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.BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

6.1 Simpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari asuhan kebidanan pada Ny “K” Dari 

pembahasan kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada 

kehamilan, persalinan, nifas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan pengumpulan data dasar pada kehamilanterdapat 

kesenjangan karena ibu menolak dilakukan tes urine. Pada persalinan dan 

nifas tidak terdapat kesenjangan. 

2. Setelah dilakukan interpretasi data dasar pada kehamilan, persalinan dan nifas 

dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, interpretasi data yang (diagnosa, 

masalah, dan kebutuhan) sesuai dengan nomenklatur kebidanan dan terfokus 

pada masalah. 

3. Setelah dilakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan 

karena asuhan yang diberikan secara fisiologis. 

4. Setelah dilakukan indentifikasi kebutuhan segera pada kehamilan, persalinan 

dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan karena tidak adanya 

kondisi yang mengancam keadaan klien. 

5. Setelah dilakukan perencanaan asuhan yang menyeluruh pada kehamilan, 

persalinan dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, karena asuhan 

yang telah diberikan disesuaikan dengan asuhan standart pelayanan 

kehamilan, asuhan persalinan normal, dan sesuai standart kunjungan nifas. 
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6. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan pada kehamilan di 

simpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan. Pada persalinan dan nifas 

terdapat kesenjangan, sebab pada persalinan belum secara menyeluruh 

mengikuti 58 langkah Asuhan Persalinan Normal (APN) akan tetapi inti dari 

pelaksanaan tetap sama. 

7. Setelah dilakukan evaluasi dari asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan 

dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan, karena klien kooperatif 

dan ingin menerapkan asuhan yang telah diberikan. 

 

6.2 Saran 

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan 

Kebidanan  pada Ibu Hamil dengan Nokturia, Penulis memberikan saran : 

6.2.1 Bagi Tenaga Medis 

Dalam memberikan asuhan kebidanan dapat mempertahankan 

penatalaksanaan masalah kebidanan khususnya masalah pada kehamilan, 

persalinan, dan nifas dengan Nokturia. 

6.2.2  Bagi Institusi 

Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang pendidikan 

seperti halnya buku-buku edisi baru kebidanan beserta asuhan yang diperlukan, 

sehingga mempunyai wawasan yang lebih luas. 

6.2.2 Bagi Penulis 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan asuhan 

kebidanan selanjutnya dengan bahasa yang lebih baik. 
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6.2.3 Bagi Responden 

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat 

diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar 

meminimalkan komplikasi. 


