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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

sebagai berikut

1. Pada hasil pengkajian yang telah di lakukan di dapatkan beberapa

kesenjangan, pada saat melakukan pengkajian klien sangat kooperatif dalam

segala asuhan kebidanan yang diberikan,kesenjangan yang ada  di antaranya

kenaikan berat badan , pemeriksaan HB dan Tablet Fe.

2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah diperoleh dengan data yang

lengkap di dapatkan diagnose kebidanan GIP0000, UK 39 minggu 4 hari ,

intra uteri, hidup, tunggal, let,kep U , ukuran panggul luar dalam batas

normal, keadaan umum ibu dan janin baik.

3. Tidak ada Identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada kehamilan

,persalinan dan nifas.

4. Tidak ada Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter pada

kehamilan ,persalinan dan Nifas.

5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan Rencana

asuhan secara menyeluruh yang perlu diberikan pada ibu hamil dengan nyeri

punggung serta penyebab nyeri punggung  yang dirasakan, anjurkan ibu

untuk melakukan posisi tubuh yang benar, Selain itu jelaskan  tanda- tanda

persalinan, ingatkan ibu untuk minum terapi yang telah diberikan, serta
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ingatkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang jika ada keluhan atau

adanya tanda tanda persalinan. Pada persalinan diberikan rencana asuhan

yang menyeluruh kepada klien dengan member dukungan emosional kepada

ibu danmemberikan asuhan sayang ibu ketika proses persalinan dimulai.

Pada nifas diberikan rencana asuhan yang menyeluruh sesuai dengan

kebutuhan dan kebijakan program nasional masa nifas.

6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh

dapat mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap

klien. Terdapat kesenjangan antara teori dengan dengan kasus , tetapi masih

adanya kebijakan yang di berlakukan dalam setiap tempat pelayanan untuk

tetap meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menurunkan

angka kesakitan dan kematian pada setiap pasien yang datang ke tempat

pelayanan tersebut.

7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas

yang fisiologis dan tidak adanya tanda – tanda yang mengarah pada

patologis.pada evaluasi tidak ditemukan adanya keseenjangan antara teori

dan praktek sehingga tujuan jangka pendek tercapai yaitu klien  atau ibu

mengerti dan memahami tentang penjelasan yang diberikan oleh bidan

Dalam pemberian Asuhan Kebidanan ini didukung dengan sarana dan

prasarana yang tersedia di lahan penelitian serta keterampilan yang tinggi

dari petugas kesehatan.
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5.2  Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini,

5.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan fasilitas literature yang

lebih lengkap dan terbaru agar hasil karya tulis ilmiah lebih baik lagi.

5.2.2 Bagi Lahan Praktek

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan,

dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu

perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan

semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

5.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami

teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut

tantang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan,

persalinan dan nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu

dengan komprehensif.

5.2.4 Bagi Responden

Diharapkan bagi ibu hamil untuk rajin periksa hamil sesuai yang

dijadwalkan sehingga bila terjadi kelainan dapat dideteksi sesegera mungkin dan

mendapatkan penanganan yang lebih baik.


