, sebaiknya bisa meningkatkan ilmu pengetahuannya dan 

mengasah kemampuan dalam melakukan tindakan keperawatan pada 

pasien pneumonia agar dalam melakukan asuhan keperawatan dapat 

menangani pasien dengan baik dan optimal. 

 


