
 
 

137 

BAB 5 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengkajian asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, 

dan nifas di BPS Hj.Farida Hajri,S.ST didapatkan simpulan sebagai berikut : 

1. Pada pengumpulan data dasar pada kehamilan terdapat kesenjangan yaitu 

tentang kenaikan berat badan, pemberian tablet Fe dalam kehamilan, standar 

pelayanan asuhan kebidanan 7T. persalinan dan nifas tinjauan teori dan kasus 

tidak terdapat kesenjangan. 

2. Dalam menginterpretasikan data dasar pada kehamilan, persalinan dan nifas 

teori dan kasus tidak terdapat kesenjangan. 

3. Dalam mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, 

persalinan dan nifas teori dan kasus tidak terdapat kesenjangan. 

4. Dalam mengidentifikasi dan menetapkan yang memerlukan penanganan 

segera pada kehamilan, persalinan dan nifas teori dan kasus tidak terdapat 

kesenjangan. 

5. Dalam merencanakan asuhan secara menyeluruh Kehamilan, Persalinan dan 

Nifas teori dan kasus tidak terdapat kesenjangan. 

6.  Dalam melaksanakan perencanaan pada Kehamilan teori dan kasus tidak 

terdapat kesenjangan. Persalinan terdapat kesenjangan dalam asuhan 

persalinan normal 58 langkah yaitu pada langkah ke 45 Memberikan suntikan 

imunisasi Hepatitis B kepada bayi (setelah satu jam pemberian Vitamin K) di 
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paha kanan anterolateral. Dan Nifas teori dan kasus tidak terdapat 

kesenjangan. 

7. Dalam mengevaluasi dari perencanan dan pelaksaan asuhan kebidanan 

Kehamilan, Persalinan dan Nifas tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan 

praktik sehingga tujuan jangka pendek tercapai yaitu pasien atau ibu mengerti 

tentang penjelasan yang diberikan. 

 

5.2 Saran  

1. Bagi Penulis selanjutnya 

Diharapkan dapat menerapkan apa yang telah didapat dalam perkuliahan 

dengan kasus nyata dalam melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan 

manajemen Varney 

2. Bagi Responden 

Bagi ibu hamil, bersalin dan nifas dapat memberikan informasi, edukasi dan 

wawasan tentang asuhan kebidanan. 

3.  Bagi Bidan Praktik Swasta (BPS) 

Perlu meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan 

kehamilan, persalinan dan nifas dengan mengutamakan dan memperhatikan 

aspek sikap dan tingkah laku serta keterampilan yang ditunjang serta selalu 

menggunakan sistem pendokumentasian yang tepat dan jelas agar 

perkembangan keadaan klien dapat dievaluasi secara tepat.  

 


