
114 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Asuhan kebidanan pada klien ibu hamil, persalinan, dan nifas fisologis 

yang dilakukan pada tanggal 07 januari - 27 Januari 2013 di BPS Maulina 

Hasnida  ternyata memerlukan waktu dan proses perawatan kebidanan secara 

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

dapat menyimpulkan : 

1. Pada pengkajian data dasar ditemukan adanya kesenjangan pada 

kehamilan yaitu pada 7T tidak dilakukan secara keseluruhan, sedangkan 

pada persalinan dan nifas tidak ditemukan adanya kesenjangan 

2. Pada interpretasi data, didapatkan bahwa klien tidak mengalami masalah 

dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. 

3.   Pada  identifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ditemukan 

adanya kesenjanagan pada kehamilan, persalinan dan nifas 

4. Pada identifikasi dan kebutuhan tidak ditemukan adanya kesenjangan 

pada kehamilan, persalinan dan nifas. 

5. Pada perencanaan asuhan tidak ditemukan adanya kesenjangan pada 

kehamilan, sedangkan pada persalinan ditemukan adanya kesenjangan. 

Pada nifas tidak ditemukan kesenjangan. 

6. Pada pelaksanaan asuhan tidak ditemukan adanya kesenjangan pada 

kehamilan dan nifas, sedangkan pada persalinan ditemukan adanya 

kesenjangan. Yaitu IMD dan pemberian Hb uniject tidak dilakukan 

berdasarkan teori. 
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7.  Pada evaluasi dari perencanaan dan penatalaksanaan ditemukan tidak 

adanya kesenjangan pada kehamilan, sedangkan pada persalinan dan 

nifas ditemukan adanya kesenjangan. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, 

dan nifas fisiologis, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang semoga 

dapat membantu dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan maternal, yaitu : 

1. Bagi Bidan : Dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan 

kebidanan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas fisiologis dengan 

mengutamakan dan memperhatikan aspek sikap dan tingkah laku serta 

keterampilan yang ditunjang serta selalu menggunakan sistem 

pendokumentasian yang tepat dan jelas agar perkembangan keadaan klien 

dapat dievaluasi secara tepat. 

2. Bagi pelayanan kesehatan : Dapat meningkatkan pelayanan asuhan 

kebidanan pada ibu hamil bersalin, dan nifas fisiologis. 

3. Bagi Masyarakat : Perlu adanya peran serta masyarakat untuk melakukan 

pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin dan keikutsertaan 

keluarga dalam proses persalinan dan nifas. 

4. Bagi Responden : dapat memberikan informasi pada ibu hamil tentang 

proses persalinan dan nifas fisiologis. 
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