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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Kesimpulan yang di dapatkan dari asuhan kebidanan pada Ny “K” dari 

pembahasan kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada 

kehamilan, persalinan, nifas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

6.1.1 Setelah dilakukan pengumpulan data dasar pada kehamilan, persalinan dan 

nifas dapat disimpulkan terdapat kesenjangan yang terjadi antara yang 

dilakukan tindakan di lahan dan teori. 

6.1.2 Setelah dilakukan interpretasi data dasar pada kehamilan, persalinan dan 

nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, interpretasi data yang 

(diagnosa, masalah, dan kebutuhan) sesuai dengan nomenklatur kebidanan 

dan terfokus pada masalah . 

6.1.3 Setelah dilakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan . 

6.1.4 Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan segera pada kehamilan persalinan 

dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan . 

6.1.5 Setelah dilakukan perencanaan asuhan yang menyeluruh pada kehamilan, 

persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, karena 

asuhan yang diberikan sesuai dengan standart pelayanan kehamilan, 

persalinan dan sesuai standart kunjungan nifas . 



87 
 

 
 

6.1.6 Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan dan  nifas dapat disimpulkan tidak terdapat kesenjangan . 

6.1.7 Setelah dilakukan evaluasi dari asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, karena  klien 

sangat kooperatif saat diberikan asuhan kebidanan . 

5.2 Saran 

  Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul 

Asuhan kebidanan pada Ibu dengan riwayat Operasi Seksio Caesarea. Penulis 

memberikan saran : 

5.2.1 Bagi Tenaga Medis 

  Dalam memberikan Asuhan kebidanan sudah baik karena adanya 

pemeriksaan/skreening deteksi dini ibu dengan penyulit atau ibu hamil dengan 

resiko tinggi . 

5.2.2 Bagi Institusi 

  Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang 

pendidikan seperti buku-buku edisi terbaru kebidanan beserta buku-buku 

kesehatan yang lainnya yang ada kaitannya dengan kebidanan, keperawatan, 

dsb, sehingga mahasiswa dapat memiliki wawasan yang lebih luas .  

5.2.3 Bagi Penulis 

  Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

asuhan kebidanan selanjutnya dengan bahasa yang lebih baik . 
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5.2.4 Bagi Masyarakat 

  Perlu adanya kesadaran dan peran masyarakat untuk melakukan 

pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan nifas yang dilakukan secara rutin dan 

teratur .  

5.2.5 Bagi Responden 

  Penulis sangat berharap pada Ibu dan keluarga agar interversi dapat 

diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar 

dapat meminimalkan terjadinya komplikasi . 

 

 


