
BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil studi kasus dengan subyek defisit pengetahuan tentang 

perawatan payudara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengakajian keperawatan 

      Pengkajian keperawatan pada dokumen pasien di ruangan terdapat kesenjangan 

dengan bahan acuan peneliti karena tidak mendokumentasikan gejala dan tanda 

mayor minor yang mendukung masalah keperawatan defisit pengetahuan serta tidak 

ada pengkajian khusus mengenai tingkat pengetahuan pasien. 

2. Diagnosis keperawatan 

Pada bagian diagnosis keperawatan, terdapat perbedaan yaitu pada dokumen 

kedua pasien hanya menegakkan diagnosa kebidanan. 

3. Perencanaan keperawatan 

Pada bagian perencanaan, terdapat kesenjangan antara hasil penelitian dengan 

teori yang menjadi bahan acuan peneliti. Perbedaan tersebut ditemukan pada 

perumusan kriteria hasil dan beberapa perencanaan keperawatan pasien. 

4. Implementasi keperawatan 

      Pada tahap implementasi keperawatan, terdapat persamaan antara dokumen 

pasien dengan bahan acuan teori peneliti. 

5. Evaluasi 

Evaluasi keperawatan di ruangan sudah menggunakan metode SOAP, namun 

belum mengkhusus tentang defisit pengetahuan perawatan payudara dan terdapat 

perbedaan pendokumentasian pada bagian subjektif dan objektif.  
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 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, adapaun beberapa saran yang 

ingin penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Diklat RSUD Wangaya 

      Diharapkan adanya pembaharuan format khususnya terkait edukasi dan 

sosialisasi terkait pengaplikasian standar asuhan keperawatan agar adanya 

persamaan bahasa seiring dengan berkembangnya ilmu keperawatan terbaru 

dengan menggunakan standar acuan yang berlaku di Indonesia  

2. Kepala Keperawatan RSUD Wangaya 

      Diharapkan agar menempatkan profesi perawat sehingga pendokumentasian 

asuhan keperawatan dapat diterapkan dan disempurnakan baik dari pengkajian, 

diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi maupun evaluasi keperawatan 

pada pasien postpartum. 

3. Petugas kesehatan di RSUD Wangaya 

Diharapkan dapat melengkapi pendokumentasian pada rekam medis pasien 

khususnya pada bagian pengkajian sehingga dapat menegakkan masalah yang 

sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan gejala dan tanda mayor minor. 

4. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun pembanding 

untuk penelitian dalam asuhan keperawatan ibu postpartum primipara dengan 

defisit pengetahuan tentang perawatan payudara. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan melakukan penelitian langsung ke responden dengan menggunakan 

lima proses pendekatan keperawatan.                   


