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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1  Kehamilan 

 Pada pengkajian kehamilan didapatkan bahwa Ny.S mengalami keputihan 

pada usia kehamilan 28 minggu dengan diagnose G1P0000 Uk 35 minggu 4 hari 

dengan keputihan dan ibu diberikan KIE cara mengatasi keputihan.Ny.S sudah 

melakukan nasihat yang diberikan sehingga keputihan yang dialami ibu 

berkurang. 

5.1.2  Persalinan 

 Pada pengkajian peneliti di dapatkan data bahwaNy.S mengeluh kenceng-

kenceng dan mengeluarkan lendir bercampur darah namun belum mengeluarkan 

air ketuban dengan diagnose GIP0000 Uk 39 minggu 4 hari dengan inpartu kala 1 

memanjang selama 1 hari, Ny. S diberikan asuhan untuk dilakukan rujukan sesuai 

dengan advis. 

5.1.3  Nifas 

 Pada pengkajian d idapatkan data bahwa ibu mengeluh nyeri luka jahitan 

perineum, dengan diagnose P1001 post partum hari ke 3, keadaan umum baik, 

pada nifas 6 hari tidak ada keluhan serta masa nifas Ny.S berjalan normal. 

5.1.4  Bayi Baru Lahir 

 Pada pengkajian BBL di dapatkan bayi di beri ASI esklusif, dengan 

diagnose Neonatus cukup bulan sesuai massa kehamilan umur 3 hari, keadaan 

umum bayi sehat, bayi sudah diberikanVit K dan salep mata ketika dirumah sakit. 
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5.2 Saran  

5.2.1  Bagi Tenaga Kesehatan dan Calon Tenaga Kesehatan 

Seorang bidan dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan 

kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan 

memperhatikan sikap, ketrampilan dan sistem pendokumentasian yang tepat dan 

jelas dan segera tanggap jika terjadi komplikasi pada ibu atau bayi. 

5.2.2  Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam referensi yang dapat 

menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga dapat meningkatkan 

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

bayi baru lahir. 

5.2.3  Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Dapat meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, 

nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan evidence based. 

5.2.4  Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pemeriksaan 

kehamilan yang dilakukan secara rutin dan keikutsertaan keluarga dalam proses 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir. 

 

 


