
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Pengkajian keperawatan pada kedua dokumen hampir terdapat kesamaan 

data pengkajian. Terdapat beberapa data pada pengkajian tidak dikaji oleh 

perawat yang sesuai dengan teori yaitu: yaitu sulit bicara, ortopnea, tidak 

mampu batuk, dan sianosis 

2. Diagnosa keperawatan pada dokumen pasien pertama dan kedua terdapat 

kesamaan diagnosa keperawatan yang ditegakkan. Berdasarkandata yang 

didapat dari gejala dan tanda mayor serta minor diagnosa keperawatan yang 

diangkat adalahbersihan jalan nafas tidak efektif. Terdapat beberapa data 

subyektif dan obyektif yang terdapat pada kedua pasien tersebut. 

3. Perencanaan yang didokumentasikan perawat pada dokumen pasien pertama 

dan kedua terdapat kesamaan karena diagnosa yang ditegakkan sama. 

Apabila dibandingkan dengan teori yang dijadikan sebagai acuan, bahwa 

perawat telah merencanakan intervensi sesuai dengan teori, akan tetapi ada 

beberapa tindakan yang tidak di dokumentasikan. Intervensi yang 

direncanakan pada dokumen untuk subyek 1 dan 2 adalah pemberian 

nebulizer yaitu dengan menggunakan standar prosedur operasional (SPO) 

yang terdapat di RSUD Wangaya. 



 

4. Pelaksanaan keperawatan pada dokumen pasien pertama dan kedua terdapat 

kesamaan yang telah dilakukan perawat untuk kedua pasien tersebut serta 

sudah sesuai dengan teori pemberian prosedur nebulizer. Hanya saja 

beberapa implementasi yang dilakukan tidak didokumentasikan dalam rekam 

medis pasien dan terdapat beberapa prosedur pemberian nebulizer yang 

dilewatkan oleh perawat. 

5. Pasa bagian evaluasi, diruangan hanya mencantumkan suhu, nadi dan 

tekanan darah pasien yang dimana seharusnya mencantumkan tujuan dari 

NOC dan pada bagian planning hanya mencantumkan lanjutkan intervensi 

tanpa mencantumkan intervensi mana saja yang perlu diulang kembali dan 

dalam kurun waktu berapa lama. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, adapun beberapa 

saran yang ingin disampaikan sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan diantaranya perawat sudah melakukan dokumentasi keperawatan 

mengenai asuhan keperawatan pemberian prosedur nebulizermulai dari 

pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa perbedaan dengan teori yang 

telah disampaikan baik dari pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan 

Adapun beberapa saran yang diberikan kepada perawat pelaksana adalah: 

1. Pengkajian keperawatan data yang dikaji lebih lengkap dan disesuaikan 



 

dengan teori PPNI  

2. Perumusan diagnosa keperawatan seharusnya menggunakan format PES 

sesuai dengan teori PPNI 

3. Intervensi keperawatan prosedur pada SPO nebulizerdisarankan 

menggunakan nursing activity pada NIC 

4. Implementasi keperawatan setiap tindakan sebaiknya didokumentasikan 

sebagai validitas dokumen 

5. Evaluasi keperawatan semua indicator pada NOC seharunya didokumentasi 

pada format SOAP yang digunakan 

 


