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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN  

       Asuhan keperawatan anak pada An.V dengan Asma Bronkhial memberikan 

pengalaman yang nyata untuk penulis dengan menerapkan konsep teoritis pada 

aplikasinya. Maka dari itu kesenjangan yang penulis temukan antara teori dengan 

praktek dilapangan, merupakan suatu keunikan klien dalam merespon masalah 

kesehatan. Pada bab ini penulis menyimpulkan proses asuhan keperawatan dengan 

menggunakan proses keperawatan, yaitu : 

1. Pengkajian 

       Selama pengkajian pada klien An.V tanggal 02 Maret 2018 sampai 05 Maret 

2018 melalui metode wawancara, penulis tidak banyak mendapat kesulitan karena 

komunikasi yang digunakan sesuai bahasa yang dimengerti klien dan 

menggunakan komunikasi terapeutik sebagai pendekatan pada klien dan keluarga. 

Klien dan keluarga sangat kooperatif dan terbuka dalam menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan penulis, sehingga penulis dapat mengamati masalah 

pada klien. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan persistem, serta dilakukannya 

pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya yang menunjang. 
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       Data-data yang penulis peroleh selama pengkajian adalah, penulis 

membandingkan dengan tinjauan teoritis, dalam pengumpulan data penulis sedikit 

mendapatkan kesulitan dari pihak klien karena terkadang klien menolak untuk 

diberi asuhan keperawatan namun penulis tidak menemukan kesulitan dari 

keluarga karena dapat bekerja sama dengan baik. Pada hasil pengkajian An.V 

ditemukan sesak nafas, batuk berdahak, tachipnea, adanya penggunaan otot bantu 

pernapasan (otot diafragma), suara ronchi, frekuensi nafas 30x/menit, berkeringat, 

lemas, gelisah, terdapat penurunan berat badan, tubuh klien lengket dan sedikit 

bau, serta kurangnya pengetahuan keluarga. 

2. Diagnosa keperawatan 

       Setelah melakukan pengkajian dengan melalui suatu penganalisaan data, 

maka penulis dapat menentukan diagnosa keperawatan pada An.V yaitu : 

a. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas berhubungan dengan produksi sekret 

kental. 

b. Perubahan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual 

muntah. 

c. Gangguan personal hygiene berhubungan dengan kelemahan/ keletihan. 

d. Kurang pengetahuan berhubungan dengan perawatan anak di rumah. 

3. Perencanaan Tindakan Keperawatan 

       Rencana tindakan keperawatan yang ditetapkan oleh penulis sesuai dengan 

kemampuan, kondisi, sarana, dan sesuai prioritas masalah yang difokuskan pada 

pengawasan tanda-tanda vital (tekanan darah, respirasi, nadi, suhu), pemberian 
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terapi nebulizer, dan pengawasan nutrisi klien. Penetapan tujuan dan rencana 

tindakan didasarkan pada teori dan mempertimbangkan kondisi klien. 

       Penulis membuat rencana keperawatan disusun oleh berdasarkan tinjauan 

teoritis dan dengan memperhatikan kemampuan keluarga dan klien serta sarana 

dan prasarana yang memungkinkan, rencana tersebut dilaksanakan dengan tujuan 

menyelesaikan masalah yang ditemukan dan mempertahankan status kesehatan. 

4. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

       Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan penulis dapat melakukan 

implementasi sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang disusun bersama 

dengan perawat ruangan dan keluarga An.V. Namun ada beberapa tambahan 

implementasi yang dilakukan seperti melatih batuk efektif pada diagnosa tidak 

efektif bersihan jalan nafas, memberikan makan selagi hangat  pada diagnosa 

perubahan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh dan memberikan kebutuhan 

dasar seperti memandikan dan menggosok gigi pada klien pada diagnosa 

gangguan personal hygiene, penambahan implementasi dilakukan agar masalah 

klien dapat teratasi. 

5. Evaluasi 

       Pada tahap evaluasi akhir pada tanggal 05 Maret 2018, masalah keperawatan 

dengan diagnosa tidak efektifnya bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

produksi sekret kental, perubahan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan mual muntan, gangguan personal hygiene berhubungan 

dengan kelemahan/ keletihan, dan kurang pengetahuan berhubungan dengan 
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perawatan dirumah teratasi. Sehingga pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 13.00 

WIB klien sudah diperbolehkan pulang.  

B. REKOMENDASI 

       Untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan pada anak dengan 

gangguan sistem pernapasan dengan asma bronkhial, penulis mencoba 

menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada : 

1. Aspek praktis 

       Penulis berharap ada perencanaan dan tindakan yang lebih baik untuk 

mengingkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan mengetahui bagaimana agar 

anak tidak menolak saat diberikan terapi nebulizer dengan cara menstimulasi 

tumbuh kembang anak dengan teknik bermain dan mengurangi penyebab asma 

secara berulang yaitu dengan cara manajemen lingkungan agar asma tidak terjadi 

kembali. 

2. Aspek teoritis 

       Demi tercapainya asuhan keperawatan yang komprehensif tentunya harus 

didukung oleh kemampuan yang cukup baik. Pembekalan materi misalnya 

bagaimana manajemen kambuh secara berulang serta menambahkan sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang keterampilan mahasiswanya dalam segi ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmunya 

sesuai dengan penyakit asma ataupun penyakit lainnya yang ada di lapangan. 

 


