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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai asuhan 

keperawatan pada subjek asma dengan bersihan jalan nafas tidak efektif, dapat 

disimpulkan beberapa hal : 

1. Pengkajian pada dokumen subjek pertama dan kedua memiliki kesamaan 

pada data subjektif dan objektif. Pada pengkajian data mayor minor terdapat 

5 ( 50%) data mayor minor yang terkait dengan SDKI.  

2. Diagnosa keperawatan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian 

tersebut teori dengan dokumentasi yang didapat di rumah sakit dimana pada 

dokumen subyek hanya dirumuskan 7 (71 %) data dari perumusan diagnosa 

keperawatan. 

3. Intervensi keperawatan yang direncanakan pada dokumen subjek pertama 

dan kedua memiliki intervensi yang sama, namun memiliki perbedaan 

dengan yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat 18 data dan pada 

data kasus terdapat 8 (57 %) data yang terkait dengan SIKI. 

4. Implementasi keperawatan pada dokumen ini berdasarkan hasil penelitian 

tersebut terdapat teori dengan dokumentasi yang didapat di rumah sakit 

dimana pada dokumen subyek hanya terdapat 7 (50% ) data implementasi 

keperawatan. 

5. Evaluasi keperawatan pada dokumen keperawatan subjek pertama dan kedua 

menggunakan format subjective, objective, analysis, planning (SOAP). Maka 

data hasil sekitar 65% . 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran 

asuhan keperawatan asma dengan bersihan jalan napas tidak efektif di ruang 

Dahlia BRSU Tabanan tahun 2020, peneliti menyarankan kepada: 

1. Pelayanan kesehatan 

a. Diharapkan pembaharuan dan sosialisasi terus dilakukan kepada seluruh 

perawat khususnya di ruang Dahlia BRSU Tabanan terkait pengaplikasian 

standar asuhan keperawatan agar adanya persamaan bahasa seiring dengan 

berkembangnya ilmu keperawatan terbaru. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi kepala ruangan 

dalam melakukan monitoring atau suvervisi tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada pasien asma dengan bersihan jalan napas tidak efektif. 

2. Penelitian lain 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk 

penelitian selanjutnya dan penelitian ini dapat dikembangkan dengan 

teori-teori terbaru beserta didukung oleh jurnal penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


