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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

1. Pada pengkajian kehamilan, persalinan, dan nifas didapatkan hasil dari 

pengumpulan data dasar kehamilan terdapat kesenjangan, yaitu dalam hal 

kenaikan berat badan ibu hamil dan pemeriksaan genetalia. Namun, dalam 

asuhan persalinan dan nifas tidak didapatkan adanya kesenjangan. 

2. Pada interpretasi data dasar terhadap kehamilan, persalinan, dan nifas, 

tidak didapatkan adanya kesenjangan. 

3. Pada identifikasi diagnosa atau masalah potensial kehamilan, persalinan, 

dan nifas, tidak didapatkan adanya kesenjangan. 

4. Pada identifikasi dan penetapan kebutuhan terhadap tindakan segera 

kehamilan, persalinan, dan nifas tidak didapatkan adanya kesenjangan 

karena tidak ada tanda-tanda kegawatdaruratan yang membutuhkan 

dilakukannya tindakan segera. 

5. Pada perencanaan asuhan yang menyeluruh terhadap kehamilan, 

persalinan, dan nifas tidak didapatkan kesenjangan. Rencana asuhan 

disesuaikan dengan kondisi pasien dan efisiensi waktu. 

6. Pada pelaksanaan asuhan kehamilan dan nifas sesuai dengan rencana yang 

sudah dibuat sehingga tidak terjadi kesenjangan. Namun, pelaksanaan 

pada asuhan persalinan terdapat kesenjangan dalam hal pelaksanaan 

pertolongan persalinan yang tidak sesuai dengan standart asuhan 

persalinan normal. 
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7. Pada tahap evaluasi asuhan kehamilan, persalinan, dan nifas tidak 

didapatkan adanya kesenjangan. Semua perencanaan dan pelaksanaan 

mempunyai tujuan dan kriteria hasil, sehingga mudah untuk dievaluasi. 

 

5.2 SARAN 

5.2.1. Bagi Masyarakat 

Masyarakat harus mengetahui tentang perawatan dan deteksi dini 

terjadinya penyulit dan komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan 

nifas. 

5.2.2. Bagi Peneliti 

Setelah peneliti selesai menempuh pendidikan dapat mempraktekkan 

ilmu yang dimilikinya kepada pasien secara langsung pada nantinya, 

terutama melakukan perawatan dan deteksi dini pada kehamilan, 

persalinan, dan nifas. Memberikan pengetahuan pada ibu tentang 

kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Peneliti 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 kehamilan, persalinan, dan nifas. 

5.2.4. Bagi Tenaga Kesehatan 

Para tenaga kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan secara intensif 

kepada masyarakat tentang perawatan kehamilan, persalinan, dan nifas. 


