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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan   

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

6.1.1 Pada pengumpulan data dasar kehamilan ditemukan adanya kehamilan 

trimester tiga pada ibu yang merupakan penyebab paling sering dari kram 

kaki. 

6.1.2 Pada interprestasi data dasar didapatkan diagnose GIIP10001 usia 

kehamilan 36 minggu 3 hari hidup, tunggal, intrauterine, kesan jalan lahir 

baik, masalah yang dihadapi pada kehamilan yaitu kram kaki, pada 

pengkajian persalinan didapatkan persalinan secara normal dan pada 

pengkajian nifas di peroleh nifas normal dengan keluhan asi keluar tidak 

lancer pada 2 jam postpartum. 

6.1.3 Identifikasi diagnose dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan dan 

nifas tidak ditemukan adanya masalah potensial yang terjadi 

6.1.4 Identifikasi penetapan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera pada 

kehamilan, persalinan dan nifas yaitu tidak ada. 

6.1.5 Rencana asuhan kehamilan dan nifas pada ibu disesuaikan dengan 

kebutuhan ibu dan dilaksanakan seluruhnya oleh bidan dan sebagian 

dilaksanakan oleh ibu, dalam hal ini tidak ditemukan kesenjangan antara 

teori dengan kasus. 
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6.1.6 Pelaksanaan perencanaan pada kehamilan, persalinan dan nifas ditemukan 

pada persalinan yaitu dilakukan IMD hanya 15 menit saja, dan tidak 

dilakukan imunisasi HB dimana hal ini merupakan kesenjangan antara teori 

dengan kasus. 

6.1.7 Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan, persalinan dan 

nifas didapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan yaitu kram kaki tidak 

terjadi sampai dengan persalinan ataupun nifas artinya masalah dapat 

teratasi saat pada kehamilan.  

 

6.2 Saran 

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan 

Kebidanan  kehamilan, persalinan, nifas penulis memberikan saran : 

6.2.1  Bagi Tenaga Medis 

Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan atau bidan dalam 

menegakkan diagnosa melalui pengumpulan data dasar, pemeriksaan secara 

tepat sehingga dapat diambil tindakan untuk mencegah terjadinya 

komplikasi. 

6.2.2  Bagi Institusi 

Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang pendidikan 

seperti halnya buku-buku edisi baru kebidanan beserta asuhan yang 

diperlukan, sehingga mempunyai wawasan yang lebih luas. 

6.2.3 Bagi Penulis 

Penulis mendapatkan ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga 

dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori 
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yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kram kaki sehingga dapat 

menerapkan asuhan kebidanan pada ibu dengan komprehensif. 

6.2.4 Bagi Responden 

Peneliti memberikan motivasi pada ibu dan keluarga agar lebih berhati – 

hati serta memberikan perhatian yang banyak untuk kehamilan berikutnya, 

dan diharapkan untuk kehamilan berikutnya ibu dapat lebih memperhatikan 

kondisinya pada saat kehamilan, persalinan dan nifas. 

 

 


