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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Setelah melakukan asuhan kebidana komprehensif pada Ny.V, penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada pengumpulan data dasar kehamilan Ny.V terdapat kesenjangan yaitu  

tidak digunakannya KSPR, tidak dilakukan pemeriksaan genetalia dan 

pemeriksaan laboratorium. Sedangkan pada persalinan dan nifas tidak 

diperoleh kesenjangan. 

2. Interpretasi data dasar kehamilan, persalinan, nifas pada Ny.V.   

 GII P10001, UK 37 minggu 4 hari, hidup, tunggal, letkep U , intrauterin, 

kesan jalan lahir normal, KU ibu dan janin baik. Diagnosa persalinan GII 

P10001, UK 39 minggu 3 hari, hidup, tunggal, letkep U, intrauterine, kesan 

jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik. dengan inpartu kala I 

fase aktif. Nifas P20002 6 jam post partum. 

3. Tidak ada diagnosa dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan, nifas  

Ny. V. 

4. Tidak terdapat penetapan kebutuhan segera pada kehamilan, persalinan dan 

nifas Ny.V  

5. Perencanaan asuhan kehamilan, persalinan, nifas Ny.V sesuai dengan teori 

sehingga tidak diperoleh kesenjangan. 

6. Tidak ada kesenjangan pada pelaksanaan perencanaan kehamilan Ny.V, 

dalam asuhan pertolongan persalinan tidak sesuai 58 langkah APN. Pada 
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masa nifas dosis vitamin A dan kunjungan masa nifas tidak sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

7. Dapat dievaluasi bahwa  kehamilan, persalinan, nifas Ny.V adalah fisiologis. 

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan asuhan kehamilan, 

persalinan, nifas pada Ny.V terdapat kesenjangan antara fakta dan teori yang 

ada. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan asuhan komprehensif pada Ny V maka pada kesempatan 

ini penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran antara lain : 

1. Pasien 

 Diharapkan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, bersalin, dan 

melakukan pemeriksaan masa nifas ke tenaga kesehatan secara teratur. 

2. Instansi Pelayanan 

 Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu mampu 

melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan standar mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi terhadap asuhan kehamilan, persalinan dan nifas 

guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat. 

3. Institusi Pendidikan 

 Instansi pendidikan disarankan meningkatkan sarana kepustakaan sebagai 

wacana agar mahasiswa dapat lebih mudah memperoleh referensi. 

4. Penulis 

 Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa diharapkan dapat 

memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart praktik 
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kebidanan, standart kompetensi bidan dan sesuai dengan kaidah yang 

berlaku. 


