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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN  

 Persalinan dengan cara Sectio Caesarea merupakan persalinan yang 

membutuhkan tindakan khusus di ruang operasi. Tindakan ini dimulai dari 

pertama kali membuka dinding depan perut dengan membuat sayatan agar 

bayi keluar dengan selamat. Penyebab di lakukan Sectio Caesarea pada ibu 

adalah chepalo Pelvic Disproportion (CPD),  sedangkan pada janin adalah 

janin besar. 

Dalam melakukan asuhan keperawatan pada Ny.A dengan post 

sectio caesaria hari ke-1 dengan indikasi Chepalo Pelvic Disproportion 

(CPD) di ruang Raden Dewi Sartika RSUD Sekarwangi kabupaten 

sukabumi selama kurang lebih 3 minggu penulis mengaplikasikan beberapa 

teori dengan fakta yang ada dilapangan sehingga penulis dapat 

mneyimpulkannya sebagai berikut :  

1. Pengkajian merupakan tahapan pertama untuk menyesuaikan 

antara teori dan kasus yang ada dilapangan, dalam tahap ini 

terdapat kesesuaian antara kasus dan teori yakni penulis 

melakukan pengkajian pada tanggal 15 Mei 2019 pada klien 

Ny.A di ruang Raden Dewi Sartika RSUD Sekarwangi penulis 

melakukan pengakajian ini dengan cara wawacara yang 
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2. melibatkan keluarga klien mengobservasi , dokumentasi, serta 

melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe guna membantu 

kelancaran dalam proses keperawatan. 

3. Diagnosa keperawatan merupakan tahapan kedua setelah penulis 

melakukan pengkajian terhadap klien Ny.A post op sectio 

caesaria dengan indikasi Chepalo Pelvic Disproportion  (CPD) 

yaitu menentukan diagnosa  ditemukan adanya perbedaan antara   

4. teori dan kasus yang ditemukan dilapangan. Dalam teori 

ditemukan ada 9 diagnosa yang muncul sedangkan pada kasus 

hanya 3 diagnosa yang  sesuai dengan teori dan sesuai dengan 

apa yang terjadi pada klien, masalah keperawatan yang 

ditemukan yakni nyeri, defisit perawatan diri dan resiko infeksi.  

5. Intervensi yang telah disusun oleh penulis akan dijadikan 

landasan untuk melakukan tindakan keperawatan terhadap klien 

Ny.A, ditemukan adanya kesesuaian dan perbedaan dengan apa 

yang telah di rencanakan, yakni adanya kesesuaian seperti yang 

terdapat dalam diagnosa keperawatan nyeri, defisit perawatan 

diri dan resiko infeksi. Sedangkan perbedaan yang terlihat pada 

saat penyusunan perencanaan adanya perbedaan dengan apa 

yang terjadi langsung dilapangan.  

6. Dalam tahap implementasi ini adanya kesesuaian dalam teori 

penulis melakukan tindakan keperawatan  satu persatu yang 

telah disusun dalam perencanaan , dan diharapkan hasilnya 
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sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh penulis. Hasil 

penelitian yang dilakukan dalam melakukan implementasi ini 

terdapat kesesuaian dalam melakukannya penulis bekerjasama 

dengan tim dokter, perawat ruangan,  kepala ruangan, ketua tim 

serta melibatkan keluarga klien agar pelaksanaan proses 

keperawatan ini berjalan dengan lancar dan baik.  

7. Evaluasi ini merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan, 

penulis melakukan asuhan keperawatan pada Ny.A di ruang 

Raden Dewi Sartika RSUD Sekarwangi selama kurang lebih 4 

hari penulis mengevaluasi hasil penelitian tersebut ditemukan 

adanya kesesuaian pada masalah kondisi klien yang menjadi 

diagnosa keperawatan dan diharapkan masalah tersebut  teratasi 

dengan baik, yakni nyeri teratasi dengan tanda-tanda vital dalam 

batas normal,  defisit perawatan diri dengan klien bisa 

melakukan perawatan diri tanpa bantuan keluarga, dan yang 

terakhir resiko infeksi dengan tidak ditemukannya tanda-tanda 

infeksi. 

B. REKOMENDASI  

Untuk membangun kerjasama yang baik perlu hubungan yang baik 

pula antara perawat yang satu dengan perawat yang lainnya serta pelayanan 

kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut sehingga penulis ingin 

merekomendasikan beberapa hal kepada pihak yang terkait diantaranya 

sebagai berikut : 
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1. Aspek teoritis 

Pada tahap aspek teoritis ini di harapkan ada beberapa saran 

yang penulis ingin sampaikan yakni yang pertama pada pihak 

kampus lebih memperbanyak materi terutama buku  keperawatan 

maternitas yang sangat penting dalam karya tulis ilmiah,pihak 

institusi di harapkan lebih banyak terjun langsung ke masyarakat-

masyarakat untuk berperan langsung menurunkan angka kematian 

ibu itu tersendiri sehingga para mahasiswa dapat memperoleh ilmu 

serta pengalaman baru terhadap apresiasi kerjasama antara setiap 

dosen dan mahasiswanya.  

2. Aspek praktis 

Sedangkan pada aspek praktis penulis ada beberapa kendala yakni 

seperti penulis memiliki kendala dalam melakukan tindakan miring kiri 

miring kanan karena klien merasakan nyeri di bagian luka post op hal 

ini di akibatkan karena efek anestesi spinal. Oleh karena diharapkan bisa 

memberikan efek positif bagi yang membacanya serta Karya tulis 

ilmiah ini bisa dijadikan referensi ilmu bagi yang membacanya 

sehinggan pembaca dapat meningkatkan skill yang dimilikinya lewat 

karya tulis ilmiah ini. Sedangkan saran bagi perawat terutama perawat 

maternitas diharapkan lebih meningkan pendidikan kesehatan kepada 

masyarakat terutama ibu ibu hamil bisa saja turut membantu dalam 

penurunan angka kematian ibu terutama di Sukabumi. 
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Selanjutnya kepada Pihak terkait yakni RSUD Sekarwangi 

Kabupaten Sukabumi untuk lebih menambah fasilitas yang ada 

terutama di ruang raden dewi sartika serta memperbaharui fasilitas yang 

rusak seperti tempat tidur klien agar proses perawatan dapat berjalan 

lebih baik lagi. 

Yang terakhir penulis juga ingin  memberikan saran kepada 

keluarga klien untuk selalu mendukung dan lebih perduli terhadap 

kesehatan klien seperti menjelaskan gizi yang baik untuk ibu setelah 

melahirkan,cara merawat luka yang baik agar tidak terjadi infeksi serta 

memberikan semangat karena klien lebih membutuhkan dukungan 

keluarga serta dukungan suami agar kondisi klien lebih cepat pulih dan 

kembali bersemangat untuk sehat. 

 


