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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan asuhan kebidanan pada   

ibu hamil, persalinan, nifas, dan BBL fisiologis yang dilkakukan pada tanggal  25 

Januari 2017 sampai dengan  25 Agustus 2017 di BPM Sri Wahyuni SS,T 

Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan : 

5.1.1  Pengkajian 

Antara tinjauan teori dengan kasus tidak terdapat kesenjangan dan sudah 

sesuai dengan standart asuhan kebidanan 

5.1.2  Penyusunan Diagnosa Kebidanan. 

Dalam menentukan diagnosa kehamilan, persalinan,nifas,dan bayi baru 

lahir sudah sesuai dengan standar nomenlatur kebidanan 

5.1.3  Perencanaan Asuhan Kebidanan 

Pada asuhan kebidanan pada Ny.V dalam kehamilan tidak terdapat 

kesenjangan. Pada Bayi baru lahir pememberian hepatitis B di berikan yaitu 

hepatitis B di beriikan pada saat bayi setelah di mandikan usia 6 jam. 

5.1.4  Pelaksanaan Asuhan kebidanan. 
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Pada asuhan kebidanan pada Ny.V dalam kehamilan tidak terdapat 

kesenjangan. Pada Bayi baru lahir terdapat kesenjangan yaitu melakukan 

imunisasi heapatitis B saat bayi mau pulang. 

5.2 Saran 

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, 

nifas dan BBL fisiologis, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang 

semoga dapat membantu upaya peningkatan pelayanan kesehatan maternal, yaitu : 

5.2.1  Bagi Institusi 

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam referensi yang dapat 

menunjang pemberian asuahan kebidanan sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas, dan 

bayi baru lahir.  

5.1.2  Bagi Lahan Praktek 

Diharapkan bagi lahan praktek sebagai tempat penerapan suatu ilmu yang 

didaptakan dan selalu menerapkan perubahan ilmu kesehatan yang terkini. Selain 

itu lebih meningkatkan asuhan kebidanan sesuai standart asuhan kebidanan guna 

meningkatkan mutu pelayanan dimasyarakat. Sehingga tidak adanya keraguan 

masyarakat terhadap lahan kesehatan yang didatanginya. 

5.1.3  Bagi Penulis  

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu semaksimal mungkin sehingga 

dapat menerapkan dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan 

Continuyti of Care. 
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5.1.4  Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk sadar akan pentingnya  

melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan keikutsertaan keluarga dalam 

proses persalinan, nifas dan bayi baru lahir agar deteksi dini dapat dilakukan 

secara tepat dan antisipasi adanya komplikasi dapat segera dilakukan. 

 


