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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Asuhan kebidananan kehamilan,persalinan dan nifas pada Ny.K di RB 

Budi Mulya Gresik dapat diambil simpulan bahwa pada: 

1. Pengumpulan data dasar pada kehamilan terdapat kesenjangan yaitu tidak 

dilakukan pemeriksaan PMS, pasien tidak minum tablet Fe, pasien 

mengkonsumsi jamu, tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium urin, 

pasien tidak pernah USG. Nifas pada pola nitrisi pasien tidak boleh makan 

ikan, telur, ayam dan daging 

2. Interpretasi data dasar pada kehamilan diperoleh diagnosa GIIP10001 UK 

38 minggu 3 hari, tunggal, hidup, letak kepala U, intrauteri, keadaan jalan 

lahir normal, keadaan ibu dan janin baik. Masalah sering kencing. 

Kebutuhan HE penyebab sering kencing dan personal hygiene. Persalinan 

diperoleh diagnosa GIIP10001, UK 40 minggu 6 hari, tunggal, hidup, letak 

kepala, kesan jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan 

kala 1 fase aktif. Masalah cemas. Kebutuhan KIE tentang keadaannya saat 

ini, dukungan emosional, dan KIE teknik relaksasi. Nifas diperoleh 

diagnosa P20002 post partum 6 jam. Masalah nyeri luka jahitan. 

Kebutuhan mobilisasi, pola eliminasi, dan nutrisi.   

3. Identifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan, 

dan nifas tidak ada diagnosa/masalah potensial. 
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4. Identifikasi dan penetapan kebutuhan yang memerlukan penanganan 

segera pada kehamilan, persalinan, dan nifas tidak ada. 

5. Rencana asuhan pada kehamilan, persalinan dan nifas tidak terdapat 

kesenjangan 

6. Pelaksanaan perencanaan pada kehamilan dan nifas tidak terdapat 

kesenjangan, sedangkan pada persalinan terdapat kesenjangan yaitu tidak 

dilakukan IMD, penyuntikan Hepatitis dilakukan pada kunjungan hari ke-

5 setelah persalinan dan pencatatan partograf dilakukan setelah persalinan 

selesai. 

7. Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan berjalan 

dengan normal karena  masalah yang dialami pasien dalam keadaan 

fisiologis yaitu sering kencing dan kebutuhan yang diberikan sesuai 

dengan masalah. Persalinan juga berjalan dengan normal yaitu waktu yang 

dibutuhkan  dari ibu datang pembukaan 4 sampai pembukaan 10, waktu 

yang dibutuhkan adalah 2 jam 30 menit. Nifas berjalan dengan normal 

karena keluhan yang dirasakan ibu adalah nyeri pada luka jahitan yang 

termasuk dalam keadaan fisiologis. 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi lahan praktek  

Diharapkan lahan praktek dapat meningkatkan asuhan 

kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas. 
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2. Bagi penulis 

Diharapkan belajar lebih giat untuk meningkatkan 

kemampuan teori dan penerapan skill dalam praktek asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan dan nifas.  


