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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan asuhan komprehensif pada Ny. S, penulis dapat

mengetahui pelaksanaan Asuhan Kebidanan dengan kesimpulan dari tiap

langkah asuhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mampu melakukan pengumpulan data dasar kehamilan, persalinan, dan

nifas pada Ny. “M”. Dan pada Pengumpulan data, dari pengamatan

dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada Kehamilan, Persalinan,

Nifas yang di lapangan ada beberapa poin yang tidak dilakukan

diantaranya tidak dilakukan skrining dengan KSPR, pemeriksaan

hemoglobin, albumin, reduksi, pemberian vitamin K, imunisasi

hepatitis B, pemberian vitamin A pada ibu nifas dan kunjungan ulang.

2. Mampu menginterpretasikan data dasar kehamilan, persalinan, dan

nifas pada Ny. “M”. Dan pada interpretasi data dasar tidak terdapat

perbedaan antara Teori dengan penelitian.

3. Mampu mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial kehamilan,

persalinan, dan nifas pada Ny. “M”. Dan tidak terdapat perbedaan

antara teori dengan penelitian.

4. Mampu mengidentifikasi menetapkan kebutuhan kehamilan, persalinan,

dan nifas  yang memerlukan penanganan segera pada Ny. “M”. Dan

tidak terdapat perbedaan antara teori dengan penelitian.
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5. Mampu merencanakan asuhan kehamilan, persalinan, dan nifas secara

menyeluruh pada Ny. “M”. Dan tidak terdapat perbedaan antara teori

dengan penelitian.

6. Melaksanakan asuhan perencanaan kehamilan, persalinan, dan nifas

pada Ny.”M”, tidak terdapat perbedaan antara teori dengan penelitian,

dan Rencana asuhan yang menyeluruh telah diberikan, dan terdapat

tambahan rencana sesuai dengan kondisi klien.

7. Mampu mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan

kehamilan, persalinan, dan nifas pada Ny. “M”, tidak terdapat

perbedaan antara teori dengan penelitian, dan hasil akhir tidak terjadi

komplikasi baik pada ibu ataupun bayinya.

5.2 Saran

Setelah Melakukan asuhan komprehensif pada Ny “M” maka pada

kesempatan ini penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran

antara lain :

1. Bagi Lahan Penelitian

Instansi pelayanan disarankan meningkatkan pelayanan kesehatan

melalui evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kebidanan yang

terorganisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap

asuhan kehamilan khususnya ibu hamil sehingga komplikasi-

komplikasi dapat dicegah sedini mungkin.
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2. Bagi Peneliti

Diharapakan setelah peneliti selesai menempuh pendidikan akan

mempraktekkan ilmu yang dimilikinya kepada pasien secara langsung

pada nantinya, terutama Asuhan Kebidanan pada Kehamilan,

Persalinan, Nifas. Diharapkan juga peneliti dapat memperkaya serta

mengembangkan ilmunya dengan melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan sebagai tempat menempuh ilmu kebidanan

diharapkan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk tambahan materi

tentang asuhan kebidanan pada Asuhan Kebidanan pada Kehamilan,

Persalinan, Nifas.

4. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan para tenaga kesehatan lebih meningkatkan Asuhan

Kebidanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas

5. Bagi Klien

Disarankan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya,

bersalin, dan melakukan pemeriksaan masa nifas ke tenaga kesehatan.


