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BAB 6 

PENUTUP 

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 pengumpulan data dasar pada kehamilan yang dilakukan secara 

wawancara di dapat kesimpulan bahwa kehamilan ini tidak diinginkan 

akibat dari lupa mengonsumsi pil KB. 

2. Pada pengumpulan data yang dilakukan secara obyektif di dapat 

kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan yaitu pada pemeriksaan 

Hb,pemeriksaam urin,pemberian tablet Fe selama kehamilan tidak 90 tablet 

dan kenaikan berat badan ibu selama hamil. 

3. Pada pemeriksaan Hb pada masa kehamilan di dapatkan hasil Hb 9,8 gr%, 

pada persalinan tidak dilakukan pemeriksaan, saat masa nifas hari ke - 3 di 

dapat hasil 10 gr% dan nifas hari ke - 9 Hb 11 gr% 

4. Dalam interpretasi data dasar kehamilan   GIIP10001 uk 38 minggu, hidup, 

tunggal, letak kepala, intrauterine, kesan jalan lahir normal keadaan umum 

ibu dan janin baik dengan anemia 

5. Interpretasi data dasar pada kehamilan GIIP10001 uk 39 minggu, hidup, 

tunggal, letak kepala, intrauterine, kesan jalan lahir normal dengan in partu 

kala 1 fase laten  

6. Interpretasi data dasar pada masa nifas P20002 postpartum fisiologis. 
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7. Dalam Identifikasi diagnosa dan masalah potensial pada kehamilan, 

persalinan dan nifas  benar – benar mengacu pada kondisi klien dan 

pendekatan faktor resiko yang dilakukan  

8. Perlunya antisipasi tindakan segera pada kasus ini dilakukan kolaborasi 

dengan dokter SPOG sesuai kewenangan profesi 

9. Dalam merencanakan asuhan secara menyeluruh kehamilan, persalinan dan 

nifas didasarkan pada kebutuhan klien 

10. Implementasi atau pelaksanaan tindakan didapatkan asuhan yang 

menyeluruh sehingga mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan. Pada 

pelaksanaan asuhan persalinan normal, tidak semua langkah APN dilakukan 

secara runtut, kondisi ini mengacu pada kebijakan tertentu yang ada di 

sebuah instansi kesehatan 

11. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan dan persalinan mengarah ke 

patologis tetapi pada masa nifas di dapatkan evaluasi secara fisiologis. 

 

6.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah  

6.2.1 Bagi Institusi  

   Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan buku – buku reverensi 

yang terbaru dalam membantu penyusunan karya tulis selanjutnya.  

6.2.2 Bagi Lahan Praktek 

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, 

dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. lebih sering  

melakukan skrining kesehatan pada ibu hamil khususnya ibu dengan resiko tinggi. 
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Menganjurkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan laboratorium secara 

lengkap pada awal kunjungan untuk mendeteksi secara dini adanya komplikasi 

nantinya pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Pemberian multivitamin 

khususnya tablet Fe yang sangat penting bagi ibu hamil khususnya dengan ibu 

hamil dengan resiko tinggi untuk mengurangi komplikasi  

6.2.3 Bagi Penulis 

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami 

teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut 

tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan 

jarak kehamilan kurang dari 2 tahun sehingga dapat menerapkan dan memberikan 

asuhan pada ibu dengan komprehensif. 

6.2.4  Bagi Masyarakat 

 Diharapkan masyarakat ikut mendukung setiap program yang diberikan 

oleh pemerintah tentang terselenggaranya keluarga berencana yang sejahtera 

dengan menjaga jarak kehamilan. 

 

 

 


