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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Pengkajian 

Hasil pengkajian pada subjek 1 dan subjek 2, terdapat beberapa kesamaan 

tanda dan gejala, subjek 1 dan subjek 2 memiliki perbedaan pada keluhan 

utama yang dirasakan karena perbedaan respon masing-masing 

meghadapi stresor subjek 1 keluhan utama berupa batuk  berdahak dan 

panas dingin sedangkan subjek 2 keluhan utama berupa sesak napas. Serta 

perbedan pada waktu terjadinya paparan subjek 1 sudah didiagnosa 

pneumonia sejak dua minggu yang lalu, karena beberapa faktor subjek 1 

mengalami penundaan waktu perawatan sehingga sakit yang pneumonia 

yang diderita bertambah berat. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa yang didapatkan penulis dalam pengkajian kedua subjek 

didapatkan 3 dan 4 diagnosa dimana 3 dignosa pada kedua subjek berasal 

dari masalah sistem pernapasan, dari data subjektif didapatkan keluhan 

utama batuk berdahak subjek 1, pada subjek 2 memiliki keluhan utama 

sesak napas, dari data objektif terdapat whezing pada kedua subjek,  

keluhan utama kedua subjek berbeda tetapi menunjang diagnosa utama 

pada pasien pneumonia, yakni ketidakefektifan bersihan jalan napas. 

Terdapat tambahan keluhan pada subjek 2 yang mengalami hambatan 

mobilitas fisik karena subjek 2 utamanya pada ektremitas kanan 
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mengidap penyakit stroke dan diabetes mellitus yang menjadi faktor 

pemberat pada subjek 2. 

3. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan pada kasus nyata tidak dilakukan tindakan penghisapan 

lendir pada kedua pasien, dikarenakan kedua pasien dalam keadaan sadar. 

Peneliti juga menambahkan intervensi sesuai dengan kasus nyata pada 

subjek 2 yang memiliki riwayat sakit serangan stroke dan diabetes 

mellitus dimana diagnosa yang muncul diluar masalah pada sistem 

pernapasan. 

4. Implementasi Keperawatan 

Peneliti melaksanakan implementasi keperawatan sesuai dengan 

intervensi yang telah ditentukan pada kedua subjek, masing-masing empat 

hari dan enam hari. Implementasi Tn. N dilakukan mulai tanggal 30 April 

2018 sampai 3 Mei 2018, sedangkan pada Tn. P dilakukan tanggal 30 

April 2018 sampai 5 Mei 2018. Intervensi yang disusun semua dapat 

dilaksanakan, selama melakukan intervensi kondisi pasien terus 

mengalami perkembangan dan menunjukkan penurunan keluhan.  

5. Evaluasi  

Hasil evaluasi asuhan keperawatan kedua subjek sesuai dengan kriteria 

hasil. Pada subjek 1 masalah dapat teratasi akan tetapi harus dilakukan 

perawatan lebuh lanjut dirumah karena masih terdapat batuk dan ronchi 

pada paru kanan bawah, pada subjek 2 masalah dapat teratasi tetapi pada 

diagnosa hambatan mobilitas fisik tidak mengalami perkembangan yang 

berarti sehingga perawatan fisioterapi harus dilanjutkan dirumah. Subjek 
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1 dan subjek 2 mengalami waktu proses penyembuhan yang berbeda. Tn. 

P (subjek 2) memiliki faktor pemberat lain sehingga dimungkinkan 

muncul masalah lain diluar masalah sistem pernapasan, sehingga 

memperberat proses penyembuhan pneumonia. Sedangkan Tn. N (subjek 

1) hanya mengalami sakit pneumonia, sehingga subjek 1 memiliki waktu 

penyembuhan yang relatif singkat. 

5.2 Saran  

1. Untuk meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan khususnya 

pengkajian, diharapkan peneliti selanjutnya bisa lebih teliti dalam 

melakukan pengkajian danlebih mengekplorasi masalahpada pasien 

dengan pneumonia.  

2. Untuk meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan khususnya 

diagnosa, diharapkan  peneliti selanjutnya lebih menganalisa faktor 

pemberat lain yang timbul pada pasien dengan masalah diluar sistem 

pernapasan pada pasien pneumonia sehingga tidak memperberat dan 

memperlama waktu  penyembuhan. 

3. Untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan khususnya intervensi, 

disarankan bagi rumah sakit untuk memperbaharui standar operasional 

prosedur yang dipakai secara berkala, sehingga dapat disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi saat ini.  

4. Untuk mendukung prose perawatan disarankan bagi keluarga pasien 

pneumonia sendiri untuk menggunakan masker untuk mencegah 

penularan bakteri pneumonia di rumah sakit. 



142 
 

5. Untuk mendukung pemulihan kondisi subjek disarankan bagi keluarga 

mampu membantu proses rawat jalan dirumah dengan mengontrol 

konsumsi obat, istirahat teratur, dan mengantar pasien untuk kontrol ke 

fasilitas kesehatan. 


