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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini penulis membuat kesimpulan tentang asuhan keperawatan 

resiko perdarahan pada Ny. K dengan post partum spontan dengan komplikasi 

plasenta restan penulis telah melakukan lima proses keperawatan mulai dari proses 

pengkajian terhadap pasien, menentukan masalah keperawatan, menyusun atau 

membuat rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan dan evaluasi. 

1. Pengkajian 

Pengkajian pada Ny. K dengan resiko perdarahan, dengan data subjektif 

yang didapatkan yaitu Pasien mengatakan masih keluar banyak darah, Pasien 

mengatakan ganti pembalut 3 – 6 kali/hari. Data objektif yaitu pasien pasien 

pucat, pasien lemas, data pasien menunjukan masih ada sisa plasenta didalam 

rahim, konjungtiva anemis, Hb: 9,5 g/dl, trombosit 204 10^3/ul 

2. Diagnosa  

Risiko perdarahan dibuktikan dengan komplikasi pasca partum ( retensi 

plasenta). 

3. Intervensi 

Intervensi yang sudah disusun penulis untuk mengatasi masalah 

keperawatan resiko perdarahan pada Ny. K yaitu Monitor tanda dan gejala 

perdarahan, Monitor nilai hematokrit / hemoglobin sebelum dan setelah 

kehilangan darah, Monitor tanda – tanda vital ortestatik, Batasi tindakan invasit 

jika perlu, Jelaskan tanda dan gejala perdarahan, Anjurkan meningkatkan 



67 
 

 Universitas Ngudi Waluyo 
 

67
 

 

asupan cairan untuk menghindari konstipasi, Anjurkan meningkatkan asupan 

makanan dan vitamin K. 

4. Implementasi 

Implementasi dilakukan mulai dari hari senin 20 januari 2020 sampai 

rabu 22 januari 2020 sudah sesuai dengan intervensi yang telah disusun 

sebelumnnya dan seluruh rencana tindakan dapat diaplikasikan oleh penulis 

5. Evaluasi 

Hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 x 24 jam pada 

Ny. K dengan masalah utama resiko perdarahan sudah teratasi. 

 

B. Saran 

1. Bagi Penulis  

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis 

untuk penyusunan selanjutnya dapat jauh lebih baik sesuai dengan ketentuan 

yang diharapkan.  

2. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan untuk terus meningkatkan mutu dalam pemberian ilmu 

pengetahuan pada mahasiswa dan menambah referensi khususnya mengenai 

resiko perdarahan pada pasien post partum spontan dengan kompliasi plasenta 

restan. 

3. Bagi institusi pendidikan  

Diharapkan untuk terus meningkatkan mutu dalam pemberian asuhan 

keperawatan resiko perdarahan pada pasien post partum spontan dengan 

komplikasi plasenta restan dengan meningkatkan peran dan fungsi sebagai 

perawat professional.   
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4. Bagi Masyarakat atau Pasien  

Diharapkan mampu memanfaatkan informasi yang diberikan penulis di 

rumah sakit tentang resiko perdarahan pada pasien post partum spontan 

dengan komplikasi plasenta restan 

 

 

 

 

 

 

 

 


