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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Pada pengumpulan data dasar kehamilan dengan nokturia terjadi pada ibu 

hamil primigravida yang memasuki usia kehamilan trimester III. 

2. Pada langkah interpretasi data dasar didapatkan diagnosa G1 P00000, UK  

38 minggu 5 hari, hidup, tunggal, letak kepala,  intra uterin, kesan jalan 

lahir normal, keadaan ibu dan janin baik dengan nokturia. Diagnosa pada 

kasus intranatal care GI P00000 UK 40 minggu 5 hari, hidup, tunggal, letak 

kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan ibu dan janin baik 

dengan inpartu kala I fase aktif. Diagnosa pada kasus postnatal care 

P10001 post artum 6 jam fisiologis. 

3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ada 

komplikasi yang terjadi pada kasus ibu dengan nokturia baik dalam 

kehamilan, persalinan dan nifas. 

4. Identifikasi Kebutuhan Akan Tindakan Segera/Kolaborasi/Rujukan tidak 

ditemukan kebutuhan yang harus dilakukan segera pada kasus ibu dengan 

nokturia baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas. 

5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, antara teori dan 

kasus tidak dimukan kesenjangan dalam kehamilan, persalinan dan nifas. 



77 
 

6. Implementasi atau melakukan tindakan asuhan yang menyeluruhkan 

mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap 

klien. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus. Baik dalam 

kehamilan dan nifas, terdapat kesenjangan pada persalinan tetapi masih 

ada kebijakan yang diberlakukan dalam setiap tempat pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi, serta menurunkan angka 

kematian dan kesakitan pada setiap klien yang dapat ketempat pelayanan 

tersebut. 

7. Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan 

kebidanan, pada kehamilan peneliti tidak memberikan tentang cara 

personal hygine, namun pada kasus ibu tidak terjadi infeksi saluran 

kencing karena ibu kooperatif sering mengganti celana dalam dan 

menjalankan saran yang dianjurkan peneliti untuk cara mengatasi sering 

kencing. Antara teori dan kasus tidak ditemukan kesenjangan dalam 

kehamilan, persalinan dan nifas. 

6.2 Saran 

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan 

Kebidanan kehamilan, persalinan, nifas penulis memberikan saran : 

6.2.1 BagiInstitusi 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka dan referensi 

penelitian selanjutnya. 

6.2.2BagiLahan Praktek  

Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan atau bidan dalam 

menegakkan diagnosa melalui pengumpulan data dasar, pemeriksaan secara 
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tepat sehingga dapat diambil tindakan untuk mencegah terjadinya 

komplikasi. 

6.2.3 Bagi Penulis 

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam 

memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan dan mempelajari lebih 

lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada 

nokturia sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu 

dengan komprehensif. 


