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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

SetelahdilakukanasuhankebidanankomprehensifpadaNy D, penulis 

dapat mengetahui pelaksanaan Asuhan Kebidanan dengan kesimpulan dari tiap 

langkah asuhan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pada langkah pengumpulan data dasar pada Ny. D ditemukan adanya 

kesenjangan antara teori dan penelitian pada kehamilan, sedangkan pada 

persalinan dan nifas tidak ditemukan kesenjangan. 

2) Pada langkah interpretasi data dasar pada Ny. D tidak ditemukan 

kesenjangan antara teori dan penelitian pada kehamilan, persalinan dan 

nifas. 

3) Pada langkah mengidentifikasi diagnosisi dan masalah potensial padaNy. 

D tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan penelitian pada kehamilan, 

persalinan dan nifas. 

4) Pada Langkah mengidentifikasi menetapkan kebutuhan pada Ny. D tidak 

ditemukan kesenjangan antara teori dan penelitian pada kehamilan, 

persalinan dan nifas. 

5) Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh pada Ny. D tidak 

ditemukan kesenjangan antara teori dan penelitian pada kehamilan, 

persalinan dan nifas. 
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6) Pada langkah pelaksanaan asuhan perencanaan pada Ny. D tidak 

didapatkan kesenjangan antara teori dan penelitian pada kehamilan dan 

nifas, sedangkan pada persalinan terdapat kesenjangan 

7) Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan pada 

Ny. D tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan penelitian pada 

kehamilan, persalinan dan nifas 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan asuhan komprehensif pada Ny D maka pada kesempatan 

ini penulis merasa perlu untuk memberikanbeberapa saran antaralain : 

1) Klien 

Disarankan untuk ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya kepada tenaga 

kesehatan agar dapa tmendeteksi resiko yang adap ada ibu hamil secara 

dini.Sehingga angka kesakitan dan kematian berkurang dan dapat diatasi 

secara dini. 

2) InstansiPelayanan 

Instansi pelayanan disarankan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui 

evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kebidanan yang terorganisir mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap asuhan kehamilan 

khususnya ibu hamil sehingga komplikasi-komplikasi dapat dicegah sedini 

mungkin. 

3) InstitusiPendidikan 

Instansi pendidikan memberikan dukungan secara fisik dalam buku 

perpustakaan agar mempermudah mahasiswa dalam mencari tinjauan teori. 



103 

 
 

 

 

 

4) Penulis 

Sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa harus bisa memberikan asuhan 

kebidanan yang sesuai dengan standart praktik kebidanan, standart kompetensi 

bidan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

 


