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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai, penerapan 

asuhan keperawatan pada klien klien Tn.A usia 19 tahun dengan penyakit 

asma di Kp. Pasir Kolotok Rt 004/Rw 012, Desa Cibadak, Kecamatan 

Cibadak, Kabupaten Sukabumi.  Maka penulis dapat menyimpulkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian 

Pengkajian keluhan utama kasus Tn.A di dapatkan data pasien 

mengatakan sesak pada malam dan pagi hari, ataupun saat membawa 

barang yang berat.  Dengan RR : 30x/ menit.  

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang di tegakan pada klien Tn.A yaitu 

“ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan obstruksi saluran 

nafas” 

5.1.3 Intervensi Keperawatan 

intervensi yang dilakukan pada diagnosa  “ketidakefektifan pola 

nafas berhubungan dengan obstruksi saluran nafas” yaitu : Monitor 

pernapasan pasien, monitor tanda-tanda vital monitor kelemahan 

otot pernapasan, ajarkan Teknik Relaksasi Nafas Dalam, bantu 

dengan memberikan motivasi kepada pasien, auskultasi suara napas, 

catat area-area penurunan atau tidak adanya suara tambahan, edukasi 

pasien dan keluarga untuk memantau kondisi kesehatan pasien. 

5.1.4 Evaluasi 

Evaluasi yang di temukan pada An.H setelah di berikan tindakan 

keperawatan selama 3 hari di dapaatkan 1 diagnosa keperawatan, yaitu 

dengan diagnosa :. “ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan 
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obstruksi saluran nafas” S: Tn. A mengatakan sesak berkurang O: TD 

:120/70 MmHg,  Nadi : 78x/menit, Suhu :36,5C, tidak terdapat 

peningkatan retraksi dinding dada dengan RR : 23x/menit,  A: 

masalah teratasi P: intervensi dihentikan.. 

 Saran 

Setelah penulis mendapatkan pengalaman secara nyata dalam melakukan 

asuhan keperawatan, penulis memberikan saran: 

5.2.1 Bagi peneliti 

Meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien, khususnya pada pasien asma dengan 

melakukan asuhan keperawatan. 

5.2.2 Bagi tempat peneliti 

Kepada keluarga dan pasien diharapkan dapat menerapkan semua 

prosedur peng plikasian yang sudah diberikan dan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Sehingga mampu 

menerapkan tekhnik perawatan dirumah dengan pengetahuan dan 

penjelasan yang telah diberikan oleh peneliti. 

5.2.3 Bagi Pembaca 

Untuk pembaca diharapkan dapat melakukan asuhan 

keperawatan lebih optimal lagi dan lebih berkembang lagi terutama 

dalam melakukan asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan 

penyakit asma. 

 

 

 

 

 


