BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil studi asuhan keperawatan dengan masalah defisit
pengetahuan pada ibu hamil trimester III tentang P4K di Wilayah Kerja
Puskesmas Densel III dapat disimpulkan bahwa :
1. Pengkajian keperawatan pada Ny. DF dengan diagnosa medis Defisit
Pengetahuan tentang P4K ditemukan keluhan pasien yaitu klien mengatakan
belum mengetahui tentang program P4K.
2. Diagnosis keperawatan yang diperoleh berdasarkan hasil pengkajian yaitu
Difisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi
ditandai dengan klien mengatakan belum mengetahui tentang program P4k.
3. Rencana keperawatan yang dirumuskan untuk mengatasi masalah yang
dialami Ny. DF dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan tentang
P4K yaitu dengan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Adapun
SIKI yang digunakan yaitu Edukasi Prilaku upaya Kesehatan dengan Standar
Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) .Perilaku sesuai anjuran meningkat,
verbalisasi minat dalam belajar meningkat, kemampuan menjelaskan
pengetahuan tentang suatu topic meningkat, kemempuan menggambarkan
pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topic meningkat, perilaku sesuai
dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi
menurun, dan perilaku membaik

4. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang
sudah direncanakan yaitu Edukasi Prilaku Upaya Kesehatan.
5. Hasil evaluasi keperawatan pada Ny. DF setelah dilakukan implementasi
selama 3x2 jam yaitu Defisit Pengetahuan tentang P4K teratasi dibuktikan
dengan data subjektif yaitu Klien mengatakan sudah mengerti dengan
penjelasan perawat, klien mengatakan akan memberi tahu kepada ibu hamil
lainnya tentang pentingnya program P4k, klien mengatakan sudah mengerti
bagaimana pemeliharaan kesehatan, klien mengatakan sudah tidak ada lagi
pertanyaan tentang program P4K, dan data objektif, klien mau mengikuti
anjuran perawat, klien mampu menjawab pertanyaan perawat, klien mampu
menjelaskan kembali materi yang diberikan di pertemuan kemarin, dan
tampak terpasang sticker P4k di depan rumah klien, kemudian terdapat
peningkatan pengetahun pada Ny.DF dibuktikan dengan dengan hasil
kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan, sebelum kegiatan Ny.DF hanya
memenuhi 3 pertanyaan dari total 8 pertanyaan yang di ajukan, kemudian
mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan. Dibuktikan dengan
Ny.DF memenuhi 8 Pertanyaan dari total keseluruhan pertanyaan pada
kuisoner yang di berikan, oleh karna itu Defisit pengetahuan tentang P4k pada
Ny.DF dapat dikatakan teratasi dengan tetap memberikan anjuran untuk selalu
memeriksakan kehamilan sesuai jadwal kunjungan ibu .
6. Intervensi inovasi pada penelitian ini adalah pemberian Pendidikan Kesehatan
Dengan media leaflet dimana intervensi ini merupakan salah satu intervensi
yang efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan klien untuk masalah
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keperawatan Defisit Pengetahuan. Pendidikan kesehatan tentang P4K
diberikan kurang lebih selama 20 menit menunjukkan terjadi peningkatan
pengetahuan.
B. Saran
Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan mengenai asuhan
keperawatan dengan masalah defisit pengetahuan pada ibu hamil trimester III
yang telah dilakukan sesuai dengan standar acuan SDKI, SLKI dan SIKI serta
pemberian intervensi inovatif sehingga disarankan :
1. Bagi Responden
Pasien hamil trimester III yang mengalami Defisit Pengetahuan tentang P4K
dapat menerapkan intervensi inovasi berupa pendidikan kesehatan dengan
media leaflet untuk meningkatkan pengetahuan..
2. Bagi Institusi Kesehatan
Disarankan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi
penatalaksanaan penanganan masalah defisit pengetahuan terhadap ibu hamil
trimester III, khususnya penggunaan leaflet tentang P4K.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Karya ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan data dasar dalam penelitian
selanjutnya

serta

dapat

mengembangkan

model pendidikan tentang

penyuluhan yang digunakan untuk edukasi ibu hamil trimester III..
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