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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Kehamilan  

Pada kasus ini  di dapatkan hasil pengkajian ibu hamil mengalami keputihan 

pada usia kehamilan 8 bulan. Berdasarkan pemeriksaan kehamilan di dapatkan 

bahwa hasil pemeriksaan yang di lakukan yaitu keadaan ibu baik, pemeriksaan 

fisik dalam bats normal, status TT lengkap, pemeriksaan laboratorium HB dalam 

batas normal, terdapat ketidaksesuaian yaitu pemeriksaan HIV tidak di lakukan 

karena klien tidak mau mengantri karena ibu sedang bekerja. Setelah di lakukan 

pemeriksaan di dapatkan Assasment ibu: G2P1A0 UK 37 minggu 4 hari dengan 

keputihan. Pada kehamilan ibu di berikan HE tentang penyebab keputihan dan 

upaya penanganan keputihan. 

5.1.2 Persalinan 

 Pada persalinan ibu sudah tidak mengalami keputihan ibu mengeluhkan 

perutnya kenceng-kenceng dan sudah mengeluarkan lendir bercampur darah. 

Setelah di lakukan pemeriksaan di dapatkan hasil pemeriksaan klien datang 

dengan mengeluh kenceng-kenceng dan mengeluarkan lendir bercampur darah 

setelah di lakukan pemeriksaan dalam pembukaan 4 cm, eff 50%, ketuban (+), 

denominator UUK, HII, tidak ada molase, dan tidak ada bagian kecil di samping 

janin, dan persalinan berlangsung normal. Setelah di lakukan pemeriksaan di 
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dapatkan Assesment ibu : G2P1A0 UK 39 minggu 5 hari inpartu kala 1 fase aktif. 

Pada persalinan ibu di berikan asuhan sayang ibu seperti mengajarkan ibu untuk 

relaksasi dan asuhan sayang ibu. 

5.1.3 Nifas  

Ibu mengeluhkan mulas pada perutnya. Setelah di lakukan pemeriksaan 

keadaan ibu baik pemeriksaan TTV dalam batas normal dan pemeriksaan fisik 

dalam batas norrmal. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan Assesment P1A0 

postpartum 2 jam fisiologis. Pada ibu nifas ibu di berikan HE tentang penyebab 

mulas yang di alami oleh klien merupakan hal yang fisiologis karena adanya 

involusi pada uterus. 

5.1.4 Bayi Baru Lahir 

Pada bayi baru lahir di dapatkan bayi di berikan ASI esklusif. Berdasarkan 

pemeriksaan pemeriksaan fisik dalam batas normal tidak ada perdarahan pada tali 

pusat. Dari pemeriksaan di dapatkan Assesment Neonatus Cukup bulan Sesuai 

Masa Kehamilan usia 2 jam. Sedangkan pada bayi bari lahir di berikan 

penanganan pencegahan kehilangan panas, di berikan vitamin K 1mg dan di 

berikan salep mata tetrasiklin 1%. Namun terdapat ketidaksesuaian yaitu 

pemberian imunisasi HB0 tidak di berikan 1 jam setelah pemberian vitamin K 

namun di berikan pada saat kunjungan hari ke-3 dengan tujuan agar ibu kontrol 

ulang ke BPS sehingga tenaga kesehatan dapat memantau keadaan ibu dan 

bayinya. 
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5.2 Saran   

Setelah penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul Asuhan 

kebidanan pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Neonatus, penulis memberi saran : 

5.2.1 Bagi Institusi pendidikan  

Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang pendidikan 

seperti halnya buku-buku edisi baru kebidanan beserta asuhan yang diperlukan, 

sehingga mempunyai wawasan yang lebih luas. 

5.2.2 Bagi tenaga kesehatan  

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan 

mahasiswa, bisa menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standart asuhan 

kebidanan dengan maksimal, guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat. 

5.2.3 Bagi penulis  

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu semaksimal mungkin sehingga 

dapat menerapkan dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan Continuyti 

of Care. 

 

 

 

 


