
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Tahap pengkajian keperawatan 

Berdasarkan pengumpulan data pada pasien pertama dan pasien kedua 

yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif  yaitu pasien  mengalami batuk, 

sesak napas. pasien pertama menggunakan oksigen 3 liter/menit nasal canule dan 

pasien kedua menggunakan oksigen 4 liter/menit nasal canule.Tidak terdapat 

perbedaan teori atau telah sejalan dengan teori yang dipergunakan peneliti. 

2. Tahap diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada pasien pertama yaitu 

bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi jalan napas oleh 

benda asing, ditandai dengan data subjektif pasien mengeluh sesak napas dan 

batuk, dan data objektif pasien tampak menggunakan O2 3 liter/menit dengan 

nasal canule. Diagnosa yang dirumuskan pada dokumen pasien kedua yaitu 

bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan banyaknya eksudat di jalan 

napas, ditandai dengan data subjektif pasien mengeluh sesak napas dan batuk, dan 

data objektif pasien tampak menggunakan O2 4 liter/menit dengan nasal canule. 

3. Tahap intervensi keperawatan 

 Intervensi yang direncanakan pada dokumen untuk pasien pertama dan 

kedua adalah manajemen bersihan jalan napas dengan menggunakan standar yang 

ada dalam Nursing Intervention Classification (NIC)yang dilaksanakan di Ruang 

Oleg RSUD Mangusada Badung. 
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4. Tahap implementasi keperawatan  

Implementasi pada pasien dengan masalah keperawatan bersihan jalan 

napas tidak efektif di ruang oleg RSUD Mangusada Badung dengan implementasi 

yang dilaksanakan telah sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan 

sebelumnnya yaitu dengan manajemen bersihan jalan napas seperti mengatur 

posisi pasien untuk memaksimalkan ventilasi (semifowler), berikan edukasi 

tentang penyebab jalan napas tidak efektif, penggunaan nebulizer. 

5. Tahap evaluasi keperawatan 

Evaluasi yang dilakukan berpedoman pada tujuan keperawatan yang telah 

disusun dengan menggunakan SOAP, hal ini sama dengan yang telah diterapkan 

dirumah sakit.  

B. Saran 

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Kepada pelayanan kesehatan, diharapkan pihak rumah sakit RSUD 

Mangusada Badung, khususnya pemberian asuhan keperawatan di Ruang Oleg 

lebih memperhatikan ilmu asuhan keperawatan sesuai teori terbaru sehingga 

dalam memberikanasuhan keperawatan dapat dilakukan secara maksimal dan 

secara keseluruhan. 

 


