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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

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

pembahasan kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada 

kehamilan, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

6.1.1 Kehamilan  

Berdasarkan hasil pengkajian data dasar, Pada kasus yang ditemui dilahan 

tidak dilakukan pemeriksaan Hb pada kehamilan dikarenakan keterbatasan alat di 

tempat penelitian, Sehingga sesuai kebijakan tempat penelitian bahwa untuk 

pemeriksaan Hb disarankan melakukan pemeriksaan di Puskesmas Sumbo. 

Manuaba (2010) pemeriksaan  darah dilakukan minimal 2x selama kehamilan, 

Yaitu pada trimester 1 dan trimester 3 dengan pertimbangan bahwa sebagian besar 

ibu hamil dapat mengalami anemia. 

Berdasarkan interpretasi data dasar, Pada kasus klien mengeluhkan cemas 

sedangkan pada lahan tidak dilakukan pengkajian dikarnakan menurut lahan 

kecemasan dapat diatasi oleh klien itu sendiri. sulistyowati (2005) cemas 

merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan 

dialami oleh semua makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari, Kecemasan pada 

individu merupakan pengalaman yang subjektif. 
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6.1.2 Persalinan  

Berdasarkan pelaksanaan, Pada kasus, Tidak diberikan Neo.K pada bayi 

baru lahir dikarenakan stok obat vit.K kehabisan. Asuhan Persalinan Normal 

(2008) pada KALA IV dilakukan timbang berat badan bayi, Mengolesi mata 

dengan salep tetrasiklin 1%, kemudian injeksi vit.K1 mg Intra Muskuler di paha 

kiri. 

6.1.3  Nifas  

Berdasarkan hasil pengkajian, Pada kasus, tidak dilakukan pemeriksaan 

fisik secara head to toe. Sulistyowati (2009) Dalam melakukan pengkajian data 

obyektif diperlukan adanya pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang. 

6.2 Saran 

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan 

Kebidanan  pada Ibu Hamil dengan Kram kaki, Penulis memberikan saran : 

6.2.1 Bagi Tenaga Medis 

Dalam memberikan asuhan kebidanan dapat mempertahankan 

penatalaksanaan masalah kebidanan khususnya masalah pada kehamilan, 

persalinan, dan nifas dengan kram kaki. 

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. 
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6.2.2 Bagi Penulis 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan asuhan 

kebidanan selanjutnya dengan bahasa yang lebih baik. 

6.2.3 Bagi Responden 

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat 

diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar 

meminimalkan komplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


