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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Berdasarkan hasil asuhan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

Pengumpulan data, dari pengamatan dalam melaksanakan asuhan 

kebidanan pada Ny I G IV P30002 ada beberapa standart pemeriksaan 

yang tidak dilakukan diantaranya tidak dilakukan skrining dengan KSPR, 

pemeriksaan hemoglobin, albumin, dan reduksi.  

5.1.2 Interpretasi data dasar, pada teori dan penelitian Ny I G IV P30002 tidak 

ditemukan kesenjangan, P40003 Kala 1, II, III,IV tidak ditemukan 

kesenjangan, P40003 Post partum 2 jam, 6 jam, 1 minggu dan 2 minggu 

tidak ditemukan kesenjangan. 

5.1.3 Identifikasi diagnosa atau masalah potensial dan antisipasi penanganan, 

pada teori dan penelitian tidak ditemukan kesenjangan. 

5.1.4 Penetapan kebutuhan terhadap tindakan segera. Pasien sudah 

melaksanakan prosedur sesuai dengan penanganan Asuhan Kebidanan 

pada Kehamilan, Persalinan. Diharapkan tanpa menyebabkan infeksi dan 

penyulit. 

5.1.5 Rencana asuhan yang menyeluruh telah diberikan, dan terdapat tambahan 

rencana sesuai dengan kondisi klien. 

5.1.6 Pelaksanaan, terdapat beberapa asuhan yang tidak dilakukan diantaranya 

P40003 kala II tidak dilakukan langkah Ke 7, 9, 10, 14, 17, dan 18. 

P40003 Kala III tidak dilakukan langkah ke 32, dan langkah ke 38. 



132 

 

 
 

P40003 Kala IV tidak dilakukan pemberian vitamin K dan Imunisasi Hb. 

P40003 post partum 1 hari tidak dilakukan pemberian vitamin A kapsul ke 

2 pada ibu nifas serta kunjungan tidak sesuai dengan standart asuhan masa 

nifas. 

5.1.7 Evaluasi, hasil akhir tanpa adanya komplikasi. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Lahan Penelitian 

Instansi pelayanan disarankan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui 

evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kebidanan yang terorganisir mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap asuhan kehamilan 

khususnya ibu hamil sehingga komplikasi-komplikasi dapat dicegah sedini 

mungkin. 

5.2.2 Bagi Peneliti 

Diharapakan setelah peneliti selesai menempuh pendidikan akan 

mempraktekkan ilmu yang dimilikinya kepada pasien secara langsung pada 

nantinya, terutama Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas. 

Diharapkan juga peneliti dapat memperkaya serta mengembangkan ilmunya 

dengan melakukan penelitian lebih lanjut. 

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan sebagai tempat menempuh ilmu kebidanan diharapkan 

hasil penelitian ini sebagai masukan untuk tambahan materi tentang asuhan 

kebidanan pada Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas. 
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5.2.4 Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan para tenaga kesehatan lebih meningkatkan Asuhan Kebidanan 

pada Kehamilan, Persalinan, Nifas. 


