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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN  

  

A. Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai asuhan keperawatan 

pada ibu primigravida trimester III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan 

tentang pemberian ASI eksklusif dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:   

1. Pengkajian keperawatan pada kedua dokumen keperawatan terdapat hanya 

sedikit perbedaan data yang telah diperoleh, namun terdapat 

ketidaklengkapan data hasil pengkajian salah satunya identitas pasien 

yang hanya didokumentasikan nama, umur, dan no. pasien. Berdasarkan 

data subjektif dan data objektif yang telah didokumentasikan pada data 

penelitian kadek ona utari dewi (2019) tidak ada perbedaan dengan acuan 

yang digunakan oleh peneliti dikarenakan menggunakan acuan Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia yang berisikan tanda dan gejala mayor 

minor yang telah didokumentasikan pada dokumen subyek pertama dan 

subyek kedua. 

2. Diagnosa keperawatan belum ditegakkan secara lengkap pada kedua 

dokumen adalah diagnosa kebidanan. Adanya perbedaan yang terjadi 

pada diagnosa karena adanya perbedaan acuan yang digunakan dal 

merumuskan diagnosa.   

3. Tidak ditemukan perencanaan pada kedua dokumen pada karena format 

yang telah ditetapkan tidak melampirkan format perencanaan karena 

mengacu pada pedoman yang telah disepakati. 
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4. Implementasi keperawatan pada data penelitian kadek ona utari dewi 

2019), pada kedua dokumen tidak terdapat form khusus untuk 

implementasi keperawatan. Tindakan yang dilakukan didokumentasikan 

pada form catatan perkembangan pasien terintegrasi dengan metode 

SOAP, kemudian petugas kesehatan memberi paraf setelah 

mendokumentasikan  

5. Evaluasi keperawatan pada kedua dokumen menggunakan format SOAP. 

Terdapat perbedaan pada unsur A (Analysis) pada penelitian kadek ona 

utari dewi (2019) hanya menerangkan diagnosis yang terdapat pada pasien.  

 

  

B. Saran   

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terdapat kesenjangan pada asuhan 

keperawatan sehingga disarankan :  

1. Bagi peneliti sebelumnya  

Diharapkan dalam proses penelitian dan pendokumentasian  

mencantumkan data yang lebih lengkap.   

2. Bagi petugas kesehatan  

Diharapkan dapat meningkatkan pemberian asuhan keperawatan pada Ibu 

primigravida Trimester III dengan Kesiapan Peningkatan Pengetahuan 

tentang  Pemberian ASI Eksklusif dan melengkapi pendokumentasian 

pada catatan medis pasien pada pengkajian, diagnosis, Intervensi, 

implementasi dan evaluasi keperawatan sehingga data lebih lengkap.  

 

 



 
 

52 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dalam proses penelitian dapat digunakan oleh peneliti 

selanjutnya agar proses penelitian penelitian  dapat dilakukan secara terus 

menerus. Disamping itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan variabel yang dapat dihubungkan dengan Keperawatan 

Ibu primigravida Trimester III dengan Kesiapan Peningkatan Pengetahuan 

tentang  Pemberian ASI Eksklusif dan lebih baik menggunakan metode 

dokumentasi perawat sehingga mendapatkan data yang lebih valid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


