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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6. 1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan analisa asuhan kebidanan kehamilan, 

persalinan dan nifas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada pengumpulan data dasar tidak semua yang tercantum dalam teori selalu 

terjadi dan dilakukan pada klien di lahan. Kondisi seperti ini, dapat terjadi tidak 

lepas karena kesadaran klien untuk melakukan pemeriksaan rutin. Sehingga, 

tercapai kondisi klien dengan kehamilan terpantau oleh tenaga kesehatan. 

2. Dalam menginterpretasikan data dasar, ketentuan terhadap diagnosa, masalah 

dan kebutuhan klien, berdasar interpretasi yang benar atas data-data yang 

terkumpul. 

3. Dalam megidentifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, 

persalinan dan nifas benar-benar mengacu pada kondisi klien dan pendekatan 

faktor resiko yang dilakukan pada klien. 

4. Perlunya antisipasi tindakan segera pada kasus ini, telah dilakukan kolaborasi 

dengan dokter SPOG sesuai kewenangan profesi. 

5. Dalam merencanakan asuhan secara menyeluruh kehamilan, persalinan dan 

nifas didasarkan pada kebutuhan klien secara nyata. 

6. Implementasi atau pelaksanaan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh 

sehingga mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan. Pada pelaksanaan 

penanganan atonia uteri, terdapat beberapa hal yang dilakukan berdasar dengan 

pemeriksaan kondisi klien yang nyata. 
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7. Evaluasi berdasarkan asuhan yang menyeluruh pada kasus ini didapatkan 

bahwa klien dengan faktor resiko HPP (Hemorragic Post Partum), beresiko 

besar mengalami HPP (Hemorragic Post Partum) ulang pada persalinannya, 

dengan penyebab perdarahan adalah atonia uteri. Hal tersebut  juga didukung 

dengan faktor resiko grande multipara sebagai predisposisi terjadinya HPP 

(Hemorragic Post Partum). Sedangkan, pada masa nifas tidak selalu muncul 

komplikasi yang menyertai, hal tersebut bergantung pada respon dan kondisi 

klien terhadap perdarahan yang dialaminya. 

6.2 Saran 

1. Bagi penulis selanjutnya 

Diharapkan lebih terampil dalam menerapkan asuhan kebidanan dengan 

menggunakan manajemen Varney sebagai acuan. 

2. Bagi tenaga medis  

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam menangani pasien dengan 

menerapkan asuhan sayang ibu yang kerap kali diabaikan. 

3. Bagi responden 

Diharapkan timbul kesadaran untuk lebih aktif dalam menggali dan 

memperoleh pengetahuan dari tenaga medis, agar meningkatkan wawasan 

tentang kesehatan. 

 

 

 

 


