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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari asuhan kebidanan pada Ny “N” Dari 

pembahasan kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada 

kehamilan, persalinan, nifas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Setelah dilakukan pengumpulan data dasar pada kehamilan, persalinan 

dan nifas dapat disimpulkan terdapat kesenjangan, belum dilakukannya 

pemeriksaan laboratorium darah (HB) dan tidak di lakukan TT secara 

berkesinambungan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. 

2. Setelah dilakukan interpretasi data dasar pada kehamilan, persalinan dan 

nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, interpretasi data yang 

(diagnosa, masalah, dan kebutuhan) sesuai dengan nomenklatur 

kebidanan dan terfokus pada masalah. 

3. Setelah dilakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan 

karena asuhan yang diberikan secara fisiologis. 

4. Setelah dilakukan indentifikasi kebutuhan segera pada kehamilan, 

persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan karena 

tidak adanya kondisi yang mengancam keadaan klien. 

5. Setelah dilakukan perencanaan asuhan yang menyeluruh pada kehamilan, 

persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, karena 
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asuhan yang telah diberikan disesuaikan dengan asuhan standart 

pelayanan kehamilan, asuhan persalinan normal, dan sesuai standart 

kunjungan nifas. 

6. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan dan nifas dapat disimpulkan terdapat kesenjangan pada 

persalinan yang belum secara menyeluruh mengikuti 58 langkah Asuhan 

Persalinan Normal (APN) akan tetapi inti dari pelaksanaan tetap sama. 

7. Setelah dilakukan evaluasi dari asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, karena 

klien kooperatif dan ingin menerapkan asuhan yang telah diberikan. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan 

Kebidanan  pada Kehamilan, Persalinan, Nifas penulis memberikan saran : 

5.2.1 Bagi Tenaga Medis 

         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 standart asuhan pada 

kehamilan, perslinan normal dan nifas  semaksimal mungkin guna 

meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat. 

5.2.2 Bagi Institusi 

Diharapkan dapat digunakan sebagai  bahan sudi pustaka dan sumber 

penelitian selanjutnya. 
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5.2.3 Bagi Penulis 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan asuhan 

kebidanan selanjutnya dengan bahasa yang lebih baik. 

5.2.4 Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pemeriksaan 

kehamilan, persalinan, nifas yang dilakukan secara rutin. 

5.2.5 Bagi Responden 

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat 

diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar 

meminimalkan komplikasi. 


