
101 

 

BAB 5  

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Setelah melakukan asuhan komprehensif pada Ny. M, penulis dapat 

mengetahui pelaksanaan asuhan kebidanan dengan kesimpulan dari tiap 

langkah asuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:  

5.1.1 Pengkajian  

Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan terdapat kesenjangan. Pada 

pengkajian data kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di 

dapatkan dari anamnesa dan pemeriksaan baik di BPM Maulina 

Hasnida maupun dirumah.   

5.1.2 Penyusunan analisa  kebidanan 

Pada langkah menyusun asuhan kebidanan mulai dari kehamilan yaitu 

pada ibu G2P10001 usia kehamilan 36 minggu 6 hari dan janin 

tunggal, hidup, Analisa saat persalinan pada ibu G2P10001 usia 

kehamilan 39 minggu 1 hari inpartu kala 1 fase aktif, dan janin hidup, 

tunggal, intrauteri, saat nifas yaitu P20002 dan bayi baru lahir yaitu 

neonatus cukup bulan. 

5.1.3    Penatalaksanaan asuhan kebidanan 

Penatalaksanaan asuhan pada kehamilan terdapat kesenjangan yaitu 

tidak mendapatkan tes PMS, sedangkan pada nifas tidak terdapat 

kesenjangan. Pada asuhan bayi baru lahir terdapat kesenjangan pada 

waktu pemberian imunisasi Hepatitis B. 

5.1.6  Evaluasi asuhan kebidanan 
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Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan, 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir sudah sesuai dengan standar 

asuhan kebidanan. 

5.1.7 Dokumentasi asuhan kebidanan 

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  Bagi penulis. 

Diharapkan dapat menerapkan apa yang telah di dapat dalam 

perkuliahan dengan kasus nyata dalam melakukan asuhan 

kebidanan menggunakan SOAP NOTE.  

5.2.2  Bagi Instusi 

Instansi pendidikan disarankan meningkatkan sarana kepustakaan 

sebagai wacana kreatifitas baca agar mahasiswa dapat mudah 

memperoleh referensi. 

5.2.3  Bagi 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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5.2.4 Bagi penulis 

Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk 

dapat memberi asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart 

praktek kebidanan, standart kompetensi bidan dan sesuai dengan 

kaidah yang berlaku. 

5.2.5 Bagi klien 

Disarankan pada ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilanya 

kepada tenaga kesehatan agar dapat mendeteksi resiko yang ada 

pada ibu hamil secara dini. Sehingga angka kesakitan dan kematian 

berkurang dan dapat diatasi secara dini. 


