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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

Asma untuk mengatasi bersihan jalan napas tidak efektif, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Data dari pengkajian tanda dan gejala asma dengan bersihan jalan napas tidak 

efektif yaitu data subjek pertama dan subjek kedua yaitu pasien mengeluh sesak 

dan adanya batuk dahak berlebih ditenggorokan. Data objektif subjek pertama 

dan subjek kedua yaitu nasal kanul. 

2. Diagnosa keperawatan pada kedua dokumen sama yaitu Bersihan jalan napas 

tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas dibuktikan dengan pasien 

mengeluh sesak dan adanya batuk dahak berlebih ditenggorokan, nasal kanul.  

3. Perencanaan keperawatan pada kedua dokumen memiliki kesamaan pada tujuan 

dan kriteria hasil serta rencana keperawatan. Pada tujuan dan kriteria hasil 

memiliki dua kriteria hasil yaitu menunjukan penurunan oksigenasi (nasal 

kanul), pasien tidak mengeluh sesak napas. Pada perencanaan keperawatan 

terdiri dari 7 tindakam yaitu  kaji kembali identifikasi kemampuan batuk, atur 

posisi semi folwer-folwer, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, anjurkan 

tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, 

kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 

detik, anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali, anjurkan batuk 

dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3, kolaborasi pemberian 

mukolitik atau ekspektoran, jika perlu.  
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4. Implementasi keperawatan pada kedua dokumen subjek terdapat kesamaan 

hanya berbeda waktu pemberian saja. Implementasi ynag dilakuakan sesuai 

dengan rencana tindakan  yang telah ditetapkan yaitu mengobservasi TTV pasien 

(tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan) di lakukan pada pagi, siang, dan malam, 

mencegah pasien jatuh, melakukan tindakan mandiri personal hygiene, 

membantu memberikan oksigenasi (nasal kanul). Implementasi yang dilakukan 

perawat di ruangan tidak sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya. 

Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian antara kondisi pasien dengan 

intervensi yang di tetapkan. Sehingga terdapat beberapa intervensi yang tidak 

dilakukan dan adanya tindakan diluar intervensi yang dilaksanakan.  

5. Hasil evaluasi yang didapatkan pada dokumen kedua subyek begitu juga acuan 

teori pada peneliti tidak terdapat perbedaan yang didapatkan pada teknik 

dokumentasi evaluasi keperawatan. Pada format evaluasi di rumah sakit dengan 

teori yaitu sama menggunakan format SOAP. 

B. Saran 

 

  Pada penelitian ini ditemukan adanya beberapa perbedaan pada hasil penelitian 

dengan acuan teori yang telah disampaikan, maka disarankan kepada :   

1. Kepada. Bidang Kep RSUD Klungkung 

Diharapkan rumah sakit dapat mempertahankan kualitas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan dan mempertahankan kerjasama yang baik antara tim 

kesehatan, klien, serta rumah sakit untuk mendukung meningkatkan kesehatan 

pasien sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan 

yang telah diberikan selama ini. Dan kedepannya dapat mensosialisasikan 
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SDKI, SIKI dan SLKI sesuai kebijakan PPNI sebagai acuan dalam pemberian 

asuhan keperawatan.  

2. Institusi Jurusan Keperawatan  

Pihak institusi pendidikan terkait pengembangan, di harapkan hasil penelitian, 

ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dibidang keperawatan khususnya keperawatan medikal bedah. Dan 

diharapkan untuk institusi jurusan keperawatan selaku institusi pendidikan 

dalam penelitian selanjutnya sebaiknya mahasiswa melakukan perawatan 

langsung pada pasien sehingga memungkinkan untuk melakukan validasi 

langsung lebih mendalam terhadap pasien sehingga didapatkan data hasil yang 

lebih lengkap agar tercapainya tujuan yang diharapkan. 


