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BAB 5 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian materi dan pembahasan kasus tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan  bahwa pentingnya asuhan yang diberikan oleh bidan terhadap 

ibu pada masa kehamilan, persalinan, nifas. Sehingga deteksi dini adanya 

komplikasi yang mungkin terjad idapat dihindari. Dan kesimpulan yang 

dapat diambil meliputi: 

1. Pada pengkajian pengumpulan data dasar kehamilan ditemukan 

kesenjangan meliputi: tidak dilakukan pemeriksaan fisik secara 

menyeluruh, pemeriksaan Hb dilakukan hanya 1kali pada TM 2, tidak 

dilakukan USG pada TM 1,2 dan 3. Pada pengumpulan data dasar 

masa nifas ditemukan kesenjangan. 

2. Pada interpretasi data dasar kehamilan ditemukan bahwa ibu cemas 

atas kenceng-kenceng dan nyeri punggung bagian bawah. Sedangkan 

pada persalinan ditemukan ibu cemas menghadapi persalinan, dan pada 

nifas  ibu dengan nyeri luka jahitan. 

3. Pada identifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, 

persalinan dan nifas tidakditemukan kesensenjangan. 

4. Identifikasi dan penetapan kebutuhan segera tidak dilakukan pada 

kehamilan, persalinan dan nifas karena tidak ditemukan masalah 

patologi. 
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5. Pada perencanaan asuhan kehamilan, persalinan dan nifas 

tidakditemukan kesenjangan karenaasuhan yang diberikan sudah 

sesuai dengan standatasuhan. 

6. Pada pelaksanaan persalinan ditemukannya kesenjangan yakni pada 

langkah 24 bayi tidakdiletakkan diatas perut ibu, pada langkah 33 dan 

43 tidak  menengkurap kan bayi diatas perut ibu serta tidak 

membiarkan bayi diatas perut ibu untuk melakukan IMD dan pada 

langkah 44 tidak dilakukan penyuntikan Hb pada 1jam setelah 

penyuntikan vit k. 

7. Pada evaluasi yang didapat dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan dan nifas tidakditemukan 

kesenjangan. 

5.2. Saran 

5.2.1 Bagi Penulis 

Agar penulis dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki untuk 

melakukan asuhan kebidanan sesuai standart profesi kebidanan yang 

dilakukan secara komprehensif dan dapat mengatasi kesenjangan yang 

terkadang timbul antara teori yang di dapatdiperkuliahan dengan praktik 

yang  nyata di lahan sertadapat mengaplikasikan teori yang di dapatdengan 

perkembangan ilmu kebidanan terbaru. 

5.2.2 BagiLahan Praktek. 

Untuk bidan maupun tenaga kesehatan lainnyadiharapkan dapat 

memberikan asuhan yang menyeluruh serta mendeteksi kelainan 
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secaradini dan mencegah terjadinya komplikasi dalam masa kehamilan 

dan persalinan. 

5.2.3 Bagi Institusi pendidikan. 

Agar institusi dapat menilai sejauh mana kemampuan mahasiswa 

dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapatdengan mempraktekkan 

dan menerapkannya pada pasien / klien secara langsung. 

5.2.4 Bagi pasien. 

Agar suami dan keluarga dapat memberikan dukungan dan 

semangat kepada ibu sehingga ibu dapat menjalani kehamilan, persalinan, 

nifas dengan baik dan aman. 


