
86 

BAB 6 

SIMPULAN 

 

6.1    Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan di lahan, tidak semua masalah 

yang tertuang pada teori terjadi pada klien di lahan. Perlu diketahui bahwa 

asuhan kebidanan yang diberikan secara efektif membantu meningkatkan 

kondisi ibu dan pemeriksaan rutin yang dilakukan ibu mempengaruhi 

perkembangan kesehatan ibu  yang lebih baik. 

2. Pada interpretasi data dasar, ketentuan terhadap diagnosa, masalah dan 

kebutuhan klien sesuai berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data 

yang telah dikumpulkan. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah 

diperoleh diagnosa pada kasus ini yaitu GIIP10001 UK 37 minggu, hidup, 

tunggal, letak kepala, intrauterin, kesan jalan lahir normal, keadaan janin baik 

dan keadaan ibu cukup dengan anemia ringan. Sedangkan pada kasus ini di 

temukan masalah cemas. Diagnosa pada kasus intranatal care GIIP10001  UK 

39 minggu, hidup, tunggal, letak kepala, intrauterin, kesan jalan lahir normal, 

keadaan janin baik dan keadaan ibu cukup dengan inpartu kala I fase 

laten/anemia ringan, masalah yang ada yaitu takut dalam menghadapi 

persalinan. Dukungan yang dapat diberikan kepada klien yaitu dengan 

memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya juga 
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menginformasi mengenai proses dan kemajuan persalinan. Diagnosa pada 

kasus postnatal care P20002 post partum 6 jam dengan anemia ringan, 

masalah yang ada yaitu ibu merasakan nyeri luka jahitan dan ASI keluar 

sedikit/tidak lancar. 

3. Pada identifikasi diagnosa atau masalah potensial tidak adanya kasus yang 

mengarah pada patologis. 

4. Perlunya antisipasi tindakan segera pada kasus ini dilakukan kolaborasi 

antara bidan dengan dokter. Pada tahap ini didapatkan adanya batasan serta 

kewenangan dalam proses penanganan pada kehamilan yaitu USG dilakukan 

oleh dokter Sp.OG. 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rencana tindakan diberikan 

sesuai kebutuhan klien  

6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan menyeluruh yang 

dapat mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan. Pada pelaksanaan 

pertolongan persalinan di lahan tidak semua dilaksanakan sesuai standar 58 

langkah asuhan persalinan normal 

7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas 

dengan anemia ringan yang fisiologis dan tidak adanya masalah yang  

mengarah pada patologis. 
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6.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

6.2.1 Bagi Institusi  

   Diharapkan pendidikan atau institusi menambah referensi buku tentang 

anemia supaya dapat menambah atau meningkatkan kualitas pengetahuan 

mahasiswa. 

6.2.2 Bagi Lahan Praktek 

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang 

didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan 

mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan 

standar asuhan kebidanan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu 

pelayanan yang baik di masyarakat. 

6.2.3 Bagi Penulis 

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih luas dalam memahami 

teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada ibu dengan anemia 

sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu secara 

komprehensif. 

 


