
BAB IV 

SIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Pada bab ini penulis membuat kesimpulan tentang asuhan keperawatan nyeri akut pada Ny. 

D dengan indikasi riwayat letak sungsang penulis telah melakukan lima proses keperawatan mulai dari 

proses pengkajian terhadap klien, menentukan masalah keperawatan, menyusun atau membuat 

rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan dan evaluasi.  

1. Pengkajian  

Pengkajian pada Ny. D dengan nyeri akut, dengan data subyektif yang didapatkan yaitu 

nyeri pada jahitan Post SC, nyeri serasa seperti disayat-sayat dan berada di skala 4, Nyeri dirasakan 

saat Ny. D berpindah posisi. Data obyektifnyaklien terlihat  meringis kesakitan, klien duduk 

dengan posisi menghindari nyeri, dan Terdapat luka jahitan operasi, insisi memanjang pada 

abdomen bawah dengan panjang ± 10 cm.  

2. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosa keperawatan utama pada Ny. D yaitu Nyeri akut berhubungan dengan kondisi 

pembedahan. 

3. Intervensi keperawatan 

Intervensi yang sudah disusun oleh penulis untuk mengatasi masalah keperawatan nyeri 

akut pada Ny. D yaitu mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam denga ncara  menginstruksikan 

klien untuk menarik nafas dalam dan mengeluarkan secara perlahan-lahan agar mengurangi 

nyeri, serta memberikan posisi nyaman pada klien agar menjadi lebih rileks. 

 

 



4. Implementasi keperawatan 

Implementasi dilakukan mulai pada hari Kamis, 16 Januari 2020 sampai Jumat, 17 Januari 

2020 sudah sesuai dengan intervensi yang telah disusun sebelumnya dan seluruh rencana 

tindakan dapat aplikasikan oleh penulis.  

5. Evaluasi keperawatan 

Hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam pada Ny. D dengan 

masalah utama nyeri akut belum teratasi, namun klien mengatakan nyerinya menurun sehingga 

klien merasa lebih nyaman dengan skala 3. 

 

B. Saran 

1. Bagi Penulis 

Berdasarkan penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang penulis susun, meskipun penulis 

mengharapkan kesempurnaan dalam penyusunan, tetapi pada kenyataannya masih banyak 

kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

dari pembaca.  

2. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan untuk terus meningkatkan mutu dalam pemberian ilmu pengetahuan pada 

mahasiswa dan menambah referensi khususnya mengenai nyeri akut pada klien post SC.  

3. Bagi institusi pendidikan  

Diharapkan untuk terus meningkatkan mutu dalam pemberian asuhan keperawatannyeri 

akut pada klienpost sc dengan meningkatkan peran dan fungsi sebagai perawat professional. 

4. Bagi Masyarakat atau Klien 

Diharapkan mampu memanfaatkan informasi yang diberikan penulis di rumah sakit 

tentang nyeri akut pada klien post SC. 


