
 

 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian gambaran asuhan keperawatan pada klien 

penyakit paru obstruksi kronis dengan gangguan pertukaran gas di Ruang Dahlia 

BRSU Tabanan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengkajian yang didokumentasikan oleh perawat terdiri dari data subjektif dan 

objektif. Kedua klien memiliki kesamaan data dalam data subjektif dan berbeda 

pada data objektif. Data subjektif yaitu pusing dan dyspnea, data objektif yang 

berbeda yaitu frekuensi nafas. 

2. Diagnosa yang dirumuskan pada dokumen klien 1 dan klien 2 yaitu gangguan 

pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi 

ditandai dengan pusing , dyspnea, gelisah, adanya bunyi nafas tambahan,  pola 

nafas abnormal. 

3. Intervensi pada kedua dokumen klien memiliki intervensi yang sama yaitu 

monitor TTV, memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, auskultasi 

suara nafas dan catat adanya suara nafas tambahan, melakukan fisioterapi dada, 

menjelaskan pada pasien dan keluarga mengenai penggunaan alat tambahan, 

memberikan bronkodilator yaitu nebulizer, delegasi dalam pemberian obat. 

Intervensi berbeda pada pemberian terapi oksigen, klien 1, 3 liter/menit dan klien  

2, 4 liter/menit.  

4. Implementasi yang dilakukan pada kedua klien terdiri dari 4 dari 8 intervensi 

yang direncanakan, implementasi kedua klien terdiri dari Observasi TTV 

dilakukan pada pagi, siang, malam, memberikan nebulizer + combivent setiap 8 
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5. jam dilakukan pada siang dan malam, melakukan injeksi metilprednisolon 3x40 

mg  dilakukan pada pagi dan siang levoflokacin 1x750 mg dilakukan pada 

malam, dan berbeda pada pemberian terapi oksigen ,  3 liter/menit diberikan pagi, 

siang dan malam pada klien 1 dan 4 liter/ menit diberikan pada klien 2.  

6. Evaluasi keperawatan di Ruang Dahlia BRSU Tabanan pada lembar evaluasi 

keperawatan perawat mendokumentasikan evaluasi keperawatan menggunakan 

metode SOAP. Namun terdapat sedikit perbedaan pada data objektif. Hal ini 

terjadi disebabkan karena kemungkinan  standar yang digunakan rumah sakit  di 

modifikasi sesuai dengan keadaan di tempat penelitian sehingga berbeda dengan 

teori acuan yang digunakan peneliti. 

B. Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian gambaran asuhan keperawatan PPOK dengan 

gangguan pertukaran gas terdapat kesenjangan pada asuhan keperawatan sehingga 

disarankan :  

1. Pihak kepala ruangan di Ruang Dahlia BRSU Tabanan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bagan dalam melakukan monitoring tentang 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien penyakit paru obstruksi kronis 

dengan gangguan pertukaran gas serta perlu adanya pemeriksaan Analisa Gas 

Darah (AGD) untuk pasien penyakit paru obstruksi kronis khusunya dengan 

diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas.  

2. Peneliti 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.  

 


