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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan. 

Dari hasil pembahasan antara tinjaun pustaka dan tinjauan kasus pada 

pasien dengan bronkitis, maka penulisan dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

5.1.1 Pengkajian. 

Pengumpulan data : terdapat kesamaan antara data dasar pada tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. sedangkan data.Penglompokan data hanya dapat 

dilaksanakan apabila ada pasien secara langsung. 

5.1.2 Diangnosa keperawatan.  

Tidak semua diangnosa keperawatan pada tinjauan pustaka yang 

didapatkan pada tinjauan kasus. Pada tinjauan pustaka di dapatkan 6 diagnosa 

keperawatan yaitu : Ketidak efektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

obstruksi trakeo bronkiale akibat penumpukan secret. Dan Gangguan pertukaran 

gas berhubungan dengan perubahan membran alveo kapiler dan Pemenuhan 

kebutuhan nutrisi ( kurang dari kebutuhan ) berhubungan dengan penurunan 

masukan per oral dan peningkatan  kebutuhan metabolik yang berkaitan dengan 

dipsneo dan anaroksia. Dan Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidak  

seimbangan antara suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen. Dan Ansietas 

berhubungan dengan perubahan setatus kesehatan. Dan Kurang pengetahuan 
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berhubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit dan perawatan 

dirumah. 

Sedangkan diagnosa keperawatan pada tijauan pustaka yang sama dengan tinjauan 

kasus adalah berikut: 

1. Ketidak efektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan obstruksi trakeo 

bronkiale akibat penumpukan secret. 

2. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang penata 

laksanaan perawatan dirumah. 

5.1.3   Perencanaan. 

Tidak semua rencana tindakan pada tinjauan pustaka dapat di rencanakan pada 

tinjauan kasus tapi di sesuaikan dengan kondisi pasien. 

5.1.4 Pelaksanaan. 

Pelaksanaan di laksanakan sesuai rencana tindakan dan keadaan pasien. 

5.1.5 Evaliasi. 

Evaluasi dapat dilakukan bila ada pasien secara nyata. 

 



54 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kesempatan ini adalah : 

5.2.1 Kepada masyarakat  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar masyarakat, khususnya 

pihak keluarga yang salah satunya menderita bronkitis hendaknya keluarga 

secepatnya memeriksakan anggota keluarganya ke pelayanan kesehatan 

jika salah satu anggota keluarga ada gejala-gejala ringan misalnya batuk , 

panas dan di sertai pilek dan hendaknya keluarga berperan serta dalam 

pengawasan minum obat pasien . 

5.2.2 Kepada instansi kesehatan  

Agar tetap berperan aktif dalam pemberian informasi dengan 

menagadakan penyuluhan tentan pencegahan dan pengobatan penyakit 

bronkitis. Serta meningkatkan pelayanan dan mengembangkan 

keterampilan para tenaga medis maupun para medis serta meningkatkan 

fasilitas (sarana dan prasarana) demi keberhasilan dalam memberikan 

pengobatan pada penderita  

5.2.3 Kepada instansi pendidikan  

Diharapkan untuk memilih lahan praktek yang dapat menunjang 

bagi mahasiswa praktek keperawatan medikal bedah agar dapat 

memperluas lahan praktek bagi mmahasiswa dan juga efektif dalam 

memberikan bimbingan kepada masyarakat.   

 

 


