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BAB 5 

SIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Asuhan kebidanan kehamilan,persalinan,nifas fisiologis,berdasarkan 

pembahasan  dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Pada hasil pengkajian yang telah di lakukan di dapatkan beberapa 

kesenjangan (tidak dilakukan tes PMS,pemeriksaan heand to 

toe,pemeriksaan HB) pada kehamilan,sedangkan pada persalinan dan nifas 

tidak ada. 

2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah pada kehamilan, persalinan, 

nifas, tidak ada. 

3. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada kehamilan, persalinan, 

nifas, didapatkan masalah potensial tidak adanya kasus yang mengarah pada 

patologis. 

4. Identifikasi perlunya tindakan segera pada kehamilan, persalinan, nifas,tidak 

ada. 

5. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan,pada perencanaan asuhan 

tidak ditemukan adanya kesenjangan pada kehamilan, sedangkan pada nifas 

ditemukan adanya kesenjangan (tidak di lakukan asuhan masa nifas 6-8 jam 

Post partum) 

6. Implementasi atau melakukan tindakan,pada pelaksanaan asuhan tidak 

ditemukan adanya kesenjangan pada kehamilan dan nifas, sedangkan pada 
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persalinan ditemukan adanya kesenjangan(Tidak dilakukan imunisasi HB 

Uniject 1 jam setelah pemberian vit K) 

7. Evaluasi dari perencanaan dan penatalaksanaan tidak ditemukan adanya 

kesenjangan pada kehamilan dan nifas, sedangkan pada persalinan 

ditemukan adanya kesenjangan(Dari pengkajian yg terakhir bayi tidak 

mendapat imunisasi HB Uniject) 

5.2  Saran 

Dalam rangka mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya 

dalam asuhan kebidanan, penulis menyumbangkan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Instansi 

Mahasiswa kebidanan diharapkan mampu membiasakan diri dalam 

memberikan asuhan pada setiap tindakan kepada setiap pasien di lahan praktik, 

sesegera mungkin dan sesuai dengan teori atau protap yang sudah diajarkan dalam 

perkuliahan, dengan menguasai teori agar menjadi kebiasaan yang baik sehingga 

ketika sudah menjadi bidan mampu meminimalisir kemungkinan penyimpangan 

yang terjadi dalam memberikan asuhan kebidanan kehamilan,persalinan,nifas,di 

setiap tindakan. 

 Diharapkan dapat digunakan sebagai  bahan sudi pustaka dan sumber 

penelitian selanjutnya. 

5.2.2 Bagi Lahan Praktek 

 Bidan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan yang harus 

diketahui tentang keadaan ibu dan bayi kepada setiap ibu hamil,bersalin,nifas agar 

ibu dan keluarga mengerti. 
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 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 persalinan 

normal semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat. 

Bidan diharapkan msampu menjalin komunikasi yang baik dengan pasien 

agar tercipta suasana yang terbuka dan harmonis yang dapat meingkatkan 

pelayanan kebidanan khususnya dalam memberikan pelayanan kebidanan pada 

masa ksehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.  

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 persalinan 

sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan 

komprehensif 

 

 

 


