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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari uraian bab pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Peneliti melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis 

keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan 

evaluasi keperawatan serta mengaplikasikan tindakan fisioterapi dada 

terhadap bersihan jalan nafas pada klien TB Paru di Desa Sukawangi 

Kec.Warungkondang Kab. Cianjur. 

5.1.2 Pada tahap pertama pengkajian keperawatan di dapatkan hasil 

pengkajian yang dilakukan peneliti di dapatkan bahwa keluhan utama 

yang dirasakan klien yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu, sesak, 

keringat dingin, dan lemas. 

5.1.3 Berdasarkan analisa data yang didapat dari pengkajian maka muncul 

diagnosis keperawatan pada klien yaitu ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengeluarkan 

sekresi pada jalan napas. 

5.1.4 Intervensi keperawatan yang disusun untuk mengatasi diagnosa 

keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi pada jalan napas dengan 

intervensi fisioterapi dada menurut penelitian Indra, Irmayani, dan 

Hasanudin (2017), yang berjudul Pengaruh Fisioterapi Dada dalam 

Upaya Peningkatan Pengeluaran Sekret pada Penderita TB Paru di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar dengan rasional 

bermanfaat untuk dilakukan fisioterapi dada selama 10-15 menit untuk 

mengeluarkan sekret.  

5.1.5 Implementasi keperawatan yang telah dilakukan untuk mengatasi 

diagnosis keperawatan tersebut ketidakefektifan bersihan jalan nafas 
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berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi 

pada jalan napas diantaranya melakukan fisioterapi dada selama 15 

menit untuk mengeluarkan sekret. 

5.1.6 Evaluasi keperawatan yang telah dilakukan pada diagnosis keperawatan 

yaitu dilakukan selama 3 kali kunjungan klien mengatakan sudah 

merasa baikan dan pengapnya sudah menghilang karena dapat 

mengeluarkan sekretnya, sudah bisa melakukan fisioterapi dada dan 

batuk efektif dengan rutin serta pola nafas klien cukup membaik, 

respirasi 24x/menit, pada tanggal 23 Mei 2021 jumlah dahak yang 

keluar 1 sendok, sputum berwarna putih kental. 

5.2 Saran   

5.2.1 Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi institusi 

pendidikan dalam ilmu keperawatan dan menambah kepustakaan terkait 

Aplikasi Fisioterapi Dada Terhadap Bersihan Jalan Nafas dengan Pasien 

Tuberkulosis Paru. 

5.2.2 Bagi Pasien Tb Paru dan Keluarga  

Menambah pengetahuan bagi keluarga klien, membantu klien dan 

keluarga klien dalam penanganan penyakitnya khususnya pada pasien 

yang terdapat gangguan bersihan jalan nafas, dan dapat mengurangi biaya 

untuk penggobatan farmakologi. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan menjadikan bahan 

referensi dalam proses penelitian dalam mengaplikasikan tindakan 

Aplikasi Fisioterapi Dada Terhadap Bersihan Jalan Nafas dengan Pasien 

Tuberkulosis Paru. 

 


