BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Ny.Y post partum dengan
ketuban pecah dini di ruang Bersalin RSUD R. Syamsudin, S.H. selama 4 hari, maka
penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengkajian
Penulis melakukan pengkajian pada tanggal 28 Februari 2018, pengkajian
dilakukan meliputi aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual, dengan melakukan
pendekatan pengkajian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan metode
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Di lanjutkan dengan pemeriksaan
fisik secara head to toe dan didokumentasikan dalam bentuk persistem.
Selama melakukan pengkajian terhadap klien, penulis tidak menemukan
kesulitan karena klien, keluarga klien maupun tenaga kesehatan lainnya dapat
bekerja sama dengan baik. Sehingga proses pengkajian yang telah dilakukan oleh
penulis dapat berjalan dengan lancar.
2. Diagnosa Keperawatan
Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Ny.Y yang mengalami post
partum spontan dengan ketuban pecah dini, penulis hanya menemukan 3 masalah
keperawatan, termasuk 2 masalah keperawatan sesuai dengan teori. Masalah
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keperawatan yang di temukan adalah: Nyeri akut, resiko tinggi infeksi, dan resiko
ketidakefektifan pemberian asi.
3. Perencanaan
Penulis menyusun rencana keperawatan sesuai dengan masalah keperawatan
yang muncul di dalam teori yang ada. Tetapi tidak semua rencana keperawatan
muncul dan tercantum di dalam teori dipakai sebagai rencana keperawatan pada
klien. Karena penulis menyesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan rencana
keperawatan tersebut dapat dilaksanakan. Adapun rencana keperawatan yang
penulis susun dari masalah keperawatan yang tidak sesuai dengan teori, penulis
berusaha mencocokan dengan masalah yang ada sesuai dengan teori tanpa
mmengabaikan situasi dan kondisi klien, Hal ini di pengaruhi oleh keterbatasan
referensi atau literatur yang penulis perlukan.
4. Implementasi
Pada tahap pelaksanaan tindakan keperawatan, penulis melakukan tindakan
keperawatan sesuai dengan rencana tindakan keperawatan yang telah di tetapkan.
Pelaksanaan tindakan keperawatan ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya
kerja sama antara penulis, klien, keluarga klien, perawat ruangan, dengan tim
medis lainnya.
5. Evaluasi
Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Ny.Y yang mengalami post
partum spontan dengan ketuban pecah dini selama 4 hari, maka penulis dapat
mengevaluasi tingkat keefektifan asuhan keperawatan yang telah diberikan pada
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klien. Satu diantaranya adalah masalah aktual dan dua masalah resiko semuanya
dapat teratasi dengan baik. Pendokumentasian ini dilakukan sebagai aspek legal
dari implementasi dan

telah

dilakukan oleh penulis,

seta sebagai saran

komunikasi bagi perawat dan tim kesehatan lainnya.

B. Rekomendasi
Dari kesimpulan di atas, tampak dengan jelas bahwa untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan perlu adanya kerja sama dengan baik serta dukungan dari semua
pihak

yang

telah

terlibat.

Melihat

fakta

tersebut

maka

penulis

akan

merekomendasikan kepada :
1. RSUD R. Syamsudin, S.H.

Kota Sukabumi, terutama di ruang Bersalin agar

deapat menambah fasilitas untuk proses perawatannya.
2. Perwat ruangan atau bidan diharapkan mampu menjalin komunikasi sesering
mungkin dengan pasien di ruangan, agar terjalin kedekatan antara perawat/bidan
dan pasien di ruangan tersebut.
3. Bidang perpustakaan diharapkan agar dapat menambah dan memperbaharui
literatur atau referensi tentang keperawatan maternitas yang menyangkut hal-hal
terbaru tentang pelaksanaan perawatan klien dengan kasus post partum dengan
indikasi ketuban pecah dini serta memperjelas waktu studi kasus untuk mentusun
karya tulis ilmiah di masa yang akan datang.

