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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Dalam kesimpulan ini peneliti telah berjalan dengan lancar sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk mendapatkan pengalaman 

dilapangan secara nyata dalam melakukan asuhan keperawatan secara langsung 

kepada klien dengan kasus retensio plasenta yang dilaksanakan diruangan Cut 

Nyak Dien RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, yang meliputi aspek 

spiritual dan bio psiko sosial. Setelah menjalankan dan melakukan asuhan 

keperawatan pada Ny.S selama 4 hari dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 

2 Maret 2019, sebagai langkah akhir dari penyusunan karya tulis ilmiah ini ada 

beberapa kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu : 

1. Pengkajian 

Pengkajian pada tahap ini saat melakukan pengkajian dengan 

menggunakan komunikasi terapeutik agar klien dengan petugas medis menjalin 

hubungan saling percaya antara perawat dengan klien untuk mendapatkan data 

secara lengkap. Data subjektif yang saya dapatkan dari klien yaitu, klien 

mengatakan nyeri dibagian perut dan lemas pasca melahirkan. Sedangkan data 

objektif yang saya dapatkan dari klien adalah klien tampak meringis kesakitan 
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menahan nyeri pasca tindakan curettage dengan skala nyeri 3 (0-5), dan 

aktivtas klien dibantu keluarga dan perawat. 

2. Diagnosa keperawatan 

Saat penulis melakukan analisa data kepada klien yang sudah penulis 

dapatkan, sehingga muncul diagnosa keperawatan sebagai berikut : 

1. Perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan 

penurunan jumlah hemoglobin dalam darah, perdarahan pasca 

persalinan 

2. Nyeri berhubungan dengan trauma atau distensi jaringan pasca 

tindakan curettage 

3. Intervensi 

Setelah tahap ini penulis membuat rencana tindakan keperawatan yang 

telah disesuaikan dengan data yang telah dikumpulkan pada saat pengkajian, 

yang disesuaikan dengan permasalahan yang didapatkan dari hasil pengkajian. 

Perencanaan ini dilakukan oleh penulis yang melibatkan klien dan keluarga 

klien dan tenaga kesehatan lain sehingga dapat mempermudah penulis untuk 

mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan. 

4. Implementasi 

Saat melakukan pelaksanaan ini asuhan keperawatan didukung oleh 

partisipasi klien, keluarga klien, serta tenaga kesehatan ruangan yang 

merupakan hal yang sangat terpenting yang telah dilakukan yaitu, memonitor 
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keadaan umum dan ttv, menganjurkan kllien untuk bedres, memberikan cairan 

parental RL, memonitor skala nyeri dan mengajarkan teknik relaksasi dan 

distraksi. 

5. Evaluasi 

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Ny.S selama 4 hari, beberapa 

masalah teratasi dengan baik di antaranya, klien mengatakan nyeri berkurang, 

klien dapat melakukan aktivitas secara mandiri dan bedres. 

B. Rekomendasi 

Setelah melakukan asuhan keperawatan selama 4 hari dapat terhitung dari 

tanggal 27 februari – 2 maret 2019 pada Ny.S dengan indikasi curettage sisa 

plasenta, dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada pihak – pohan 

sebagai berikut : 

1. Instalasi pendidikan  

Meningkatkan pengajaran praktik klinik maternitas dan meningkatkan 

praktik maternitas di lapangan dan asuhan keperawatan maternitas, sehingga 

mahasiswa dapat menigkatkan kembali skil didalam lapangan dan ilmu tentang 

keperawatan maternitas yang sesuai dengan kasus curettage sisa plasenta atau 

pengimplementasian nya, agar mahasiswa lebih baik lagi dalam melaksakan 

praktik di lapangan dan berhati-hati saat melakukan perkerjaan dilapangan dan 

pengelolaan klien sesuai dengan konsep keperawatan. 
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2. Rumah sakit 

Yang saya harapkan dari rumah sakit adalah lebih mendidik dan 

membimbing lagi mahasiswa/i dalam melakukan tindakan keperawatan di 

ruangan dan membimbing dalam melakukan tindakan secara mandiri agar lebih 

baik lagi dalam melakukan tindakan keperawatan dan selalu mengingatkan 

kembali tentang pemakaian APD saat melakukan tindakan, dan lebih baik lagi 

dalam melakukan tindakan keperawatan  serta mengajarkan bagaimana cara 

meningkan kembali hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat. 

 


