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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian asuhan kebidanan pada Ny.N 

dengan odem kaki adalah sebagai berikut: 

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan tidak terdapat kesenjangan, 

antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan, dan nifas sudah sesuai.  

2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah, diperoleh diagnosa pada. 

kasus ini yaitu GII P10001, multi, UK 37 minggu 4 hari, hidup, tunggal, letak 

kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan ibu dan janin baik, 

seangkan pada kasus ditemukan masalah bengkak pada kaki ibu. Diagnosa 

pada kasus intranatal care GII P10001, multi, UK 39 minggu 1 hari,  inpartu 

kala I fase laten. Masalah yang dihadapi yaitu ibu merasa cemas dalam 

menghadapi persalinan. mengajari ibu teknik relaksasi, berbaring miring 

kiri, memberi support pada ibu. Dukungan yang dapat diberikan kepada 

klien  yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan 

janinnya juga menginformasikan mengenai proses dan kemajuan 

persalinan. Diagnosa pada nifas P20002 post partum hari ke 1 dengan  

nyeri luka jahitan. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah 

potensial tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus, serta tidak 

ada masalah potensial atau komplikasi yang terjadi pada kasus ibu dengan 

odem kaki baik dalam, kehamilan, persalinan, dan nifas. 
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3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak 

terdapat kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan 

dan nifas. 

4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan untuk 

dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan 

yang lain, sesuai dengan kondisi klien, pada langkah ini tidak ditemukan 

kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan, persalinan dan nifas.  

5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, antara teori dan 

kasus tidak ditemukan adanya kesenjangan. Baik dalam kehamilan, 

persalinan dan nifas. 

6. Pada langkah implementasi atau melakukan asuhan tindakan yang 

menyeluruh akan mencerminkan kefektifan asuhan kebidanan yang 

diberikan terhadap klien. Dari kesimpulan tersebut tidak terdapat 

kesenjangan antara teori dan kasus pada kehamilan dan nifas, hanya saja 

pada persaliunan terdapat kesenjangan. 

7. Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan 

kebidanan, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus pada 

kehamilan, persalinan dan nifas. 

6.2  Saran 

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul 

Asuhan Kebidanan pada Ibu dengan Odem Kaki, penulis memberikan saran  
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6.2.1 Bagi Tenaga Medis 

Dapat mempertahankan pelaksanaan masalah kebidanan 

khususnya pada kehamilan, persalinan dan nifas dengan odema kaki 

yang diberikan sudah optimal dan berkualitas 

6.2.2 Bagi Instituusi Pendidikan 

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan fasilitas 

literature yang lebih lengkap dan terbaru supaya hasil karya tulis ilmiah 

lebih baik lagi. 

6.2.3 Bagi Penulis 

Diharapakan setelah penulis selesai menempuh pendidikan akan 

mempraktekkan ilmu yang dimiliki kepada pasien secara langsung, 

terutama Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas. 

Diharapkan juga penulis dapat memperkaya serta mengembangkan 

ilmunya dengan melakukan asuhan lebih lanjut. 

6.2.4 Bagi Masyarakat 

Diharapkan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, 

bersalin, dan melakukan pemeriksaan masa nifas ke tenaga kesehatan 

secara teratur. 

6.2.4 Bagi Responden 

Penulis sangat berharap pada ibu dan kluarga agar intervensi 

dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang 

ada agar meminimalkan komplikasi. 


