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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan anatra tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan 

proses keperawatan. 

1. Pengkajian pada klien post operasi Seksio Sesarea atas indikasi 

persalian yang tidak maju (kelemahan his) harus lengkap. Dalam 

melakukan pengkajian terutama untuk menemukan masalah atau 

merumuskan diagnosa keperawatan diperlukan kecermatan, ketelitian, 

dan kepekaan dalam menggali data subjektif dan objektif sehingga 

dapat ditemukan masalah yang benar-benar menjadi masalah klien. 

2. Dari hasil pengumpulan data dasar dapat menginterpretasikan data 

dengan diagnosa masalah yang sering timbul pada post operasi Seksio 

Sesarea dalah gangguan rasa nyaman (nyeri akut), intoleransi aktifitas. 

3. Dalam merencanakan asuhan keperawatan secara menyeluruh pada 

ibu post sectio caesarea sesuai dengan kebutuhan pasien yang 

dikeluhkan. 

4. Dalam melaksanakan perencanaan pada ibu post Seksio Sesarea sesuai 

dengan kondisi pasien. 

5. Dari hasil evaluasi dalam melakukan asuhan keperawatan yang 

diberikan masalah teratasi / tercapai pada ibu post Seksio Sesarea 

yakni sesuai kebutuhan dan health education yang dibutuhkan dalam 
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keperawatan dengan melakukan perawatan luka secara steril dan 

melakukan dengan tim medis dokter memberikan antibiotik. 

5.2 Saran 

1) Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar masyarakat, khususnya 

pihak keluarga yang salah satu anggota keluarganya mengalami 

gangguan rasa nyaman nyeri akibat pembedahan post operasi Seksio 

Sesarea dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri. Dengan cara 

mengkonsumsi secara rutin konsumsi obat dan kontrol tepat waktu serta 

peranan perawat sangat penting dalam upaya promotif dan preventif. 

2) Bagi Instansi Kesehatan 

Agar tetap berperan aktif dalam pemberian informasi dan motivasi 

dengan mengadakan penyuluhan tentang asuhan keperawatan 

maternitas tentang post operasi Seksio Sesarea serta asuhan 

keperawatan pada klien post operasi Seksio Sesarea pada khususnya. 

Yang direkomendasikan untuk perawat dan bidan yang ada di ruangan 

3) Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai pengetahuan 

tambahan sehingga pembaca lebih memahami tentang asuhan 

keperawatan pada klien tentang penatalaksanaan post operasi Seksio 

Sesarea serta di informasikan kembali pada orang lain atau masyarakat 

sekitar. 


