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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Pengkajian 

 Pada tahap pengkajian hasil yang didapat yakni data subjektif Ny.I 

mengatakan merasa nyeri pada punggung bawah, nyeri seperti ditusuk-

tusuk dengan skala nyeri 4 (1-10), waktu paling terasa nyeri pada saat 

beraktivitas dan jika di istirahatkan nyeri berkurang, nyeri hilang 

timbul, klien mengatakan pada malam hari sulit tidur. Data objektif 

klien tampak memegangi punggung bagian belakang, TD : 110/80 

mmHg, nadi : 80x/ menit, respirasi  22x/ menit, dan suhu 36,5 °C, 

dengan berat badan 63,9 kg dan tinggi badan 167 cm. Maka tidak terjadi 

kesenjangan antara kasus dengan teori. 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosa keperawatan utama yang ditegakkan pada Ny.I adalah 

nyeri akut (nyeri punggung) berhubungan dengan perubahan kondisi 

fisiologis. Sedangkan menurut teori SDKI terdapat 5 diagnosa 

keperawatan yang ada pada kehamilan trimester III. Maka terdapat 

kesenjangan antara teori dan kasus, ini terjadi karena keluhan yang 

muncul dari klien lebih mengarah pada nyeri akut daerah punggung. 

5.1.3 Intervensi keperawatan 

 Rencana yang diberikan penulis antara lain pengkajian nyeri secara 

komprehensif (lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas dan 

skala nyeri), identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan 

nyeri, jelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur senam hamil serta ajarkan 

teknik nonfarmakologi senam hamil Anggraeni, R (2018). Maka tidak 

terjadi kesenjangan antara kasus dengan teori. 

5.1.4 Implementasi Keperawatan 

 Implementasi yang dilakukan selama 3 kali kunjungan dalam 

seminggu untuk melakukan aplikasi senam hamil pada klien dengan 
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waktu ± 30 menit. Maka tidak terjadi kesenjangan antara kasus penulis 

dengan teori. 

5.1.5 Evaluasi  

 Hasil evaluasi didapatkan setelah diberikan implementasi selama 3 

kali kunjungan rumah dalam seminggu masalah teratasi sebagian 

dengan hasil sebelum diajarkan dan diberikan tindakan senam hamil 

klien mengatakan nyeri pada punggung terasa panas yang menjalar 

kebawah punggung dan klien tampak memegangi punggung dengan 

ekspresi menahan nyeri, setelah dilakukan senam hamil klien 

mengatakan nyeri pada punggung bawah lebih terasa ringan serta klien 

tampak lebih rileks dan nyaman. Untuk skala nyeri punggung dari 

pertemuan pertama yaitu 4 (1-10) dan pada pertemuan ketiga menjadi 

2 (1-10), terjadi penurunan 2 angka yang dilakukan selama 3 kali 

kunjungan dalam seminggu. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

kesenjangan antara kasus dengan teori. 

 

5.2 Saran  

 Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil karya tulis ilmiah adalah 

sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Perawat 

 Disarankan untuk lebih sering mengikuti seminar, workshop atau 

pelatihan tentang senam hamil untuk meningkatkan dan menambah 

wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan 

asuhan keperawatan bagi ibu hamil trimester III, khususnya tindakan 

senam hamil. 

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

 Penulis berharap berbagai institusi pendidikan dapat menggunakan 

hasil Karya Tulis Ilmiah ini untuk dijadikan bahan bacaan serta 

memberikan informasi sehingga menambah wawasan bagi para 

pembaca tentang pengaruh senam hamil terhadap nyeri akut punggung 

pada ibu hamil trimester III. 



 
58 

 

 

 
Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

 

5.2.3 Bagi Klien dan Keluarga 

 Disarankan untuk klien agar lebih rutin melakukan senam hamil 

serta keluarga diharapkan dapat membantu klien melakukan senam 

hamil secara teratur agar penurunan rasa nyeri lebih maksimal. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi referensi untuk 

peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.  


