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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan  yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pada kehamilan, 

persalinan, nifas dan BBL yaitu sebagai berikut : 

1. Pelayanan kehamilan (ANC) sudah sesuai dengan  standar  ANC terpadu 

11 T, pada masa nifas terdapat kesenjangan yaitu tentang pemberian  

pemberian antibiotik pada ibu masa nifas tanpa ada pengawasan dari 

dokter, karena pemberian antibiotik pada ibu post partum adalah 

wewenang dokter menurut buku Farmkologi Depkes RI (2011) dan bukan 

wewenang seorang bidan. Untuk perawatan masa nifas sudah sesuai 

dengan standart nifas tanpa terganggu dengan keluhan awal yaitu kram 

kaki yang menyertai saat hamil, pada ada bayi baru lahir terdapat 

perbedaan antara teori dan fakta dilapangan pemberian  imunisasi hepatitis 

B (uniject) di paha kanan antero lateral disuntikkan setelah bayi 

dimandikan disini terjadi kesenjangan dalam buku Asuhan Persalinan 

Normal yaitu setelah 1-2 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan  

2. Hasil diagnose kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sudah 

sesuai dengan standar nomenklatur kebidanan 

3. Perencanaan asuhan pada kehamilan telah dilakukan sesuai standart. 

Sedangkan pada perencanaan asuhan  nifas terdapat pemberian antibiotik 
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tanpa pengawasan dokter. Pada perencanaan asuhan bayi baru lahir 

terdapat kesenjangan yaitu perencanaan pemberian imunisasi Hepatitis B 

diberikan saat bayi setelah dimandikan. 

4. Pelaksanaan dari perencanaan pada kehamilan sudah sesuai dengan 

standart. Sedangkan pada perencanaan  asuhan  nifas terdapat  pemberian 

antibiotik tanpa pengawasan dokter. Pada perencanaan asuhan bayi baru 

lahir terdapat  perencanaan pemberian imunisasi Hepatitis B diberikan saat 

bayi akan setelah dimandikan. 

5. Hasil evaluasi  pelaksanaan kehamilan persalinan, nifas dan bayi baru lahir 

sudah dilakukan kehulan teratasi tanpa terjadi komplikasi.  

6. Pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan 

bayi baru lahir sudah sesuai dengan KepMenKes No 

938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang standar asuhan kebidanan yaitu 

menggunakan SOAP. 

 

 5.2 Saran 

5.2.1 Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan agar dapat memberikan ilmu kebidanan yang mengikuti 

perkembangan  setiap waktu dan meningkatkan pengetahuan anak didik tentang 

asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 
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5.2.2 Bagi Lahan Praktek 

Institusi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan pelayanan asuhan 

kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan 

kewenangan bidan. 

5.2.3 Bagi Penulis 

Diharapkan  penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami 

teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut 

tantang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada post date sehingga 

dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan 

bayi baru lahir secara komprehensif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


