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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

Pada pengkajian kehamilan didapatkan ada kesenjangan antara teori dan lahan 

diantaranya standar asuhan kehamilan yang diberikan, tidak dilakukannya tes 

PMS, tidak diberikan HE secara menyeluruh, tidak tercapainya suntik TT 

lengakap, tidak sesuainya pertambahan total berat badan ibu selam hamil, tidak 

dilakukannya tes Hb selama kehamilan, dan jadwal kunjungan ulang. pada 

pengkajian persalinan dan nifas didapatkan kesenjangan tentang cara pemeriksaan 

fisik yang hanya pada data terfokus saja. 

Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah saat kehamilan,persalinan dan 

nifas tidak ada kesenjangan .  

Identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada kehamilan, persalinan dan 

nifas tidak ada kesenjangan antara teori dan lahan yaitu tidak ada masalah 

potensial. 

Identifikasi tindakan segera oleh bidan/dokter dan/ anggota tim kesehatan 

yang lain belum diperlukan . karena pada kehamilan,persalianan dan nifas pasien 

masih dalam tahap fisiologis  

Pada perencanaan didapatkan bahwa pada kehamilan dan persalinan tidak 

terdapat kesenjangan, sedangkan nifas terdapat kesenjangan antara teori dan lahan 

yaitu pada pemberian asuhan 6-8 jam post partum. 
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Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan pada kehamilan telah 

sesuai dengan teori, pada persalinan ada kesenjangan pada langkah – langkah 

asuhan persalinan normal, pemantauan perdarahan kala IV  dan nifas tidak 

terdapat kesenjangan. 

Evaluasi pada kasus ini didapatkan dari proses kehamilan, kelahiran bayi dan 

nifas berjalan lancar ini semua dapat dilihat dari proses yang berjalan normal 

tanpa ada komplikasi. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Penulis 

Diharapkan setelah penulis selesai menempuh pendidikan akan dapat 

mempraktekkan ilmu yang dimiliki kepada pasien secara langsung 

nantinya. Terutama pada asuhan secara komprehensif dari 

kehamilan,persalinan dan nifas sesuai dengan standar dan prosedur yang 

ada agar dalam proses tersebut ibu dan bayi selamat dan sehat serta tidak 

terjadi komplikasi. 

5.2.2 Bagi Lahan Praktek 

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, 

dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Dan 

mampu menerepkan asuhan kebidanan tersebut sesuai dengan standar dan 

ketentuan yang berlaku agar derajat kesehatan masyarakat meningkat serta 

sebagai perbaikan mutu pelayanan.  
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5.2.3 Bagi Institusi  

Diharapkan institusi pendidikan sebagai tempat menempuh ilmu 

pendidikan dapat menyediakan buku atau refrensi tentang macam – 

amcam asuhan kebidanan sehingga dapat menambah wawasan mahasiswa 

dan mempermudah peneliti berikutnya dalam membuat hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan tambahan 

materi tentang asuhan kebidanan komprehensif. 

5.2.4 Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan para tenaga kesehatan lebih meningkatkan pelyanan dalam 

pemberian asuhan kebidanan secara komprehensif mulai dari kehamilan, 

persalinan dan nifas melalui penyuluhan yang intensif.  

 

 


