
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengkajian pasien 1 dan 2 menunjukkan tanda dan gejala mayor yaitu pasien 

mengalami defisit pengetahuan tapi tidak di dokumentasikan oleh petugas 

kesehatan, tidak ada pengkajian peran dan terdapat pengkajian tentang 

kebutuhan edukasi.  

2. Diagnosa keperawatan pasien 1 dan pasien 2 diruangan melati ditegakkan 

oleh petugas kesehatan (bidan) sedangkan peneliti menggunakan acuan 

menurut SDKI. 

3. Rencana asuhan keperawatan untuk diagnosa defisit pengetahuan b.d kurang 

terpapar informasi pada pasien 1 dan pasien 2 tidak ada ditulis pada rekam 

medis. Namun hanya ditulis pada catatan terintegrasi yang memuat rencana 

dan implementasi berupa menjelaskan pendidikan kesehatan tentang merawat 

bayi. 

4. Implementasi keperawatan pada pasien 1 dan 2 sudah diterapkan sesuai 

dengan intervensi keperawatan yang telah ditetapkan terkait defisit 

pengetahuan, namun petugas kesehatan (bidan) tidak mendokumentasikan 

pada rekam medis pasien. 

5. Evaluasi keperawatan pada pasien 1 dan pasien 2 menggunakan format 

SOAP (subjective, objective, assessment planning). Namun terdapat 

perbedaan dalam cara penulisan evaluasi oleh petugas kesehatan (bidan) 

dengan teori acuan yang peneliti gunakan yaitu pada assessment .pada 



evaluasi asuhan keperawatan ibu primipara dalam pemenuhan defisit 

pengetahun didokumentasikan di catatan edukasi terintegrasi dan tidak 

menggunakan metode SOAP tapi centang pada format yang sudah disediakan 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, adapun beberapa saran 

yang ingin penulis sampaikan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

diantaranya :  

1. Kepada Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

Kepada Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, diharapkan 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang keperawatan khususnya keperawatan 

maternitas, serta dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian 

selanjutnyadengan metode yang berbeda. 

2. Bagi Petugas Kesehatan di RSUD Buleleng 

Bagi petugas kesehatan di ruang melati di harapkan melengkapi data- data pada 

dokumentasi dan memperjelas tulisan agar data yang didapat lebih lengkap dan 

jelas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitin selanjutnya diharapkan peneliti dapat melakukan validasi data 

langsung ke pasien, keluarga,Perawat maupun tenaga kesehatan lainnya agar tidak 

sulit mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan mempercepat proses 

pengurusan surat ijin agar tidak kekurangan waktu untuk menyusun KTI. 


