
67 
 

BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengkajian asuhan kebidanan ibu hamil dengan 

Letak sungsang yang dilakukan pada tanggal tanggal 9 Desember 2013 – 4 

Januari 2014 di RSI Darus Syifa Surabaya dengan 1 pasien, didapatkan 

simpulan sebagai berikut : 

6.1.1 Pengkajian 

Pada tinjauan teori dan kasus terdapat kesenjangan. Yaitu tidak dilakukan 

pemeriksaan USG untuk melihat sisa air ketuban  

6.1.2 Identifikasi Diagnosa/Masalah  

Dengan data yang lengkap didapatkan diagnosa kebidanan GIP00000 UK 

39 minggu 5 hari, janin tunggal, hidup, letkep , intrauterine, kesan jalan 

lahir baik, keadaan umum ibu dan janin baik dengan ketuban pecah dini. 

Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial. Setelah dilakukan identifikasi pada 

ibu dengan ketuban pecah dini pada ibu Ibu bisa terjadi partus lama, Infeksi 

puerpuralis pada janin : asfiksia, prematuritas. 

6.1.3 Identifikasi diagnosa atau masalah potensial ditemukan kesenjangan antara 

teori dan kasus 

6.1.4 Identifikasi Kebutuhan Segera  

Penulis dapat menetapkan bahwa perlu dilakukan penanganan segera, bila 

terjadi diagnose potensial pada pasien dengan ketuban pecah dini, ada 
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tanda-tanda kegawatdaruratan yang membutuhkan dilakukan tindakan 

segera dilakukannya kolaborasi dengan dr. SpOG. 

6.1.5 Intervensi  

Rencana asuhan secara menyeluruh yang perlu diberikan pada ibu bersalin 

dengan ketuban pecah dini yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan, 

menganjurkan ibu untuk tirah baring, dan jelaskan pada ibu pentingnya 

mengkonsumsi vitamin c, memberitahukan ibu tentang kemungkinan 

terjadinya komplikasi pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini, dan 

melakukan kolaborasi dengan dr SpOG dalam pemberian terapi obat atau 

tindakan selanjutnya.   

6.1.6 Implementasi  

Pelaksanaan tindakan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus 

6.1.7 Evaluasi 

Pada evaluasi tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek 

sehingga sehingga tercapai tujuan yang diharapakan ibu mengerti tentang 

kondisinya. 

Dalam pemberian Asuhan Kebidanan ini didukung dengan sarana dan 

prasarana yang menunjang serta keterampilan yang tinggi dari petugas 

kesehatan. 
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6.2 Saran  

6.2.1 Bagi Penulis selanjutnya 

Diharapkan dapat menerapkan apa yang telah didapat dalam perkuliahan 

dengan kasus nyata dalam melakukan asuhan kebidanan dengan 

menggunakan manajemen Hellen Varney 

6.2.2 Bagi Responden 

Diharapkan ibu hamil rajin periksa hamil dan mengetahui tanda bahaya 

kehamilan dan persalinan sehingga bila terjadi kelainan dapat dideteksi 

segera mungkin dan supaya cepat mendapatkan penanganan. 

6.2.3 Bagi tenaga kesehatan 

Diharapkan dalam melakukan asuhan kebidanan kepada klien, hendaknya 

bidan selalu mengutamakan dan memperhatikan aspek sikap dan tingkah 

laku serta keterampilan yang ditunjang dengan penguasaan ilmu sebagai 

bidan yang profesional. 

 


