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BAB 6 

PENUTUP  

6.1 Simpulan 

6.1.1 Pada pengumpulan data dasar letak sungsang  di dapatkan kesenjangan 

antara teori dan kenyataan pada saat hamil yaitu eliminasi, antropometri 

(berat badan ibu), hasil pemeriksaan penunjang (USG) dan pemeriksaan 

penunjang lainnya (TORCH), namun pada saat bersalin dan nifas tidak 

didapatkan kesenjangan. 

6.1.2 Pada interpretasi data letak sungsang sungsang  didapatkan kesenjangan 

antara teori dan kenyataan pada saat hamil yaitu GIII P10100 UK 37 

minggu, tunggal, hidup, intrauteri, letak bokong, kesan  jalan lahir normal, 

lilitan tali pusat, keadaan ibu dan janin baik. Sedangkan pada masa 

bersalin dan nifas tidak ditemukan kesenjangan. 

6.1.3 Pada identifikasi diagnose atau masalah potensial pada letak sungsang 

didapatkan kesenjangan pada kehamilan, sedangkan pada bersalin dan 

nifas tidak ditemukan kesenangan. 

6.1.4 Pada identifikasi kebutuhan akan tindakan segera/ kolaborasi/ rujukan 

pada hamil, bersalin dan nifas tidak terdapat kesenjangan karena kasus ini 

merupakan kasus patologis yang membutuhkan tindakan kolaborasi oleh 

dokter yang berwenang. 

6.1.5 Pada tindakan menyusun rencana asuhan yang menyeluruh pada letak 

sungsang tidak ditemukan kesenjangan pada hamil dan nifas. Namun pada 

saat bersalin ditemukan kesenjangan yaitu pada proses persalinan langsung 

dilakukan tindakan SC tanpa ada tindakan persalinan pervaginan. 
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6.1.6 Pada pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan aman 

(implementasi) telah sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditentukan 

dapat tercapai. 

6.1.7 Pada evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan, persalinan 

dan nifas berjalan lancar. Terbukti dengan tidak terjadi komplikasi dari 

tindakan yang telah dilakukan. 

6.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah  

6.2.1 Bagi Institusi  

   Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan dan memfasilitasi 

referensi yang lebih guna menambah wawasan bagi mahasiswa . 

6.2.2 Bagi Lahan Praktek 

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang 

didapatkan di bangku kuliah dan menerapkan asuhan kebidanan sesuai 

dengan standar asuhan kebidanan semaksimal mungkin guna meningkatkan 

mutu pelayanan di masyarakat. 

6.2.3 Bagi Penulis 

Diharapkan  penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam 

memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan 

mempelajari lebih lanjut tantang teori yang berhubungan dengan asuhan 

kebidanan pada letak sungsang sehingga dapat menerapkan dan memberikan 

asuhan pada ibu dengan komprehensif 

 

 


