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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

1. Pada pengumpulan data dasar / pengkajian ditemukan tidak adanya 

kesenjangan pada persalinan dan nifas tidak ditemukan kesenjangan. 

2. Pada interprestasi data dasar pada persalinan dan nifas (diagnosa, masalah, 

dan kebutuhan) sesuai dengan nomenklatur kebidanan dan terfokus pada 

masalah. 

3. Pada  identifikasi diagnosis dan masalah potensial Pada persalinan dapat 

disimpulkan ada kesenjangan karena diagnosa potensial tidak muncul 

namun muncul masalah yaitu KPD memanjang (>12 jam) sehingga 

dilakukan rujukan dan pada nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan 

karena asuhan yang diberikan secara fisiologis. 

4. Pada tindakan segera tidak terdapat kesenjangan pada persalinan karena 

masalah potensial tidak muncul. Kemudian pada nifas dapat disimpulkan 

tidak ada kesenjangan karena tidak adanya kondisi yang mengancam 

keadaan klien. 

5. Pada perencanaan asuhan persalinan dan nifas sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh ibu. 

6. Pada pelaksanaan asuhan Persalinan: pada pelaksanaan asuhan terdapat 

kesenjangan karena pemeriksaan vagina tidak dilakukan sesuai standart 

dan tidak diberikan antibiotic sedangkan pada Nifas terdapat kesenjangan 

pula terdapat pelaksanaan asuhan yang tidak sesuai ketika pemantauan 2 
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atau 6 jam post partum melainkan pada hari ke 1. Namun pada kunjungan 

rumah sudah sesuai standrt. 

7. Pada evaluasi persalinan terdapat kesenjangan dimana dalam melakukan 

rujukan tidak sesuai standart. Pada nifas sesuai dengan pelaksanaan 

sehingga tidak memerlukan perencanaan untuk tindakan selanjutnya. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 

5.2.1 Bagi Institusi  

Diharapkan dapat digunakan sebagai  bahan studi pustaka dan 

referensi penelitian selanjutnya. 

5.2.2 Bagi Lahan Praktek 

Diharapkan lahan praktik sebagai tempat penerapan ilmu yang 

didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan 

mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai 

dengan standart asuhan pada kehamilan, persalinan normal dan nifas  

semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di 

masyarakat. 

5.2.3 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 kehamilan, persalinan, nifas sehingga dapat 

menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu secara komprehensif. 


