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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan  

 Setelah penulis melakukan proses asuhan keperawatan pada Ny. E dengan 

gagal ginjal kronik di ruangan Aisyah Dalam Lt.2 RSUD Sekarwangi yang di 

mulai dari tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019 

penulis mampu mengaplikasikan teori dan menerapkan proses keperawatan 

dimulai dari tahap pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. Selain itu penulis juga 

mendemonstrasikan proses asuhan keperawatan, maka penulis menyimpulkan 

1. Pengkajian  

Pada tahap pengkajian penulis tidak pernah menemukan kesulitan dari 

pihak klien dan keluarga klien karena dapat bekerja sama dengan baik. Untuk 

mengumpulkan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Data dikumpulkan 

dengan lengkap, kemudian data dikelompokan secara tepat dan dirumuskan 

menjadi analisa data sehingga muncul beberapa diagnosa keperawatan. Pada 

tahap pengkajian penulis menemukan kesenjangan antara tinjauan teoritis dan 

tinjauan kasus, yaitu berdasarkan tinjauan teoritis akan ditemukan proses piker 

kecemasan tetapi pada kasus dilapangan data tersebut tidak ditemukan. Hal ini 

disebabkan klien bukan pertama kalinya masuk ke rumah sakit dengan gagal 

ginja, selain itu hal ini dapat terjadi karena manusia merupakan makhluk  yang
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unik sehingga tidak semua orang dapat merasakan keluhan yang sama, serta 

cara merespon penyakit dengan mekanisme koping yang berbeda – beda pula. 

2. Diagnosa keperawatan 

Dari data hasil pengkajian, penulis melakukan analisa data dan 

mendapatkan 3 diagnosa keperawatan yaitu Pola nafas tidak efektif 

berhubungan dengan sindrom uremik, Perubahan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia mual dan muntah, 

Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. 

3. Intervensi keperawatan 

Perencanaan tindakan keperawatan yang dilakukan penulis pada Ny. E, 

dimana penulis dapat menyelesaikan dengan teori dan dengan menetukan 

prioritas masalah yang dialami klien yang sesuai dengan pedoman asuhan 

keperawatan dan dibuat dan direncanakan sesuai kebutuhan klien. 

4. Implementasi keperawatan 

Pada tahap implementasi, setiap diagnosa keperawatan yang muncul 

pada Ny. E, penulis menyelesaikan rencana dan tujuan yang telah dibuat 

dengan baik secara mandiri maupun kolaborasi. Hal ini didukung pula oleh 

sikap klien yang kooperatif, keluarga klien pun mengutarakan perasaannya 

sehingga terjalin hubungan baik, dan keluarga cukup berpartisipasi dengan 

baik pada saat proses pelaksanaan tindakan keperawatan. 
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5. Evaluasi Keperawatan 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama tiga hari dari tanggal 

28 februari 2019 sampai dengan tanggal 02 maret 2019 pada tiga diagnosa 

yang muncul pada klien yaitu: Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan 

sindrom uremik, Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan anoreksia mual dan muntah, Intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

kelemahan fisik. Semua masalahnya teratasi dank lien dibolehkan untuk 

pulang. 

B. Rekomendasi 

Setelah melakukan proses asuhan keperawatan selama tiga hari kepada 

Ny. E dengan gagal ginjal kronik, maka penulis ingin memberikan sedikit saran :  

1. Rumah Sakit  

Diharapkan kepada bagian ruangan dirumah sakit untuk bisa lebih 

memperhatikan lagi mengenai pengkajian dan perumusan pengangkatan 

sebuah diagnosa sehingga tidak dapat memaksimalkan dalam proses asuhan 

keperawatan pada klien gagal ginjal kronik. 

2. Perawat 

Peran perawat dalam melaksanakan proses asuhan keperawatan 

hendaknya memperbanyak frekuensi komunikasi terapetik kepada klien, serta 

memberikan edukasi kepada klien dan keluarga klien sehingga sumuanya 

paham tentang penyakit yang diderita klien. 
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3. Klien dan Keluarga Klien 

Diharapkan Klien harus terus bersemangat dan bersabar 

dengan apa yang telah dialaminya sekarang ini. Diharapkan juga 

keluarga klien dapat terus memberikan dukungan dan motivasi kepada 

klien dalam menjalani proses perawatan dirumah sakit. Sehingga 

keluarga mampu membantu meningkatkan kualitas hidup klien dan 

kekuatan kepada klien. Motivasi tentunya sangat penting untuk klien 

karena merupakan suatu pemberi tambahan semangat bagi klien yang 

sedang dirawat dirumah sakit. 


