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BAB 6 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

 Asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas pada Ny “J” Dari 

pembahasan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

6.1.1 Pada pengkajian data awal kehamilan tidak terdapat kesenjangan 

antara teori dan kasus yang terjadi dilahan, sedangkan pada 

persalinan terdapat kesenjangan dimana tidak dilakukan 

pemeriksaan penunjang untuk memantau kesejahteraan ibu dan 

janin  dan pada masa nifas terdapat kesenjangan yaitu ASI belum 

keluar.  

6.1.2 Interpretasi data didapatkan kehamilan dengan riwayat Sectio 

Caesarea, persalinan dengan riwayat Sectio Caesarea, dan nifas 

post Sectio Caesarea fisiologis.  

6.1.3 Antisipasi diagnosa atau masalah potensial kehamilan dengan 

riwayat Sectio Caesarea, persalinan dengan riwayat Sectio 

Caesarea, dan nifas post Sectio Caesarea tidak didapatkan 

komplikasi yang mengancam jiwa ibu maupun janin. 

6.1.4 Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera/kolaborasi/rujukan 

pada kehamilan dengan riwayat Sectio Caesarea, persalinan 

dengan riwayat Sectio Caesarea, dan nifas post Sectio Caesarea 

dilakukan kolaborasi dengan dr.Sp.OG. 
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6.1.5  Perencanaan asuhan kehamilan dan nifas dilakukan secara 

menyeluruh, dan pada asuhan persalinan ditemukan kesenjangan 

dimana ibu dianjurkan untuk berpuasa 6 jam sebelum dilakukan 

tindakan pembedahan . 

6.1.6 Pelaksanaan kegiatan asuhan kebidanan tidak ditemukan 

kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan kasus. 

6.1.7 Pada evaluasi tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek 

sehingga tercapai tujuan yang diharapkan ibu mengerti tentang 

kondisinya. 

6.2 Saran 

 Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul 

Asuhan Kebidanan  kehamilan, persalinan, nifas penulis memberikan 

saran: 

6.2.1 Bagi Tenaga Medis 

 Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan atau bidan 

dalam menegakkan diagnosa melalui pengumpulan data dasar, 

pemeriksaan secara tepat sehingga dapat diambil tindakan untuk 

mencegah terjadinya komplikasi. 

6.2.2 Bagi Institusi 

 Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang 

pendidikan seperti hanya buku-buku edisi baru, sehingga 

mempunyai wawasan yang lebih luas. 
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6.2.3 Bagi Penulis 

 Diharapkan dapat menambah pengalaman serta 

pengetahuan dalam  melakukan asuhan kebidanan selanjutnya 

dengan bahasa yang lebih baik. 

6.2.4 Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peran serta masyarakat , sebagai pengingat 

dan deteksi dini untuk pemriksaan kehamilan, persalinan dan nifas 

secara rutin.  

6.2.5 Bagi Responden 

 Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar 

intervensi dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat 

memperbaiki kondisi yang ada agar meminimalkan komplikasi. 

 

 


