
 

 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

       Setelah penulis melakukan proses keperawatan dan asuhan keperawatan 

secara komperhensif pada Tn.U dengan infark miokard akut di ruang Mina RSI 

Assyifa Kota Sukabumi, selama empat hari dari tanggal 02 - 05 Maret 

2019.Penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

       Proses pengkajian dilakukan pada tanggal 02 Maret 2019, penulis 

melakukan pengkajian dengan cara tanya jawab langsung kepada klien dan 

menggunakan pendekatan head to toe, dalam pengkajian ditemukan data-data 

yang mengarah pada permasalahan dan diagnosa keperawatan dengan infark 

miokard akut. Pada saat pengkajian penulis tidak banyak menemukan 

kesulitan dalam mengumpulkan data karena pihak keluarga cukup kooperatif 

dalam berkonstribusi masalah kesehatan keluarganya dengan perawat. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada Tn.U adalah : 

a. Nyeri akut berhubungan dengan iskemia jaringan sekunder terhadap 

sumbatan arteri koroner. 

b. Penurunan curah jantung berhubungaan dengan penurunan kontraktilitas 

miokard. 



 

 
 

c. Intolersansi aktivitas berhubungan dengan ketidak seimbangan antara 

suplai oksigen miokard dan kebutuhan. 

       Dapat disimpulkan bahwa pada diagnosa keperawatan yang terdapat pada 

landasan teori dan lapangan terdapat kesenjangan. Dimana terdapat  diagnosa 

yang tidak muncul saat dilapangan tetapi mucul  dalam landasan teori, begitu 

juga sebaliknya. 

3. Perencanaan 

       Rencana keperawatan yang disusun oleh penulis pada dasarnya sama 

dengan rencanan yang terdapat dalam tinjauan teoritis. Dengan  melibatkan 

klien, keluarga serta tim kesehatan yang lain juga literature yang memadai. 

Perencanaan ini disesuaikan dengan teori, kebutuhan, situasi, kondisi 

kemampuan klien serta respon terhadap masalah keperawatan. 

4. Implementasi 

       Dalam tahap ini penulis melakukan perawatan berdasarkan perencanaan 

yang telah disusun sesuai dengan teori dan pengalaman studi di rumah sakit. 

Pada tahap ini penulis tidak dapat melakukan asuhan keperawatan selama 24 

jam, akan tetapi penulis dapat berkolaborasi dengan perawat ruangan dan 

keluarga klien sehingga pemberian asuhan keperawatan dapat diberikan sesuai 

dengan tujuan dan intervensi yang telah di tentukan. 

 

 



 

 
 

5. Evaluasi 

       Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Tn.U selama empat hari dari 

tiga diagnosa keperawatan yang muncul pada klien adalah : 

a. Nyeri akut 

b. Penurunan curah jantung 

c. Intoleransi aktivitas 

Pendokumentasiaan dilakukan sebagai aspek legal dari implementasi yang 

telah dilakukan oleh penulis, serta sebagai sarana komunikasi bagi perawat 

dan tim kesehatan lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Rekomendasi 

       Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn.U dengan gangguan 

sistem kardiovaskuler akibat infark miokard akut di ruang Mina RSI Assyifa 

Kota Sukabumi selama tujuh hari dari tanggal 27 Februari sampai 05 Maret 

2019, penulis merekomendasikan kepada : 

1. Aspek Teoritis 

       Dalam dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien infark miokard akut 

perlu lebih ditingkatkan lagi dalam proses pengkajian. Dan dengan hasil 

pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap 

karena hasil pemeriksaan penunjuang yang lengkap akan sangat membantu 

dalam diagnosa dan tindakan yang akan dan perlu diberikan.  

2. Aspek Praktik 

       Perlu lebih ditekankan pada pencegahan untuk mengurangi beban kerja 

jantung seperti dengan pembatasan aktivitas, pencegahan stress, memberikan 

tempat yang tenang, salah satunya dengan membatasi jumlah pengunjung 

untuk menghindari serangan yang lebih beresiko. 


