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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang dilakukan 

tanggal 20 Desember 2012 sampai 12 Januari 2013 di puskesmas tanah 

kalikedinding surabaya ternyata memerlukan waktu dan proses perawatan 

kebidanan secara tepat dan cepat. Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan, 

maka penulis dapat menyimpulkan :  

1. Pada pengumpulan data dasar di temukan adanya masalah pada data 

subyektif pada kehamilan pada trimester III dengan keluhan kenceng- 

kenceng  , sedangkan pada persalinan ibu merasa cemas  dan nifas nyeri 

luka jahitan.  

2. Pada interpretasikan data dasar didapatkan  pada  kehamilan, persalinan 

dan nifas . 

3. Pada identifikasi diagnosa dan masalah potensial tidak di temukan 

adanya  masalah   pada kehamilan, persalinan dan nifas. 

4. Pada identifikasi Tidak ada kebutuhan pada kehamilan, persalinan, nifas 

yang memerlukan penanganan segera karena tidak ada yang 

mengancam jiwa ibu dan janin.  

5. Pada  perencana asuhan asuhan tidak ditemukan adanya masalah  pada 

kehamilan, persalinan, nifas. 
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6.   Pada pelaksanaan kegiatan asuhan kebidanan tidak seluruhnya 

dilakukan oleh bidan   namun bekerjasama dengan dokter kandungan 

sebagai mitra kerja. 

7. Hasil evaluasi setelah intervensi dilakukan  mulai dari kehamilan, 

persalinan, dan nifas 

5.2.  Saran 

Setelah Melakukan asuhan komprehensif pada Ny “Y”  maka pada 

kesempatan ini penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran antara lain  

1. Klien 

 Disarankan untuk ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya 

kepada tenaga kesehatan agar dapat mendeteksi resiko yang ada pada 

ibu hamil secara dini. Sehingga angka kesakitan dan kematian 

berkurang dan dapat diatasi secara dini. 

2. 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. 

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. 


