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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Setelah melakukan Asuhan Kebidanan Kehamilan, persalinan,dan nifas 

pada Ny. A di BPS. Maulina Hasnida,  penulis dapat mengetahui pelaksanaan 

Asuhan Kebidanan dengan kesimpulan dari langkah asuhan kebidanan kehamilan,  

persalian, dan nifas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hasil pengkajian yang didapatkan pada pemeriksaan kehamilan tidak di 

lakukannya pemeriksaan panggul, pada persalinan terjadi perpanjangan kala 1 

fase aktif selama 1 jam, dan pada masa nifas dilakukan kunjungan rumah post 

partum hari ke- 4. 

2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah selama pemeriksaan kehamilan, 

persalinan dan nifas tidak ada masalah dan tidak ada yang mengarah pada 

patologis. 

3. Intervensi atau perencanaan pada kehamilan, persalinan, dan nifas dilakukan 

asuhan secara menyeluruh. 

4. Implementasi atau pelaksanaan tindakan pada kehamilan, persalinan, dan nifas 

dilakukan asuhan secara menyeluruh dan tidak ada hal yang mengarah pada 

patologis. 

5. Evaluasi pada kehamilan, persalinan dan masa nifas Ny.A yang fisiologis dan 

tidak adanya tanda – tanda yang mengarah pada patologis. 
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5.2 Saran 

 Setelah melakukan Asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, dan nifas 

pada Ny.A di BPS. Maulina Hasnida ,dalam hal ini penulis merasa perlu untuk 

memberikan beberapa saran pada berbagai pihak, antara lain : 

5.2.1 Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat mengetahui tentang Asuhan Kebidanan pada 

Kehamilan, Persalinan, Nifas, dengan melakukan pemeriksaan sedini mungkin 

kepada petugas kesehatan terdekat untuk mencegah terjadinya angka kematian 

ibu. 

5.2.2 Bagi Peneliti 

Sebagai calon tenaga kesehatan dan setelah peneliti selesai menempuh 

pendidikannya dibidang klesehatan, peneliti mampu mempraktekkan ilmu yang 

dimilikinya kepada klien secara langsung pada nantinya, terutama Asuhan 

Kebidanan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas. Agar dapat memperkaya serta 

mengembangkan ilmunya dengan melakukan penelitian lebih lanjut. 

5.2.3 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, dan Nifas. 

5.2.4 Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan para tenaga kesehatan lebih meningkatkan Asuhan Kebidanan 

pada Kehamilan, Persalinan, dan Nifas. 


