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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari pembahasan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus Asuhan 

Keperawatan pada Ny. “S” dengan Pneumonia, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengkajian 

1) Pengumpulan data 

Pada tahap pengumpulan data antara tinjauan kasus dan tinjauan teori 

tidak ada perbedaan 

2) Analisa data yang mendukung pada suatu masalah sudah teratasi  

Dalam analisa data ini diperlukan ketelitian,wawasan yang luas dari 

penulis. 

3) Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan pada studi kasus yang muncul tidak slalu sama 

dengan teori karena aplikasi langsung pada pasien. 

5.1.2 Perencanaan 

Perencanaan pada tinjauan pustaka mengacu pada landasan teori dan 

disesuaikan dengan keadaan penderita dan belum ditemukan kriteria waktu 

yang akan dicapai, sedangkan pada tinjauan kasus penulis berhadapan 

langsung dengan penderita sehingga untuk menentukan kriteria waktu yang 

harus dicapai sesuai dengan berat ringannya masalah yang dialami.  
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5.1.3Pelaksanaan 

Pelaksanaan tidak selalu sama dengan perencanaan, pada dasarnya 

pelaksanaan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi penderita. Selama 

dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam masalah teratasi. 

5.1.4 Evaluasi 

Pada tinjauan pustaka tidak disebutkan hasil evaluasi, karena tidak 

adanya penderita secara nyata. Sedangkan pada tinjauan kasus hasil evaluasi 

dapat dilihata dari catatan perkembangan dan dapat dicapai sebagian sesuai 

dengan waktu yang ditentukan karena penderita kooperatif dan mau 

melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan petunjuk. 

5.2 Saran 

5.2.1 bagi masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar masyarakat kususnya pihak 

keluarga yang menderita pneumonia Hendaknya keluarga secepatnya 

memeriksakan anggota keluarganya ke pelayanan kesehatan jika salah satu 

anggota keluarga terdapat gejala-gejala ringan misalnya sesak nafas, batuk disertai 

dahak kekuningan.  

5.2.2  Instasi kesehatan 

Agar tetap berperan aktif dalam pemberian informasi dan motifasi dengan 

mengadakan penyuluhan tentang  penyakit pneumonia dan pencegahannya. 
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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  Instasi pendidikan 

Diharapkan untuk memilih lahan praktek yang dapat menunjang bagi mahasiswa 

dalam praktek keperawatan medical bedah. Agar dapat memperluas lahan praktek 

bagi mahasiswa dan juga efektif dalam memberikan bimbimngan pada 

masyarakat. 

   


