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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  pembahasan dan analisa yang telah disampaikan  dalam 

bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan didapatkan ibu mengeluh nyeri 

punggung dan mengalami kecemasan dalam  menanti kelahiran bayinya, pada 

kehamilan ini ibu  menolak untuk di periksa HB. Pada saat persalinan kala I 

berlangsung selama + 8 jam,  kala II ±30 menit, kala III ±5 menit, kala IV 2 

jam. Dengan total waktu keseluruhan persalinan berlangsung selama 8 jam  35 

menit, pada nifas ibu mendapati nyeri luka jahitan yang fisiologis, pada BBL 

bayi IMD, ASI Eklusif, tidak ada infeksi dan bayi diberikan Vit K dan HB 0. 

2. Menyusun diagnose kebidanan sesuai prioritas . 

Pada kehamilan  GIP0000 UK 36 minggu 1 hari, Hidup, tunggal dengan nyeri 

punggung, Pada persalinan GIP0000, usia kehamilan 38 minggu, inpartu kala 

I fase aktif. Pada Nifas PI00I post partum 14 hari dan Bayi baru lahir NCB 

SMK usia 14 hari. 

3. Perencanaan asuhan secara keseluruhan dari kehamilan sampai denganbayi 

baru lahir sesuai standart ANC terpadu, asuhan persalinan normal, asuhan 

masa nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan kewenangan bidan. 
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4. Implementasi dan melakukan tindakan menyeluruh dari kehamilan, 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir sudah sesuai dengan standart. sebagian 

tidak terlaksana yaitu pemeriksaan HB pada ibu saat kehamilan. 

5. Hasil evaluasi dari asuhan yang diberikan sesuai dengan rencana yaitu ibu 

hamil, bersalin, nifas dan BBL berjalan dengan fisiologis dan tidak terjadi 

komplikasi. 

6. Pendokumentasian Asuhan kebidanan hamil, bersalin, nifas dan BBL dengan 

SOAP NOTE.  

 

 5.2 Saran 

5.2.1 Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragamreferensi yang  

menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga meningkatkan 

pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas 

dan bayi baru lahir. 

5.2.2 Lahan  praktek 

 Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang 

didapatkan, dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan 

mahasiswa. Selain itu perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan 

standar asuhan kebidanan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu 

pelayanan di masyarakat. 
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5.2.3 Bagi masyarakat. 

Perlu adanya peran serta keluarga dalam member dukungan, memotivasi 

dalam melakukan penelitian dan mensukseskan asuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


