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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan asuhan keperawatan pada An. Z dengan pneumonia peneliti 

dapat mengambil kesimpulan : 

1. Hasil pengkajian pada An. Z ddidapatkan anak sesak dengan napas cepat 

dan lemas, penurunan nafsu makan, setiap makan harus selalu dipaksa dan 

selalu dimuntahkan lagi. Kemudian ibu klien mengatakan dirinya tidak 

mengetahui tentang penyakit yang di derita anaknya.  

2. Hasil pengkajian dan analisa data didapatkan dengan diagnose kurangnya 

pengetahuan b.d kurangnya informasi, resiko deficit nutrisi b.d factor 

psikologis tidak nafsu makan, bersihan jalan napas b.d produksi sputum  

3. Intervensi yang direncanakan ssuai dengan diagnose masalah yang 

ditemukan:  

a. Diagnose pertama yaitu kurangnya pengetahuan b.d kurangnya 

informasi, kaji kondisi anak, kaji tingkat pengetahuan keluarga terkait 

penyakit yang dialami anak, edukasi penanganan pneumonia untuk 

meningkatkan pengetahuan pada orangtua dengan menggunakan media 

booklet, jelaskan mengenai proses terjadinya penyakit 

b. Diagnose kedua yaitu resiko deficit nutrisi b.d factor psikologis tidak 

nafsu makan yaitu identifikasi makanan yang disukai anak, instruksikan 

kepada orangtua untuk menyajikan makanan secara hangat, edukasi 

kebutuhan gizi seimbang pada anak, anjjrkan ibu untuk timbang berat 

badan anak secara rutin, instruksikan kepada orangtua untuk 

menghindari makanan jajanan yang tidak sehat.  

c. Diagnose ketiga yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif b.d produksi 

sputum yaitu, identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi 

sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, atur posisi semi 

fowler, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif kepada orangtua 
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4. Implementasi keperawatan sesuai dengan rencana yang disusun 

implementasi ditentukan pada tanggal 09-11 juni implementasi yaitu kaji 

kondisi anak, kaji tingkat pengetahuan keluarga terkait penyakit yang 

dialami anak, edukasi penanganan pneumonia untuk meningkatkan 

pengetahuan pada orangtua dengan menggunakan media booklet, jelaskan 

mengenai proses terjadinya penyakit. Identifikasi makanan yang disukai 

anak, instruksikan kepada orangtua untuk menyajikan makanan secara 

hangat, edukasi kebutuhan gizi seimbang pada anak, anjjrkan ibu untuk 

timbang berat badan anak secara rutin, instruksikan kepada orangtua untuk 

menghindari makanan jajanan yang tidak sehat. Identifikasi kemampuan 

batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi 

saluran nafas, atur posisi semi fowler, jelaskan tujuan dan prosedur batuk 

efektif kepada orangtua. Hari pertama dan hari kedua belum terselesaikan, 

pada hari ketiga terselesaikan 

5. Evaluasi yang dilaksanakan selama 3 hari yaiu diagnose kurangnya 

pengetahuan b.d kurangnya informasi, resiko deficit nutrisi b.d factor 

psikologis tidak nafsu makan dan bersihan jalan nafas tidak efektif b.d 

produksi sputum berhasil pada hari ke 3 dengan hasil ibu klien mengatakan 

sudah sangat memahami pengetahuan tentang penanganan pneumonia pada 

anaknya, nafsu makan pada An. Z bisa teratasi, tidak perlu di paksa lagi 

setiap mau makan, dan tidak di muntahkan lagi serta sesak pada An. Z sudah 

jarang kambuh kembali. 

5.2 Saran 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, pengalaman, serta wawasan peneliti sendiri dalam melakukan 

penelitian pada klien anak dengan pneumonia. Diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dapat melakukan pengkajian secara holistik yang dialami oleh 

klien agar dapat tercapai tepat sesuai dengan masalah yang di temukan klien. 
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2. Bagi tempat penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan mampu bekerja sama dengan baik agar 

tercapai masalah yang di temukan klien 

3. Bagi perkembangan ilmu keperawatan  

Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan 

dalam bidang keperawatan khususnya dalam pelaksanaan masalah 

pneumonia secara komprehensif dan mengikuti perkembangan literatur-

literatur keperawatan yang terbaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


