
BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

  Asuhan kebidanan komprehensif fisiologis ibu hamil, bersalin dan nifas 

pada Ny. J ternyata memerlukan waktu dan proses perawatan kebidanan 

secara tepat dan cepat. Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan, maka 

penulis dapat menyimpulkan: 

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

di antaranya  pada pemeriksaan kehamilan tidak di lakukan Imunisasi TT 5, 

pemeriksaan test PMS. 

2. Interpretasi data dasar  

Dalam menentukan diagnose kehamilan, persalinan, dan nifas sesuai dengan 

standart nomenklatur kebidanan yaitu Diagnosa kehamilan GIP00000 UK 36 

minggu 6 hari,tunggal,hidup, intra uterine, let kep U , jalan lahir normal, 

keadaan umu ibu dan janin baik. Diagnose persalinan GIP00000 uk 39 minggu 

4hari , hidup ,tunggal, intra uterin, keadaan jalan lahir normal, keadaan umum 

ibu dan janin baik dengan inpartu kala 1 fase aktif. Diagnose nifas P10001 , 

post partum fisiologis 6jam 

3. Identifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan, dan 

nifas tidak terdapat kesenjangan 

4. Identifikasi dan penetapan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera  



Setelah di lakukan pengkajian tidak ada diagnosa dan masalah potensial 

sehingga tidak memerlukan penanganan segera  

5. Merencanakan Asuhan Kebidanan  

Perencanaan asuhan kebidanan yang dibuat pada kehamilan , persalinan dan 

nifas sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan ibu , sehingga tidak terdapat 

kesenjangan 

6. Melaksanakan perencanaan Asuhan Kebidanan  

Setelah dilakukan pengkajian pelaksanaan asuhan kebidanan pada persalinan di 

dapatkan kesenjangan  pada langkah APN 43 dan 44 

7. Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan, persalinan dan 

nifas tidak terdapat kesenjangan. 

5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah  

5.2.1 Bagi Institusi  

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan fasilitas 

literature yang lebih lengkap dan terbaru supaya 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 

 


