
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah ditulis hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

peneliti telah mendapat gambaran tentang asuhan keperawatan dengan risiko infeksi 

pada ibu post sectio caesarea. Adapun pun hal – hal yang dapat disimpulkan adalah 

sebagai berikut, yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi keperawatan yang dapat diambil dari masing-masing tahapan sebagai berikut 

: 

1. Tahap Pengkajian 

Data dikumpulkan dengan tehnik observasi dokumentasi.Pengkajian yang 

telah dilakukan oleh petugas kesehatan tidak terdapat kesenjangan dengan teori yang 

ada, petugas kesehatan telah mendokumentasikan pengkajian sesuai dengan teori 

yang ada. 

2. Tahap Diagnosa 

Diagnosa keperawatan risiko infeksi tidak diangkat diruangan 

melainkanmenggunakan diagnosa asuhan kebidanan. 

3. Tahap Perencanaan 

Penyusunan perencanaan dalam dokumen kedua pasien menggunakan 

penyusunan perencanaan secara asuhan kebidanan, sehingga ditemukan beberapa 

intervensi yang berbeda dengan intervensi keperawatan, namun tujuan 

dilaksanakannya intervensi tersebut sama dengan intervensi keperawatan. 



4. Tahap Pelaksanaan 

Dalam asuhan kebidanan tidak terdapat lembar implementasi secara 

mengkhusus, namun bukti dilakukan implementasi dengan menggunakan tanda 

centang √ pada kolom intervensi di lembar rencana asuhan kebidanan untuk 

pendokumentaasian hasil tindakan.Tindakanyang direncanakan telah dilaksanakan 

secara keseluruhan.Tindakan yang digunakan untuk mengkaji tanda-tanda infeksi 

pada pasien adalah mengobservasi trias nifas secara berkala dan melakukan 

perawatan luka untuk mencegah risiko infeksiyang telah dilakukan padakedua pasien 

pada hari ke-2, dengan hasil yang didapatkan yaitu tidak adanya tanda-tanda infeksi. 

5. Tahap Evaluasi 

Evaluasi yang dilakukan berpedoman pada tujuan perawatan yang telah 

disusun dengan menggunakan format SOAP, hal ini sesuai dengan yang telah 

diterapkan oleh rumah sakit yang menggunakan format SOAP pada lembar evaluasi 

tersendiri. Sehingga terdapat kesesuaianantara teori yang peneliti gunakan dengan 

acuan yang digunakan di rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 



B. Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat meningkatkan pemberian asuhan pada pasien post sectio 

caesareadan memperbaiki dan melengkapi pendokumentasian pada catatan medik 

pasien khususnya dibagian perencanaan dan implementasi sehingga dapat 

dilaksanakan serta didokumentasikan secara menyeluruh sesuai dengan pedoman 

yang ada. 

2. Kepada Kepala SDM RSUD Wangaya 

Peneliti berharap agar menempatkan profesi perawat diruang dara RSUD 

Wangaya agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang optimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian 

selanjutnya, dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian 

lain yang memiliki desain serta metode penelitian yang berbeda supaya 

mendapatkan hasil yang lebih baik dari peneliti sebelumnya. 

 

 

 

 

 


