
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai asuhan 

keperawatan pemberian prosedur irigasi bladder untuk mengatasi retensi urin 

pada subyek post transurethral resection of the prostate, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Telah dikakukan pengkajian terhadap karakteristik masalah keperawatan  

didapatkan pengkajian pada dokumen subyek 1 dan 2 data subjektif dan 

data obyektif hasilnya sama. Setelah dibandingkan terdapat perbedaan 

antara teori dan hasil pengkajian data subyektif dan data obyektif yang 

terdapat pada dokumen subyek. 

2. Diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada dokumen subyek 1 dan 2 

hanya menerangkan masalah keperawatan tanpa merumuskan diagnosa 

keperawatan yaitu retensi urin yang seharusnya menggunakan format PES. 

3. Intervensi yang direncanakan pada dokumen untuk subyek 1 dan 2 adalah 

irigasi bladder yaitu dengan menggunakan standar prosedur operasional 

(SPO) yang terdapat di RS Sanjiwani Gianyar dan SPO tersebut tidak 

menggunakan NIC NOC. 

4. Implementasi pada dokumen yang diberikan kepada 2 subyek  sudah sesuai 

dengan teori pemberian prosedur irigasi bladder, saat cairan irigasi yang 

keluar sudah jernih, serta jumlah cairan yang keluar sudah sesuai dengan 

jumlah cairan yang masuk, maka prosedur irigasi bladder  dihentikan 



5. Hasil evaluasi yang didapatkan pada dokumen kedua subyek terdapat 

perbedaan yang didapatkan pada teknik dokumentasi evaluasi keperawatan 

terjadi karena di ruangan, pendokumentasian evaluasi keperawatan tidak 

hanya menerangkan indikator evaluasi tetapi menggunakan format SOAP 

B. Saran 

   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, adapun beberapa 

saran yang ingin disampaikan sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan diantaranya perawat sudah melakukan dokumentasi keperawatan 

mengenai asuhan keperawatan pemberian prosedur irigasi bladder mulai dari 

pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa perbedaan dengan teori yang 

telah disampaikan baik dari pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan 

Adapun beberapa saran yang diberikan kepada perawat pelaksana adalah: 

1. Pengkajian keperawatan data yang dikaji lebih lengkap dan disesuaikan 

dengan teori PPNI  

2. Perumusan diagnosa keperawatan seharusnya menggunakan format PES 

sesuai dengan teori PPNI 

3. Intervensi keperawatan prosedur pada SPO irigasi bladder disarankan 

menggunkan nursing activity pada NIC 

4. Implementasi keperawatan setiap tindakan sebaiknya didokumentasikan 

sebagai validitas dokumen 

5. Evaluasi keperawatan semua indicator pada NOC seharunya didokumentasi 

pada format SOAP yang digunakan 


