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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada Ny.S 

dengan Tuberkulosis Paru pada keluarga  Tn.D di RT 01 RW 03 di Kelurahan 

Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang dilaksanakan dari tanggal 19-23 

Pebruari 2018, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari mulai pengkajian 

sampai evauasi sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Hasil pengumpulan data didapatkan data subjektif diantaranya 

Ny.S mengatakan. Kadang-kadang masih  batuk, bersin-bersin, cepat lelah 

apabila beraktivitas berat, data objektif  yaitu  RR 24x/menit, frekuensi 

nafas cepat, bunyi paru ronchi, saat ini sedang dalam program pengobatan 

Tbc paru di puskesmas. Untuk masalah keperawatan Risiko tinggi infeksi 

penyebaran / aktivasi ulang disesuaikan dengan teori yang ada. Serta 

didapatkan data subjektif bahwa klien dan keluarga mengatakan  tidak 

tahu tentang penyakit tuberkulosis paru, data objektif klien dan keluarga 

tidak bisa menjawab ketika perawat menanyakan  pertanyaan apa 

pengertian, penyebab, tanda dan gejala,penyakit tuberkulosis paru. 
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2. Diagnosa Keperawatan 

Dari hasil pengkajian dari mulai wawancara, pengumpulan data, 

sampai analisa data maka penulis menetapkan diagnosa keperawatan yang 

muncul pada Ny.S adalah, bersihan jalan nafas tak efektif, risiko tinggi 

infeksi penyebaran / aktivasi ulang, kurang pengetahuan mengenai 

kondisi, aturan tindakan, dan pencegahan. Masalah tersebut berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

sakit dan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah tentang 

Tuberkulosis paru. 

3. Perencanaan 

Rencana tindakan keperwatan dilakukan sesuai dengan diagnosa 

yang ditegakan dengan melibatkan keluarga dalam menentukan tindakan 

keperawatan keluarga dengan Tuberkulosis Paru yang menekankan pada 

upaya promotif dan preventif yaitu memberikan pendidikan kesehatan. 

4. Implementasi 

Pada tahap implementasi ini penulis mengacu pada tindakan 

keperawatan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan kepada 

keluarga Tn.D pada Ny.S mengenal masalah Tuberkulosis Paru dan 

memberikan penyuluhan tentang kurang pengetahuan mengenai kondisi, 

aturan tindakan, dan pencegahan, dengan metode ceramah, Tanya jawab 

dan media leaflet. Tujuan diberikannya pendidikan kesehatan ini untuk 

meningakatkan dan kemandirian keluarga dalam mengenal masalah 
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Tuberkulosis Paru, merawat anggota keluarga dengan Tuberkulosis paru. 

Memodifikasi lingkungan yang menunjang kesehatan dan mampu 

menggunakan fasilitas kesehatan. 

5. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap akhir dan proses keperawatan yang 

berguna untuk menilai asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada 

keluarga Tn.D pada Ny.S. Evaluasi dilakukan setiap selesai melakukan 

tindakan keperawatan atau kunjungan rumah. Sedangkan untuk dignosa 

yang baru teratasi sebagian maka dilakukan evaluasi lanjutan untuk 

menentukan keberhasilan dari dilaksanakannya semua tindakan. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Keluarga Tn.D pada Ny.S 

Untuk keluarga Tn.D pada Ny.S diharapkan dapat 

mempertahankan pengetahuan dan dapat menerapkan semua kegiatan 

yang telah diberikan seperti melaksanakan program penyuluhan tentang 

kurang pengetahuan mengenai kondisi, aturan tindakan, dan pencegahan, 

dengan metode ceramah, Tanya jawab dan media leaflet. 

Dan keluarga lebih meningkatkan usaha yang dapat mendukung kesehatan 

seperti rutin memeriksakan Ny.S ke fasilitas pelayanan kesehatan 

sehingga untuk pengobatan Ny.S dapat terpantau dengan baik. 
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2. Bagi Puskesmas Baros 

Untuk pihak puskesmas penulis berharap agar dapat melanjutkan 

pembinaan kepada keluarga yang telah penulis lakukan asuhan 

keperawatan selama kurang lebih 5 hari. Dan diharapkan dapat 

meningkatkan lagi upaya promotif dan preventif dalam memberikan 

pendidikan kesehatan bagi keluarga binaanya seperti pada Ny.E dengan 

Tuberkulosis Paru. 

3. Bagi Instansi Pendidikan 

Untuk pihak pendidikan terutama program studi D3 Keperawatan 

diharapkan agar pihak pendidikan lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran tentang keperawatan keluarga sehingga sehingga mahasiswa 

yang meminati Karya Tulis Ilmiah Keperawatan Keluarga dapat lebih 

mendalami pemahaman tentang keperawatan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


