
 
 

124 
 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

1. Setelah dilakukan pengumpulan data dasar  dapat disimpulkan bahwa pengkajian 

pada kehamilan terdapat kesenjangan pada pemberian imunisasi TT yang tidak 

lengkap dan pemeriksaan fisik yang tidak dilakukan secara head to toe 

sedangkan pada persalinan dan nifas tidak ada kesenjangan. 

2. Setelah dilakukan interpretasi data dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

kesenjangan pada kehamilan, persalinan dan nifas.  

3. Setelah dilakukan diagnosa dan masalah potensial dapat disimpulkan bahwa 

pada kehamilan, persalinan dan nifas tidak ada kesenjangan.  

4. Setelah dilakukan kebutuhan tindakan segera dapat disimpulkan bahwa pada 

kehamilan, persalinan dan nifas tidak ada kesenjangan.  

5. Setelah dilakukan perencanaan asuhan dapat disimpulkan bahwa pada kehamilan 

dan persalinan tidak ada kesenjangan sedangkan nifas terdapat kesenjangan tidak 

dilakukannya perencanaan pada kunjungan nifas yang ke 1 minggu dan 2 

minggu, tetapi dilakukan perencanaan kunjungan pada hari ke tiga, hal ini 

dikarenakan untuk memantau kondisi ibu dan diberikannya imunisasi hepatitis B 

pada bayi. 

6. Setelah dilakukan pelaksanaan rencana asuhan dapat disimpulkan bahwa pada 

kehamilan tidak ada kesenjangan sedangkan pada persalinan terdapat 
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kesenjangan pada asuhan persalinan normal tidak dilakukannya secara 58 

langkah meliputi : tidak dilakukannya IMD, tidak diberikannya Vit K dan HB 

uniject 1 jam setelah pemberian Vit K, Spuit oksitosin tidak dimasukkan didalam 

partus set, cara pengeluaran plasenta.Pada nifas terdapat kesenjangan yaitu 

kunjungan awal dilakukan pada 12 jam post partum.   

7. Setelah dilakukan evaluasi dapat disimpulkan bahwa pada kehamilan dan nifas 

tidak ada kesenjangan, pada persalinan terdapat kesenjangan evaluasi kala I 

terjadi pemanjangan kala I berlangsung selama 11 jam 50 menit. 

5.2. Saran 

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan 

dan nifas penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang semoga saja dapat 

membantu upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada kehamilan, 

persalinan dan nifas : 

1. Bagi Bidan : Dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan 

kebidanan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas fisiologis dengan mengutamakan 

dan memperhatikan aspek sikap dan tingkah laku serta keterampilan yang 

ditunjang serta selalu menggunakan sistem pendokumentasian yang tepat dan 

jelas agar perkembangan keadaan klien dapat dievaluasi secara tepat. 

2. Bagi pelayanan kesehatan : Dapat meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan 

pada ibu hamil bersalin, dan nifas fisiologis. 
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3. Bagi Masyarakat : Perlu adanya peran serta masyarakat untuk melakukan 

pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin dan keikutsertaan keluarga 

dalam proses persalinan dan nifas. 

4. Bagi Responden : dapat memberikan informasi pada ibu hamil tentang proses 

persalinan dan nifas fisiologis 

 


