
BAB VI   

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan pada lampiran Karya Tulis Ilmiah atas 

nama Ni Luh Sri Okayani dengan judul Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Ibu Primigravida Trimester I Dengan Nausea di UPT Puskesmas Klungkung I 

Tahun 2019 yang diperoleh melalui website repository Poltekkes Denpasar, 

pendekatan yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan yaitu 

dengan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keperawatan yang dapat 

diambil dari masing-masing tahapan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Data pengkajian dikumpulkan menggunakan teknik  dokumentasi. 

Dalam pengkajian pada lampiran Karya Tulis Ilmiah yang diperoleh 

melalui website repository Poltekkes Denpasar dengan teori acuan yang 

peneliti gunakan dimana sudah didokumentasikan mengenai tanda gejala 

mayor dan minor sesuai dengan acuan teori yang digunakan.  

2. Diagnosis 

Dalam lampiran Karya Tulis Ilmiah pada website repository 

Poltekkes Denpasar diagnosis nausea berhubungan dengan kehamilan 

tidak dirumuskan tetapi menggunakan diagnosis  kebidanan.  

3. Perencanaan 

Dalam lampiran Karya Tulis Ilmiah yang diperoleh melalui website 

repository Poltekkes Denpasar rencana yang diberikan untuk mengatasi 



mual adalah dengan pemberian KIE nutrisi dan KIE mengontrol mual dan 

sudah sesuai dengan teori acuan yang peneliti gunakan. 

4. Implementasi 

Berdasarkan hasil pengamatan lampiran Karya Tulis Ilmiah pada 

website repository Poltekkes Denpasar implementasi yang diberikan sudah 

sesuai dengan intervensi yang telah ditetapkan sebagai teori acuan peneliti. 

5. Evaluasi  

Pada tahapan evaluasi dalam lampiran Karya Tulis Ilmiah pada 

website repository Poltekkes Denpasar telah didokumentasikan 

menggunakan catatan perkembangan pasien terintegrasi terdiri atas SOAP. 

B. SARAN 

Adapun saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

mengenai gambaran asuhan keperawatan pada ibu primigravida trimester I 

dengan nausea adalah : 

1. Bagi petugas kesehatan di puskesmas 

Diharapkan agar selalu melakukan pendokumentasian pada setiap 

tahap pemberian asuhan khususnya pada pemberian intervensi dan 

implementasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil studi kasus ini dapat digunakan sebagai acuan 

bagi penulis berikutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan pada ibu primigravida 

trimester I dengan nausea. 

 


