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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

  Setelah melakukan Asuhan Kebidanan Kehamilan,  persalinan,  

nifas pada Ny. A penulis dapat mengetahui pelaksanaan Asuhan Kebidanan 

dengan kesimpulan dari tiap langkah asuhan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1.  Pada pengkajian saat hamil didapatkan kehamilan fisiologi dan pada 

pemeriksaan fisik tidak dilakukan pengukuran panggul dan pada 

pemeriksaan berat badan diperoleh BB ibu yang hanya mengalami kenaikan 

2kg.  Sedangkan pada persalinan dan nifas tidak diperoleh kesenjangan. 

2. Interpretasi data dasar kehamilan, persalinan, nifas pada Ny. A. 

GIIIP20002, uk 39 minggu, hidup, tunggal, letkepU, intrauterin, keadaan 

umum ibu dan janin baik. Saat persalinan dengan diagnosa GIIIP20002, uk 39 

minggu 4hari, hidup, tunggal, letkepU, intrauterin, ukuran panggul luar 

dalam batas normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan inpartu kala 

I fase laten. Saat nifas dengan diagnosa P30003. 

3. Tidak ada diagnosa dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan, 

nifas  Ny. A 

4. Tidak terdapat penetapan kebutuhan segera pada kehamilan, persalinan 

dan nifas Ny. A 

5. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan asuhan kebidanan 

pada klien dengan kehamilan, persalinan dan nifas fisiologis. Namun tidak 
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semua hasil pemeriksaan sesuai dengan teori yang artinya terdapat 

kesenjangan antara teori dan lahan. 

6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang kurang 

menyeluruh dapat mencerminkan kurangnya keefektifan asuhan kebidanan 

yang diberikan terhadap klien. Terdapat kesenjangan antara teori dengan 

kasus, pada asuhan kehamilan, asuhan persalinan normal, dan asuhan saat 

nifas yang tidak menyeluruh dan tidak sesuai dengan standar. 

7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan dari proses kehamilan, kelahiran bayi 

dan saat nifas berjalan lancar dibuktikaan dengan  tidak terjadi hal – hal 

yang menjadi komplikasi pada ibu dan bayi dari tindakan tersebut. 

 

5.2 Saran 

Setelah Melakukan asuhan komprehensif pada Ny.A maka pada 

kesempatan ini penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran 

antara lain : 

1. Instansi Pelayanan 

 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. 
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2. Institusi Pendidikan 

 Instansi pendidikan memberikan dukungan secara fisik dalam buku 

perpustakaan agar mempermudah mahasiswa dalam mencari tinjauan 

teori. 

3. Penulis 

 Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk 

dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart 

praktik kebidanan, standart kompetensi bidan dan sesuai dengan 

kaidah yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


