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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan asuhan kebidanan pada Ny. J 

Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir fisiologis yang dilakukan pada 

tanggal 18 Februari 2015 sampai 19 April 2015 di BPS Farida Hajri Surabaya, 

maka penulis dapat menyimpulkan : 

5.1.1 Hasil data subyektif didapatkan keluhan bengkak pada kaki dan berangsur 

berkurang ketika melakukan anjuran dari bidan.  

5.1.2 Hasil data obyektif didapatkan dalam keadaan normal dan fisiologis yang 

tidak ada hal yang mengarah ke patologis. 

5.1.3 Hasil analisa didapatkan  GIIPI00I, UK 33 Minggu 3 hari, tunggal, hidup 

yang di ikuti sampai 6 minggu, pada persalinan GIIPI00I, UK 39 Minggu 4 

hari fase laten kala 1 mengalami KPD dan persalinan dilakukan secara 

operasi, pada 3 hari post SC keadaan umum ibu baik dengan keluhan nyeri 

luka jahitan post SC, pada bayi baru lahir yaitu neonatus cukup bulan sesuai 

masa kehamilan usia 3 hari sampai usia 2 minggu. 

5.1.4 Penatalaksanaan yang telah dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan ibu. 

Pada persalinan penatalaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan asuhan 

persalinan dilakukan asuhan persiapan rujukan dimana tidak membawa obat 

esensial saat melakukan rujukan. 
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 5.2 Saran 

5.2.1 Tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan 

Seorang bidan harus lebih meningkatkan kompetensi tentang standart 

asuhan kebidanan dengan baik, sedangkan calon bidan harus lebih 

mendalami kompetensi tentang asuhan kebidanan sesuai dengan standart 

asuhan kebidanan 

5.2.2  Institusi pendidikan 

Institusi menyediakan fasilitas dan prasana yang mendukung peningkatan 

kompetensi mahasiswa terutama mahasiswa kebidanan sehingga dapat 

menghasilkan bidan yang berkualitas. 

5.2.3 Institusi pelayanan kesehatan 

Institusi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan pelayanan asuhan 

kebidanan sesuai dengan standart asuhan kebidanan. 

5.2.4 Masyarakat 

Peran masyarakat sangat penting terutama pada ibu hamil supaya 

mendapatkan pengetahuan tentang ketidaknyamanan fisiologis pada ibu 

hamil yaitu nyeri punggung bagian bawah dan meningkatkan pentingnya 

pemeriksaan kehamilan secara rutin. 
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5.2.5 Penulis selanjutnya 

Penelitian ini belum sempurna, untuk penulis laporan tugas akhir yang 

selanjutnya harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam dunia 

kebidanan secara lisan maupun tulisan untuk menghasilkan laporan tugas 

akhir dengan optimal dan mewujudkan sosok bidan yang berkompeten. 

 

 


