
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian gambaran asuhan keperawatan pada pasien penyakit 

paru obstruksi kronis dengan defisit nutrisi di ruang Oleg RSUD Mangusada tahun 

2018 dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengkajian keperawatan pada kedua dokumen pasien hampir sama, bedanya 

hanyalah pada subyek pertama mengalami mual tetapi pada subyek kedua tidak 

mengalami mual. Proses pengkajian terdiri dari 12 pertanyaan yang digunakan 

dalam pedoman observasi dokumentasi, namun hanya empat pertanyaan yang 

sudah dikaji, delapan pertanyaan yang belum terkaji, dan terdapat dua data 

tambahan pada dokumen subyek pertama dan satu data tambahan pada 

dokumen subyek kedua. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan keluhan yang 

dirasakan oleh pasien saat pengkajian dan kurangnya waktu perawat untuk 

mengkaji pasien lebih dalam karena jumlah perawat yang ada tidak sebanding 

dengan jumlah pasien yang ada.  

2. Diagnosa keperawatan pada dokumen subyek pertama dan kedua terdapat 

kesamaan. Diagnosa keperawatan terdiri dari 19 pertanyaan yang digunakan 

dalam pedoman observasi dokumentasi, namun enam pertanyaan yang ditemui 

dan 13 pertanyaan yang tidak ditemui. Pada dokumen subyek pertama dan 

kedua terjadi perbedaan kalimat antara acuan peneliti dengan rumah sakit yang 

digunakan dalam menerangkan masalah dan penyebab masalah keperawatan, 

sedangkan pada tanda dan gejala mengikuti apa yang terdapat dalam 

pengkajian data subyektif dan data objektif yang sudah dilakukan. Perbedaan 
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ini terjadi disebabkan karena dalam membuat diagnosa keperawatan rumah 

sakit masih menggunakan Diagnosis Keperawatan NANDA International 

2015-2017 sedangkan peneliti menggunakan acuan Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia (SDKI).  

3. Intervensi keperawatan pada kedua dokumen subyek penelitian tidak terdapat 

perbedaan. Intervensi keperawatan terdiri dari 10 pertanyaan yang digunakan 

dalam pedoman observasi dokumentasi, 10 pertanyaan yang sudah sesuai 

walaupun terdapat perbedaan kalimat antara acuan yang digunakan peneliti 

dengan ruangan dan terdapat satu data tambahan yang ditemukan dalam 

dokumen subyek pertama dan kedua. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

standar asuhan keperawatan yang digunakan di ruangan, tetapi walaupun 

seperti itu memiliki arti atau maksud yang sama seperti yang terdapat dalam 

Nursing Interventions Classification (NIC).  

4. Implementasi keperawatan pada dokumen kedua subyek penelitian hampir 

sama hanya terdapat sedikit perbedaan. Implementasi keperawatan terdiri dari 

10 pertanyaan yang digunakan dalam pedoman observasi dokumentasi, namun 

tidak ada satupun yang didokumentasikan, hanya terdapat kalimat manajemen 

nutrisi saja tanpa mencantumkan tindakan apa saja yang dilakukan. Hal ini 

disebabkan karena di Ruang Oleg RSUD Mangusada form standar 

implementasi sudah tersedia dan perawat ruangan hanya memberi tanda pada 

kolom tindakan yang sudah dilakukan sesuai dengan yang sudah tersedia di 

dalam form implementasi tersebut. 

5. Evaluasi keperawatan pada kedua dokumen subyek penelitian tidak terdapat 

perbedaan, hanya saja perbedaan terdapat pada evaluasi yang dijadikan acuan 
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oleh peneliti dengan evaluasi yang terdapat pada dokumen subyek penelitian. 

Evaluasi yang terdapat pada dokumen pasien menggunakan SOAP (subjective, 

objective, assessment, planning). Dari tiga pertanyaan yang digunakan dalam 

pedoman observasi dokumentasi tidak ada satupun yang sesuai dengan 

pedoman observasi yang digunakan. Hal ini terjadi disebabkan karena standar 

yang digunakan rumah sakit dimodifikasi sesuai dengan keadaan sehingga 

berbeda dengan teori acuan yang digunakan peneliti dan evaluasi yang 

digunakan di ruangan adalah evaluasi dari respon pasien saat itu. 

B. Saran  

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkap pada pembahasan hasil 

penelitian mengenai gambaran asuhan keperawatan pada pasien penyakit paru 

obstruksi kronis dengan defisit nutrisi, peneliti menyarankan: 

1. Bagi Institusi Politeknik Kemenkes Denpasar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan khususnya 

keperawatan medikal bedah serta diharapkan pihak institusi kedepannya dapat 

menggunakan metode laporan kasus agar didapatkan hasil yang lebih optimal pada 

hasil dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan.  

2. Bagi Kepala Ruangan Oleg RSUD Mangusada  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan mutu dan 

kualitas pelayanan rumah sakit dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 

penyakit paru obstruksi kronis sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal baik 

itu melalui perbaikan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) di ruangan agar sesuai 

dengan Nursing Interventions Classification (NIC) dan adanya sosialisasi lebih 
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mendetail mengenai penggunaan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 

(SDKI) sehingga dapat digunakan dalam merumuskan diagnosa yang akan 

digunakan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

penelitian selanjutnya dan dapat mengembangkan lebih luas variabel yang 

berhubungan dengan asuhan keperawatan pada pasien penyakit paru obstruksi 

kronis.  

 


