BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Penulis akan menyimpulkan bahwa asuhan keperawatan dengan masalah
Asuhan Keperawatan Pada Ny.I dengan G5P4A0 Parturien Atrem Kala I Fase
Aktif di ruang Bersalin RSUD.R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi tanggal 16
Juli 201, sebagai berikut :
1. Pengkajian
Bahwasannya saat di kaji oleh penulis dan membandingkan antara bab 2
dan 3 dalam hal pengkajian ini mengalami kesenjangan yakni dimana
pada proses pemeriksaan tanda-tanda vital klien, di bab 3 Tanda-tanda
vital klien dalam kondisi normal sedangkan di dalam bab 2 tekanan darah
meningkat, nadi meningkat, resfirasi meningkat dan suhu dapat
meningkat. Akibat adanya kesenjangan itu maka penulis mengkaji lebih
dalam lagi sehingga dalam hal penyusunan proses keperawatan ini
penulis tidak terlalu banyak terpaku pada materi.
2. Diagnosa
Berdasarkan hasil pengkajian melalui Analisa data maka diagnosa yang
mucul pada Ny. I ada dua diagnosa, yaitu :
a. Nyeri Persalinan berhubungan dengan dilatasi serviks
b. Keletihan berhubungan dengan energi berkurang
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3. Perencanaan
Dalam merencanakan tindakan keperawatan penulis berkerjasama
dengan klien dan keluarga dalam menentukan tindakan keperawatan
sesuai yang di butuhkan oleh klien.
4. Implementasi
Yang dilakukan tindakan keperawatan sesuai dengan yang sudah
ditetapkan oleh penulis. Pengelolaan proses keperawatan pada Ny.I
melibatkan keluarga klien dan bekerjasama dengan perawat ruangan
yang memonitori tindakan yang diberikan kepada Ny.I serta tenaga
kesehatan lainnya.
5. Evaluasi
Evaluasi yaitu proses penilaian dimana keberhasilan atau tindakan yang
dilakukan kepada klien dari perkembangan klien dan tujuan yang telah
dicapai selama ini. Sehingga di dapatkan evaluasi yakni pada diagnosa
pertama Nyeri Persalinan berhubungan dengan dilatasi serviks dan ke
dua Keletihan berhubungan dengan energi berkurang dengan masalah
belum teratasi tentu dengan dukungan keluarga, kolaborasi tim medis
lainnya serta kerja sama yang baik antara perawat dan pasien agar
terciptanya kondisi kesehatan yang lebih baik lagi.
B. REKOMENDASI
Kesimpulan yang sudah dijabarkan penulis meyerahkan sesuatu mungkin
bisa dijadikan pendapat kepada semua pihak yang bersangkutan didalam
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asuhan keperawatan dengan pada Ny. I suatu perubahan serta perbaikan yakni
1. Aspek Teori
Institusi pendidikan dapat memperbanyak buku diharapkan menjadi
sumber Ilmu bagi para mahasiawa keperawatan, dan diharapkan dapat
meningkatkan mutu pelayanan agar menciptakan mahasiswa yang unggul
dalam melakukan Asuhan Keperawatan. Khusunya pada persalinan dengan
G5P4A0 Parturien Aterm Kala I Fase Aktif pada ibu bersalin. Sehingga
mahasiswa dapat meningkatkan Ilmu pengetahuan dan kemampuan di
segala situasi dan kondisi yang mungkin akan terjadi di lapangan
2. Aspek Praktik
Penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi sumber
pengetahuan yang akan membantu mahasiswa keperawatan dalam
meningkatkan kemampuan di bidang pelayanan khususnya dalam asuhan
keperawatan pada ibu persalinan dengan G5P4A0 Parturien Aterm Kala I
Fase Aktif penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini di jadikan sebagai
acuan dalam peneliatian selajutnya.
3. Rekomendasi bagi Rumah Sakit
Untuk lebih meningkatkan kesehatan upaya dalam mencapai pelayanan
yang lebih optimal dengan mengedepankan kenyamanan klien.

