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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 pengumpulan data dasar kehamilan dengan nokturia terjadi pada ibu 

hamil multigravida yang memasuki usia kehamilan trimester III. 

2. Interpretasi data dasar pada kehamilan diperoleh diagnosa yaitu GIIIP20002 

UK 38 minggu 1 hari. Diagnosa pada kasus intranatal care GIIIP20002  UK 40 

minggu 1 hari, keadaan janin baik dan keadaan ibu baik dengan inpartu kala I 

fase aktif. Diagnosa pada kasus postnatal care P30003 post partum 2 jam. 

3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ada  

komplikasi yang terjadi pada kasus ibu dengan nokturia baik dalam 

kehamilan, persalinan dan nifas. 

4. Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera/kolaborasi/rujukan tidak 

ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan kasus. 

5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, ditemukan adanya 

ketidaksesuaian dalam persalinan yang tidak sesuai dengan teori 58 langkah 

asuhan persalinan normal. 



75 
 

 
 

6. Pada implementasi atau melakukan tindakan asuhan yang menyeluruh, 

ditemukan adanya ketidaksesuain antara teori dan kasus dalam persalinan dan 

nifas. 

7. Pada langkah perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan, ditemukan 

adanya ketidaksesuaian antara teori dan kasus pada persalinan dan nifas. 

6.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:  

6.2.1 Bagi Institusi  

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas secara 

menyeluruh 

6.2.2 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. 

6.2.3 Bagi Klien 

Sebagai bahan masukan bagi ibu untuk tidak terlalu banyak fikiran dan 

selalu memeriksakan kehamilan secara teratur agar kondisi ibu dan janin 

dapat terkontrol dan proses persalinan sampai nifas berjalan lancar 
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6.2.4 Bagi Penulis 

Diharapkan  penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam 

memahami teori sehingga dapat diterapkan di BPS Mimiek Andayani,Amd.keb 

dan mempelajari lebih lanjut tantang teori yang berhubungan dengan asuhan 

kebidanan pada nokturia sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan 

pada ibu dengan komprehensif. 


