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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Kesimpulan yang didapatkan dari asuhan kebidanan pada Ny “E” dari 

pembahsan kesenjangan antara tinjauan pustakan dan tinjauan kasus pada 

kehamilan, persalinan, nifas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada pengkajian data pada kehamilan di dapatkan ibu hamil dengan jarak anak < 

2 tahun. pada persalinan ibu dengan jarak < 2 tahun di dapatkan keluhan pada ibu 

saat bersalin yaitu pengeluaran lendir bercampur darah (show), Waktu dan 

kekuatan kontraksi semakin bertambah, Rasa nyeri terasa di bagian belakang . 

2. Diagnosa pada kasus ini yaitu GIIP10001, multi,UK 39 minggu 2 hari, hidup, 

tunggal, letak kepala, intra uterin, keadaan umum ibu dan janin baik dengan jarak 

< 2 tahun. Jika dilihat dari kartu score Puji Rochjati ibu termasuk kehamilan 

resiko tinggi (KRT) dengan nilai 6. 

Diagnosa pada kasus intranatal care yaitu didapatkan Diagnosa G2P10001, multi, 

tunggal, hidup, UK 39 minggu 2 hari, letak kepala, intra uteri, keadaan umum ibu 

dan janin baik. Kala 1 fase laten dengan jarak anak < 2 tahun, Sedangkan pada 

kasus masalah yang ada yaitu ibu merasa cemas dalam mengahadapi 

persalinannya 

3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, 

persalinan dan nifas tidak ada masalah potensial. 

4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh dokter/ bidan dan untuk 

dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya 

sesuai dengan kondisi yang dialami oleh kien. Pada kehamilan, persalinan dan 



81 

 

nifas tidak ada tindakan segera oleh dokter,sebab klien bersalin di BPS dan pada 

kehamilan,  persalinan, nifas tidak ada penyulit atau masalah  yang menyertai. 

5. Pada langkah perencanaan asuhan yang menyeluruh. pada kehamilan, persalinan 

dan nifas telah dilakukan perencanaan sesuai dengan asuhan standart pelayanan 

kehamilan, asuhan persalinan normal, dan sesuai standart kunjungan nifas. 

6. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, 

dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan karena pada persalinan sudah 

menyeluruh mengikuti 58 Asuhan Persalinan Normal (APN) 

7. Setelah dilakukan evaluasi dari asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan 

dan nifas tidak terdapat kesenjangan karena klien kooperatif dalam setiap asuhan 

yang telah diberikan. 

6.2 Saran 

  Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan 

Kebidanan Pada ibu  dengan Jarak kehamilan < 2 tahun, penulis memberikan 

saran : 

6.2.1  Bagi Tenaga Medis 

Dapat mempertahankan penatalaksanaan masalah kebidanan 

khususnya pada kehamilan, persalinan dan nifas dengan jarak anaka < 2 

tahun yang diberikan sudah optimal dan berkualitas. 

6.2.2  Bagi Institusi 

Mohon penambahan referensi buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan ilmu kesehatan sehingga mempunyai wawasan yang luas. 

6.2.3  Bagi Penulis 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan asuhan 

kebidanan selanjutnya. 
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6.2.4  Bagi Responden 

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat 

diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar 

dapat meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. 

 


