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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Sectio caesarea adalah proses persalinan dengan melalui 

pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan rahim 

(histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah caesar umumnya dilakukan 

ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan 

karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur 

persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang 

beranggotakan spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis anastesi serta  

bidan. 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada Ny.R post sectio 

caesarea dengan indikasi panggul sempit diruang Cut Nyak Dien RSUD 

Sekarwangi Kabupaten Sukabumi pada tanggal 28 Februari 2019 sampai 

dengan tanggal 02 Maret 2019 penulis dapat menyimpulkan yaitu :  

1. Pengkajian  

Setelah melakukan pengkajian dalam asuhan keperawatan, penulis 

menemukan kesenjangan antara teori dan praktik dilapangan. 

Kesenjangan tersebut terdapat pada tanda-tanda vital klien, sistem 

kardiovaskuler klien yang tidak mengalami gangguan post sectio 

caesarea, sistem pencernaan klien yang tidak mengalami konstipasi 

atau gangguan akibat anastesi, sistem perkemihan klien yang tidak 
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terganggu akibat proses pembedahan dan pemeriksaan diagnostik klien 

yang tidak dilakukan pemeriksaan USG 

2. Diagnosis  

Setelah penulis melakukan pengkajian menyeluruh dan menganlisis 

data, maka penulis dapat menentukan diagnosis yang muncul pada 

klien post sectio caesarea dengan indikasi panggul sempit pada Ny. R 

sebagai berikut :  

a. Nyeri akut berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan. 

b. Resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan terputusnya 

kontiunitas jaringan. 

c. Gangguan pemenuhan ADL (activity daily living) berhubungan 

dengan kelemhan fisik. 

d. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi. 

Sedangkan diagnosis yang tidak ditemukan pada Ny. R  adalah sebagai 

berikut :  

a. Gangguan intergritas kulit berhubungan tindakan pembedahan. 

b. Konstifasi berhubungan dengan penurunan tonus otot. 

c. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan pengeluaran ASI tidak 

lancar. 
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3. Perencanaan  

Perencanaan yang disusun oleh penulis disesuaikan dengan keluhan, 

kondisi, kemampuan dan prioritas masalah pada klien dengan post 

sectio caesarea dengan indikasi panggul sempit. Perencanaan tersebut 

disusun secara mandiri dan kolaborasi dengan kelurga serta tim 

kesehatan yang lain. Perencanaan yang ditetapkan penulis ditunjukan 

untuk meningkatkan kenyamanan seperti menganjurkan manajemen 

nyeri, mencegah terjadinya infeksi seperti  dilakukan perawatan luka 

dengan teknik aseptik dan antiseptik dan memehuni kebutuhan 

kesehatan klien seperti membantu aktifitas sehari-hari klien.  

4. Implementasi  

Pada tahap implementasi penulis melaksanakan tindakan sesuai 

dengaan rencana yang telah disusun melibaatkan partisipasi aktif klien 

dengan keluarga yang berkerja sama dengan perawat ruangan sehingga 

penulis tidak menemukan kesulitan dalam pelaksanaan tindakan. Tidak 

ada modifikasi tindakan dalam melakukan asuhan keperawatan.  

5. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi penulis melakukan evaluasi sengan 2 jenis yaitu 

evaluasi formatifdan efaluasi sumatif. Masalah-masalah yang terjadi 

pada klien umumnya dapat teratasi sesuai rencana waktu  yang telah 

ditentukan (3x24jam). Didalam perencanaan seperti diagnosis 

nyeri,resiko tinggi terhadap infeksi dan gagguan pemenuhan ADL 

(activity daily living). 
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B. Rekomendasi  

Sesuai dengan permasalahan yang dtemukan dilapangan maka penulis 

merekomendasikan beberapa hal yang ditunjukan kepada :  

1. Keda Rumah Sakit 

Mutu pelayanan dapat ditingkatkan dengan meperhatikan kerja 

perawat yang ada 

2. Kepada Perawat Ruangan  

Hendaknya memperbanyak komunikasi terapeutik pada klien, serta 

memberikan edukasi kepada klien, motivasi, dan keluarga klien 

sehingga paham tentang penyakit yang diderita klien.  

3. Kepada klien dan keluarga  

Diharapkan klien dapat menjaga kesehatan tubuh dan mengubah gaya 

hidup yang dapat menimbulkan penyakit kemudian hari. Untuk 

keluarga dapat memberikan dukungan dan memotivasi klien dalam 

perawatan rumah sakit sehingga membantu dalam kesembuhan klien 

dan kekuatan kepada klien. Motivasi sangat penting karena merupakan 

suatu semangat bagi klien untuk kesembuhan klien.  

4. Institusi Pendidikan  

Kepada pihak instalasi pendidikan diharapkan lebih banyak mengasah 

kemampuan mahasiswanya dengan meningkatkan kembali praktik 

laboraturium dan peningkatan pengajaran pelatihan dan penerapan 

dalam asuhan keperawatan maternitas sehingga mahasiswa dapat 
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menerapkan ilmu sesuai dengan kasus post sectio caesarea yang ada 

dilapangan.  

 


