
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengkajian keperawatan pada kedua subjek penelitiantidak  terdapat kesamaan 

data pengkajian. Pengkajian keperawatan pada hasil studi kasus dengan teori 

yang dijadikan acuan oleh peneliti terdapat perbedaan.Perbedaan ini terlihat 

pada data mayor dan minor subjek 1 dan subjek 2 tidak semua muncul dalam 

pengkajian sesuai dengan teori yang ada. 

2. Diagnosa keperawatan pada dokumen pasien 1 dan 2 terdapat kesamaan 

diagnosa keperawatan yang ditegakkan yakni pola napas tidak efektif dan 

resiko resiko aspirasi. Apabila dibandingkan denganteori yang dijadikan acuan 

oleh peneliti dengan acuan yang digunakan oleh perawat di Ruang 

Perinatologi RSUD Wangaya untuk merumuskan diagnosa keperawatan 

terdapat perbedaan.  

3. Intervensi yang didokumentasikan perawat pada subjek 1 dan subjek 2 

terdapat kesamaan karena diagnosa yang ditegakkan sama. Apabila 

dibandingkan dengan teori yang dijadikan sebagai acuan dengan hasil studi  

kasus bahwa perawat telah merencanakan intervensi sesuai dengan teori. 

Namun intervensi yang ditulis perawat di ruangan hanya ada 3 intervensi, 

sedangkan acuan teori yang digunakan peneliti terdapat 12 intervensi.  

4. Implementasi yang digunakan oleh perawat di ruangan dengan acuan teori 

implementasi keperawatan yang digunakan oleh peneliti ditemukan perbedaan 



41 
 

yaitu implementasi yang dilakukan perawat lebih sedikit jumlahnya 

dibandingkan dengan acuan teori yang digunakan oleh peneliti. Selain itu ada 

beberapa implementasi yang dilakukan perawat dan didokumentasikan tetapi 

tidak ada dalam intervensi yang telah di buat. 

5. Evaluasi keperawatan  pada subjek 1 dan subjek 2 tidak sesuai dengan acuan 

teori evaluasi keperawatan yang digunakan oleh peneliti. Selain itu, evaluasi 

keperawatan tidak sesuai dengan kriteria hasil yang telah ditentukan. 

H. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran 

asuhan keperawatan bayi BBLR dengan resiko aspirasi di Ruang Perinatologi 

RSUD Wangaya , peneliti menyarankan kepada: 

1. Pihak institusi Pendidikan politeknik kesehatan Denpasar, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang keperawatan khususnya keperawatan 

anak serta diharapkan kedepannya menggunakan metodelogi penelitian yang 

berbeda agar didapatkan hasil yang lebih optimal. 

2. Pihak rumah sakit khususnya perawat sebagai tim kesehatan yang paling 

sering berhubungan dengan pasien diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan terhadap acuan terkini sehingga mampu 

melakukan asuhan keperawatan secara komperehensif dan optimal. Selain itu 

diharapkan kepada pihak rumah sakit mengkaji lebih dalam tindakan yang 

sering dilakukan perawat tetapi tidak ada dalam intervensi. Agar 

pendokumentasian data klien sesuai dengan teori keperawatan yang terbaru. 


