
 
 

50 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 5.1 Simpulan  

Penulis melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa 

keperawatan, implementasi keperawatan, intervensi keperawatan dan 

evaluasi keperawatan serta mengaplikasikan aplikasi fisioterapidada dan 

batuk efektif pada Tn. R terhadap ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada 

penyakit tuberculosis di wilayah kerja puskesmas ciranjang 

1.1.1 5.1.1 Pengkajian  

Pada tahap pertama pengkajian  keperawatan di dapatkan bahwa 

keluhan utama yang dirasakan klien yaitu batuk serta darah dan flu yang 

tidak sembuh – sembuh, suka sesak, suka berkeringat dingin di malam 

hari. 

1.1.2 5.1.2 Diagnosa  

 Berdasarkan data yang didapatkan dari pengkajian maka muncul 

diagnosa keperawatan pada klien tuberculosis yaitu bersihan jalan nafas 

tidak efektif berhubungan dengan infeksi bacteri. 

1.1.3 5.1.3 Intervensi  

 Intervensi keperawatan yang diberikan adalah aplikasi fisioterapi 

dada dan batuk efektif pada pasien tuberculosis yang mengalami 

gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan infeksi 

bacteri. 

1.1.4 5.1.4 Implementasi 

 Implementassi keperawatan yang diberikan pada pasien tuberculosis 

yang mengalami gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan infeksi bacteri memberikan aplikasi fisioterapi 

dada dan batuk efektif selama 3 hari dengan frekuensi latihan sehari 2 

kali yaitu pagi dan sore. 
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1.1.5 5.1.5 Evaluasi 

 Setelah dilakukan intervensi bahwa tindakan fisioterapi dada dan 

batuk efektif dapat mingkatkan kemampuan klien untuk menguluarkan 

sputum dan frekuensi nafas dalam batas normal. 

1.2 5.2 Saran  

1.2.1 5.2.1 Bagi peneliti  

Melakukan penelitian lain tentang aplikasi fisioterapi dada dan 

batuk efektif terhadap penyakit lain guna memberikan pengetahuan 

yang lain. 

1.2.2 5.2.2 Bagi Puskesmas 

 Menjadikan aplikasi fisioterapidada dan batuk efektif sebagai salah 

satu operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kesehatan 

untuk terapi non farmakologi. 

1.2.3 5.2.3 Bagi institusi pendidikan  

 Menjadikan indakan aplikasi fisioterapidada dan batuk efektif 

sebagai salah satu bahan ajar yang dapan diberikan kepada 

mahasiswa. 

1.2.4 5.2.4 Bagi pasien  

Aplikasi fisioterapi dada dan batuk efektif sebagai salah satu 

tindakan non farmakologi di rumah sebelum dating ke pelayanan 

kesehatan. 
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