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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

  Setelah melakukan asuhan komprehensif pada Ny. M, penulis 

dapat mengetahui pelaksanaan Asuhan Kebidanan dengan kesimpulan dari 

tiap langkah asuhan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Pada tinjauan teori dan kasus tidak terdapat kesenjangan. Klien sangat  

kooperatif dalam segala asuhan kebidanan yang diberikan.  

2. Identifikasi Diagnosa/Masalah  

Dengan data yang lengkap didapatkan diagnosa kebidanan GIP00000 UK 38 

minggu 5 hari, janin tunggal, hidup, letak letak  kepala U , intrauterine,  jalan 

lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik. 

3. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial  

Setelah dilakukan identifikasi pada klien dapat ditegakkan masalah potensial 

sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan kasus. 

4. Identifikasi Kebutuhan Segera  

Penulis dapat menetapkan bahwa tidak perlu dilakukan penanganan segera 

karna tidak terjadi diagnose potensial pada klien karena tidak ada tanda-tanda 

kegawatdaruratan yang membutuhkan dilakukan tindakan segera. 

5. Intervensi  

Rencana asuhan secara menyeluruh yang perlu diberikan pada ibu hamil 

dengan keceng–kenceng terutama malam hari tetapi tidak sampai mengganggu 
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aktifitasya dan memberikan  pengetahuan jika terjadi kenceng untuk tarik 

nafas yang panjang agar rasa kenceng ibu sedikit berkurang dan menjelaskan 

bahwa kenceng tersbut adalah hal yang wajar. 

6. Implementasi  

Pelaksanaan tindakan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus 

7. Evaluasi 

Pada evaluasi tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek 

sehingga tujuan jangka pendek tercapai yaitu pasien atau ibu mengerti tentang 

penjelasan yang diberikan. 

Dalam pemberian Asuhan Kebidanan ini didukung dengan sarana dan 

prasarana yang menunjang serta keterampilan yang tinggi dari petugas 

kesehatan. 

5.2 Saran 

 Setelah Melakukan asuhan komprehensif pada Ny M maka pada 

kesempatan ini penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran 

antara lain : 

1. Klien 

 Disarankan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya, 

bersalin, dan melakukan pemeriksaan masa nifas ke tenaga kesehatan. 

2. Instansi Pelayanan 

 Instansi pelayanan disarankan meningkatkan pelayanan kesehatan 

melalui evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kebidanan yang 

terorganisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap 
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asuhan kehamilan khususnya ibu hamil sehingga komplikasi-

komplikasi dapat dicegah sedini mungkin. 

3. Institusi Pendidikan 

 Instansi pendidikan disarankan meningkatkan sarana kepustakaan 

sebagai wacana kreatifitas baca agar mahasiswa dapat mudah 

memperoleh referensi. 

4. Penulis 

 Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk 

dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart 

praktik kebidanan, standart kompetensi bidan dan sesuai dengan 

kaidah yang berlaku. 

 


