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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Setelah melakukan asuhan komprehenif pada Ny. S, penulis dapat 

mengetahui pelaksanan asuhan kebidanan dengan kesimpulan dari tiap langkah 

asuhan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pada langkah pengumpulan data dasar pada Ny. S ditemukan adanya 

kesenjangan antara teori dan penelitian di lahan praktek, yaitu standart asuhan 

antenatal 7T, pemeriksaan darah yang hanya dilakukan pada trimester 2, dan 

tidak dilakukanya pemeriksaan urine. Sedangkan pada persalinan dan nifas 

tidak ditemukan kesenjangan. 

2. Pada interprestasi data dasar tidak ditemukan adanya kesenjangan pada 

kehamilan, persalinan dan nifas. 

3. Pada identifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ditemukan adanya 

kesenjanagan pada kehamilan, persalinan dan nifas 

4. Pada perencanaan asuhan tidak ditemukan adanya kesenjangan pada 

kehamilan, sedangkan pada persalinan ditemukan adanya kesenjangan, dan 

nifs tiak terdapat kesenjangan. 

5. Pada langkah pelaksanakan asuhan perencanaan pada Ny. S tidak didapatkan 

kesenjangan antara teori dan penelitian pada kehamilan, sedangkan pada 

persalinan dan nifas terdapat kesenjangan. Pada persalinan yaitu tidak 

mengenakanaya persiapan penting bagi penolong persalinan ( seperti penutup 

kepala, pelindung mata, dan masker), untuk melahirkan kepala bayi tidak 
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menggunakan kain yang dilipat 1/3 di bawah bokong ibu tetapi menggunaka 

softek bersih untuk melindungi perinium, bayi tidak diberikan imunisasi HB 

0 setelah  1 jam pemberin vit K tetapi diberikan pada hari ke-3 pada saat 

kontrol.sedangkan pada nifas yaitu penuli memberikn enyuluhan mengenai 

KB untuk promosi kesehtan dan konseling, agar ibu mulai memikirkan dan 

mendiskusikan kepada suami KB apa yang sesuai sehingga dapat dimulai 6 

minggu postpartum. 

6. Pada evaluasi dari perencanaan dan penatalaksanaan tidak ditemukan adanya 

kesenjangan pada kehamilan dan nifas, sedangkan pada persalinan ditemukan 

adanya kesenjangan. 

5.2 Saran 

5.2.1  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 standart asuhan pada 

kehamilan, perslinan normal dan nifas  semaksimal mungkin guna meningkatkan 

mutu pelayanan di masyarakat. 

5.2.2   Bagi Institusi  

 Diharapkan dapat digunakan sebagai  bahan sudi pustaka dan sumber 

penelitian selanjutnya. 

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 
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kehamilan, persalinan dan nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan  

asuhan pada ibu dengan komprehensif. 


