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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan perdarahan 

uterus disfungsional penulis memberikan pelayanan keperawatan secara 

profesional sangatlah penting dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Pada 

kesempatan ini penulis melaksanakan asuhan keperawatan secara 

komprehensif yang meliputi aspek biologis-psikologis-sosial-spiritual 

berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama pendidikan dan 

mampu mendokumentasikannya dalam bentuk studi kasus. 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Ny.M dengan gangguan 

sistem refroduksi dengan perdarahan uterus disfungsional Sukabumi dari 

tanggal 6 Maret sampai tanggal 10 Maret 2019, yang disimpulkan 

1. Pengkajian 

       Selama pengkajian tanggal 06 Maret klien dan keluarga bersikap 

kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Adapun 

data-data yang penulis peroleh selama pengkajian adalah: klien mengatakan 

klien mengatakan mengalami perdarahan sudah selama 17 hari dan 

perdarahan banyak menggumpal dank lien juga mengatakan ini ada hal 

yang pertama kali di alami karena slama ini klien normal dan teratur dalam 

setiap haid nya. Di sertai nyeri di perut bagian bawah dengan sekala nyeri 
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5 (0-10). Frekuensi makan klien 3x sehari dengan jenis bubur, lauk pauk 

klien makan 1 porsi abis, dan klien mengatakan tidak ada keluhan dalam 

pola makan. klien dan keluarga mengatakan tidak mengetahui kondisi yang 

dialami klien,  

2. Diagnosa keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian dan dianalisa, maka penulis dapat 

menentukan diagnosa keperawatan pada Ny.M yang sesuai dengan teori yaitu  

kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan perdarahan pervagina 

berlebih, Nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan otot gangguan 

sirkulasi darah, Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidak seimbangan 

antara kebutuhan dan suplay oksigen. 

3. Perencanaan Tindakan Keperawatan 

       Rencana tindakan keperawatan yang ditetapkan oleh penulis sesuai 

dengan kemampuan, kondisi, sarana dan berdasarkan prioritas, serta 

ditemukan dan diketahui oleh keluarga Ny.M sehingga dilakukan kerja 

sama yang baik dalam pelaksanaanya dan tidak menemukan hambatan. 

4. Pelaksana Tindakan Keperawatan 

       Pelaksanaan tindakan keperawatan pada Ny.M sesuai dengan 

perencanan yang telah ditetapkan dengan melibatkan keluarga klien dan 

bekerja sama dengan perawat ruangan melalui pendelegasian tanpa terlepas 

dari monitoring pada tiap pergantian dinas dalam 24 jam dan didukung 

dengan sarana yang cukup. Penulis melakukan tindakan keperawatan 
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selama 4 hari yang dilakukan dirumah sakit mulai tanggal 6 Maret sampai 

10 Maret 2019. Selama melaksanakan tindakan keperawatan, Ny.M beserta 

keluarganya sangat kooperatif dan keluarga klien dapat membantu dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada Ny.M 

dengan perdarahan uterus disfungsional di pengaruhi karena menuju ke fase 

primenopause. 

5. Evaluasi 

       Evaluasi yang dilakukan oleh penulis terdiri dari dua jenis yitu evaluasi 

sumatif dan formatif untuk menentukan tercapai atau tidaknya tindakan 

yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditemukan dalam 

perencanaan keperawatan, masalah-masalah yang terjadi pada pasien 

umumnya dapat teratasi pada hari ke-4, klien pulang dalam keadaan 

sembuh, dan dilanjutkan pemantauan kesehatan poli klinik penyakit dalam 

secara teratur. 

6. Pendokumentasian 

       Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan melalui tahap-tahap 

proses keperawatan, maka penulis mendokumentasikannya yang berguna 

untuk mencapai pelayanan keperawatan yang berkesinambungan pada 

Ny.M  dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. 

B. Rekomendasi 

       Untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan perlu ditingkatkan 

pengetahuan, keterampilan tentang cara perawatan pada klien dengan 
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perdarahan uterus disfungsional baik untuk perawatan, Bidan maupun 

mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan atau kebidanan. Dalam 

kesempatan ini penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang mudah-

mudahan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik: 

1. RSUD. R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi 

Saran dan prasarana yang ada di rumah sakit sudah lengkap sehingga 

mempermudah melakukan asuhan keperawatan dan tindakan. Dan 

diharapkan dipertahankan dan lebih di kembangkan lagi. 

2. Perawat dan Bidan Ruangan 

Peran perawat dan Bidan dalam melakukan asuhan keperawatan sudah 

baik. Dan di harapkan selalu mempertahankan dan selalu meningkatkan 

kemampuan.   

3. Instansi pendidikan 

       Bagi instansi pendidikan agar dapat lebih menyediakan literatur yang 

lengkap dan terbaru khususnya mengenai buku tentang refroduksi atau 

maternitas. sesuai dengan perkembangan pendidikan dan teknologi.  

4. Klien dan keluarga  

       Peran keluarga dirumah untuk selalu mendukung dan memotivasi klien 

dalam proses pengobatan. Untuk mempercepat pengobatan yang tuntas 

dibutuhkan peran keluarga sebagai pengawas menelan obat (PMO) di 

rumah agar klien disiplin dalam meminum obat. Sehingga keberhasilan 

dalam pengobatan dapat tercapai/tuntas.  


