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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Bab ini aku di sajikan kesimpulan dan saran hasil studi kasus tentang asuhan
keperawatan keluarga pada klien yang mengalami gangguan kebutuhan
oksigen pada klien ISPA dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif.
a. Dari hasil pengumpulan data Pada klien An. N pengkajian riwayat
kesehatan didapatkan terdapat bunyi suara napas tambahan (ronchi),
nampak pilek, nampak kesulitan mengeluarkan dahak, akral teraba
hangat, pernapasan 26 kali permenit. irama napas cepat, An. N
Nampak sesak dan batuk berdahak konsistensi kental dan berwarna
kuning, tekanan nadi 100 kali permenit, S: 37.9˚C.
c. Sesuai dengan pengkajian dan analisa yang penulis lakukan pada An. N
maka penulis menemukan masalah keperawatan Bersihan jalan napas
tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam
mengenal masalah kesehatan SIKI/ SDKI PPNI.
d. Dalam perencanaan ini penulis berfokus pada menajemen jalan napas
monitor tanda-tanda vital, memberitahu kelaurga cara melatih An. N,
membantu keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit,
mengajarkan kepada keluarga memberikan minum hangat kepada
anggota kelaurga yang sakit, mengajarkan cara memberikan oles
minyak kayuputih di leher dan menghirup minyak kayu putih untuk
sesak dan melancarkan pernafasan

memodifikasi lingkungan dan

memanfaatkan fasilitas kesehatan
e. Dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan selama 4 kali kunjungan
rumah dan dilakukan selama 30 menit setiap kali kunjungan penulis
dapat melaksanakan semua rencana keperawatan sesuai dengan
perencanaan yang telah di buat
f. Evaluasi keperawatan pada keluarga Tn. S dapat teratasi pada hari ke 3
perawatan dengan kriteria hasil sesak napas berkurang saat beraktivitas
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ringan, dapat batuk secara efektif, irama napas teratur, frekuensi
pernapasan dalam rentang normal yaitu 16-42 kali permenit.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa
saran-saran sebagai berikut.
a. Bagi masyarakat
Diharapkan agar masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang
pencegahan dan penanganan penyakit ISPA pada anak usia prasekolah
khususnya dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi.
b. Bagi tenaga kesehatan
Bagi seluruh tenaga kesehatan khususnya perawatuntuk selalu
meningkatkan kualitas pelayan dengan meningkatkan pengetahuan dan
wawasan melalui pelatihan-pelatihan atau mengikuti pendidikan
berkelanjutan.
c. Bagi peneliti selanjutnya
Diharpkan penelitian ini di jadikan pembanding antara pasien yang
dinebu dengan batuk efektif dan pasien yang batuk tanpa nebu.

