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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Setelah penulis melakukan Asuhan Keperawatan Pada Klien Ny. D 

(G2P1A0) Dengan Hiperemesis Gravidarum mulai tanggal 16 Juni 2021 – 18 Juni 

2021. Pada BAB ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran untuk 

meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan khususnya dalalm lingkup 

keperawatan martenitas. 

 

V.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari karya tulis ini merupakan penulis telah melakukan 

pengkajian mulai dari indentitas pasien, Riwayat kesehatan, dan pemeriksaan fisik. 

Penulis juga mampu merumuskan diagnosa dimana diantaranya yaitu diagnose 

ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan berhubunngan dengan output 

yang berlebih ditandai mual muntah, resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan 

dengan output yang berlebih, nyeri akut berhubungan dengan agens cedera biologis, 

dan intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan. Setelahnya penulis 

Menyusun rencana tindakan keperawatan yang diberikan kepada Ny. D dimana 

sebelumnya penulis Menyusun tujuan guna untuk mengatasi masalah Ny. D. 

Kemudian penulis melakukan tindakan semaksimal mungkin sesuai dengan target 

yang telah direncanakan penulis dan catatan perkembangnya Ny. D ditulis sesuai 

denga apa yang telah dicapai. Penulis mengindentifikasi adanya kesenjangan yang 

terlihat, Adapun factor pendukung serta factor penghambat selama tindakan, 

penulis tidak  menemukan factor penghambat, serta adanya factor pendukung yang 

mengatasi masalah Ny. D yaitu kejujuran Ny. D mengenai kondisi yang 

sebenarnya, keluarga Ny. D yang membantu, serta pelayan fasilitas kesehatan 

terdekat yang memadai dan juga terciptanya hubungan saling percaya antara 

penulis dan pasien sehingga semua berjalan dengan maksimal.
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V.2 Saran  

V.2.1 Saran untuk perawat  

Perawat adalah salah satu tenaga medis yang memberikan asuhan 

keperawatan, perannya dalam  memonitor kondisi pasien sangatlah penting. Penulis 

berharap senatiasa perawat dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan 

untuk meningkatkan pemberian asuhan keperawatan serta pelayanan kesehatan dan 

juga profesionalitas dalam pekerjaan sehingga menjadai kunci utama dalam 

meningkatkan kepuasan pasien dalam pelayanan serta meningkatkan komunikasi 

antar pasien dan perawat sehingga terjalin saling percaya selama menjalani 

perawatan Tenaga kesehatan juga memberikan edukasi kesehatan sehingga 

tindakan perawat dapat sesuai dan mencapai tujuan yang ditentukan.  

 

V.2.2 Saran untuk pasien  

Selaku bunda kehamilan kedua, butuh terdapatya bonus ilmu-ilmu menimoa 

keadaan bunda hamil. Bunda pula wajib ketahui pergantian yang akan hendak 

mencuat supaya ibu bisa bersiap dalam menghadapi hari-hari kedepan. Dan ibu 

butuh melindungi kesehatan, pola makan, pola istirahat, serta status kenyamanan 

ibu sangat penting. Apabila dalam masa kehamilan, ibu butuh mencermati pola 

makan serta kebersihan. Ibu pelu menjaga pola makan serta istirahat yang baik 

supaya senantiasa normal hingga masa melahirkan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


