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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenati asuhan keperawatan 

pada ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pedoman observasi dan 

data repository pengkajian pada yang dilakukan oleh petugas sudah sejalan dengan 

teori. Namun berdasarkan dengan tujuh item pengkajian yang terdapat pada lampiran 

yaitu identitas, riwayat obstetri dan ginekologi, riwayat penyakit, pola kebutuhan 

sehari-hari, pemeriksaan fisik, data penunjang dan gejala tanda mayor, 6 item sudah 

dikaji dan tertulis pada data repository , namun 1 item yaitu gejala dan tanda mayor 

tentang defisit pengetahuan sesuai dengan SDKI terkaji namun tidak tertulis di 

dokumen rekam medik pasien.  

2. Diagnosa 

Diagnosa yang dirumuskan dikumpulkan menggunakan pedoman observasi 

dan pada data repository yang terdiri dari 12 pernyataan antara lain Problem,  Etiology, 

Symptom  (PES) sesuai dengan SDKI pada subyek. 

3. Intervensi 

Berdasarkan hasil penelitian intervensi keperawatan yang telah dirumusakan 

dikumpulkan menggunakan pedoman observasi pada data repository yang terdiri dari 

menjelaskan  tujuan tindakan yang akan dilakukan, menanyakan  keluhan yang 
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dirasakan klien, menggali perasaan/pengalaman klien berkaitan dengan masalah 

kehamilan yang dihadapi, menjelaskan tentang perdarahan per vaginam, menjelaskan 

tentang sakit/nyeri kepala yang hebat, menjelaskan tentang  masalah 

visual/penglihatan yang kabur menjelaskan tentang bengkak pada muka dan tangan, 

menjelaskan tentang nyeri abdomen yang hebat, menjelaskan tentang gerakan janin 

yang berkurang atahu tidak terasa.  

4. Implementasi 

Data hasil observasi pada data repository yang dikumpulkan menggunakan 

pedoman observasi pada data repository yang terdiri dari. Implementasi yang 

dilakukan pada subyek pertama dan kedua telah dilakukan sesuai dengan intervensi 

yang telah direncanakan yaitu memberikan  asuhan keperawatan KIE. Dengan susunan 

: menjelaskan  tujuan tindakan yang akan dilakukan, menanyakan  keluhan yang 

dirasakan klien, menggali perasaan/pengalaman klien berkaitan dengan masalah 

kehamilan yang dihadapi, menjelaskan tentang perdarahan per vaginam, menjelaskan 

tentang sakit/nyeri kepala yang hebat, menjelaskan tentang  masalah 

visual/penglihatan yang kabur, menjelaskan tentang bengkak pada muka dan tangan, 

menjelaskan tentang nyeri abdomen yang hebat, menjelaskan tentang gerakan janin 

yang berkurang atahu tidak terasa, memberikan kesempatan bertanya kepada klien, 

mengevaluasi pemahaman klien,. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi pada kedua pasien menggunakan format subjective, Objective, 

Analysis, Planning (SOAP). Evaluasi yang telah dihasilkan dikumpulkan 

menggunakan pedoman observasi pada data repository yang terdiri dari 4 pernyataan 

evaluasi yang menggunakan format SOAP. Hasil evaluasi yang didapatkan pada data 

repository setelah diberikan asuhan keperawatan pada pasien pertama selama 1x15 

menit yaitu ibu mengatakan pahamm dengan kondisinya, ibu dapat menyebutkan 

kembali apa yang dijelaskan. Masalah defisit pengetahuan teratasi dan pertahankan 

kondisi dengan  memberikan KIE kontrol kembali bila ada keluhan.  

B. Saran 

1. Bagi Kepala bidang keperawatan di puskesmas 

Diharapkan agar menempatkan profesi perawat di ruang yang lebih dominan 

menggunakan tenaga perawat, sehingga dapat menyempurnakan format asuhan 

keperawatan di ruang tersebut khususnya pada proses keperawatan baik dari 

pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi maupun evaluasi pada pasien defisit 

pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan. 

2. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian 

selanjutnya serta mengembangkan variable yang dapat dihubungkan dengan defisit 

pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dalam lingkup yang lebih luas sehingga 

mendapatkan data yang lebih valid. 


