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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

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 primigravida yang memasuki usia kehamilan trimester III. 

2. Pada langkah interpretasi data dasar didapatkan diagnosa G2P10001, UK  

38 minggu + 6 hari, hidup, tunggal, letak kepala,  intra uterin, kesan jalan 

lahir normal, keadaan ibu dan janin baik dengan nocturia. Diagnosa pada 

kasus intranatal care G2P10001 UK 39 minggu 6 hari, hidup, tunggal, 

letak kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan ibu dan janin 

baik dengan inpartu kala I fase aktif. Diagnosa pada kasus postnatal care 

P20002 post artum hari ke 1 fisiologis. 

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 kebutuhan yang harus dilakukan segera pada kasus ibu dengan 

nokturia baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas. 

5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, antara teori dan 

kasus tidak dimukan kesenjangan dalam kehamilan, persalinan dan nifas. 
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6. Implementasi atau melakukan tindakan asuhan yang menyeluruh akan 

mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap 

klien. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus. Baik dalam 

kehamilan, persalinan dan nifas.  

7. Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan 

kebidanan, pada kehamilan peneliti tidak memberikan tentang cara 

personal hygine, namun pada kasus ibu tidak terjadi infeksi saluran 

kencing karena ibu kooperatif sering mengganti celana dalam dan 

menjalankan saran yang dianjurkan peneliti untuk cara mengatasi sering 

kencing. Antara teori dan kasus tidak ditemukan kesenjangan dalam 

kehamilan, persalinan dan nifas. 

2. SARAN 

a. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat menerapkan asuhan kebidanan secara menyeluruh dan 

terus mengikuti perkembangan, kemajuan dalam  ilmu kesehatan terutama 

dalam  ilmu kebidanan  

       b.  Bagi Klien 

Disarankan pada ibu hamil dan ibu nifas untuk memeriksakan kondisinya 

ke petugas kesehatan dan mengikuti anjuran yang telah di berikan guna 

mencapai kondisi sehat optimal yang sangat bermanfaat bagi ibu dan 

janinya.  

       c.  Bagi Institusi  

Diharapkan dapat digunakan sebagai  bahan studi pustaka dan referensi 

penelitian selanjutnya. 


