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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Asuhan kebidanan pada klien ibu hamil, persalinan, dan nifas fisologis 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. Pengumpulan data yang terdiri dari data subyektif yang membahas 

tentang keluhan utama pasien dan data obyektif di lakukan pemeriksaan 

secara menyuluruh. 

2. Identifikasi diagnosa/ masalah didapatkan diagnosa kebidanan GIP00000 

UK 39 minggu 2 hari, janin tunggal, hidup, letak letak  kepala U , 

intrauterine,  jalan lahir baik, keadaan umum ibu dan janin baik. 

3. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada klien tidak terdapat 

masalah potensial sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan 

tinjauan kasus. 

4. Identifikasi kebutuhan terhadap tindakan segera tidak terdapat 

kesenjangan antara teori dengan tinjauan kasus dikarenakan klien masih 

fisiologis  

5.  Rencana asuhan yang di berikan tidak terdapat kesenjangan hanya saja 

terdapt kekurangan dalam perencanaan tersebut 
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6. Pelaksanaan yang di lakukan sesuai dengan rencana asuhan yang secara 

menyeluruh yaitu sesuai dengan asuhan pada kehamilan, persalinan, dan 

nifas. 

7.  Evaluasi yang di dapatkan pada kehamilan persalinan dan nifas 

fisiologis, didapatkan  hasil berupa proses kehamilan, persalinan, dan 

nifas dapat dilalui dengan lancar tanpa adanya komplikasi. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pemeriksaan 

kehamilan yang dilakukan secara rutin dan keikut sertaan keluarga dalam 

proses persalinan dan nifas. 

5.2.2 Bagi Peneliti 

Diharapakan setelah peneliti selesai menempuh pendidikan akan 

mempraktekkan ilmu yang dimilikinya kepada pasien secara langsung pada 

nantinya, terutamadalam asuhan kehamilan, persalinan, dn nifas. 

Diharapkan juga peneliti dapat memperkaya serta mengembangkan ilmunya 

dengan melakukan penelitian lebih lanjut. 

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan sebagai tempat menempuh ilmu kebidanan diharapkan 

hasil penelitian ini sebagai masukan untuk tambahan materi tentang asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan dan nifas. 
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5.2.4 Bagi Tenaga Kesehatan 

Dapat meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan pada ibu hamil bersalin, 

dan nifas fisiologis. 

 

 


