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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pengkajian asuhan kebidanan kehamilan, 

persalinan, nifas  pada Ny “S” tanggal 11 Februari 2012 sampai 4 Maret 2013 

di  BPS Joeniati Soesanto Surabaya, diperoleh simpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Dari  hasil pengumpulan data dasar yang telah dilakukan pada Ny S di 

dapatkan beberapa kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus pada 

kehamilan, diantaranya riwayat kebidanan, riwayat penyakit sistemik 

keluarga, pemeriksaan standar 14T, pertambahan berat badan, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul dan pemeriksaan penunjang. 

Sedangkan pada persalinan dan nifas tidak ditemukan kesenjangan. 

5.1.2 Dari  hasil interprerasi data dasar yang telah dilakukan pada Ny S 

didapatkan diagnosa pada kasus antenatal yaitu  GIP00000 UK 38 

minggu 6 hari, hidup,tunggal, letkep, intra uterin, kesan jalan lahir 

normal, k/u  ibu dan janin baik. Diagnosa pada kasus intranatal yaitu 

GIP00000 uk 39 minggu 6 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intrauterin, 

keadaan jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan 

inpartu kala I fase laten dan diagnosa pada kasus post natal yaitu post 

partum 6 jam. 

5.1.3 Dari langkah identifikasi diagnosa dan masalah potensial yang telah 

dilakukan pada Ny S tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan 

tinjauan kasus  pada kehamilan, persalinan dan nifas. 
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5.1.4 Pada langkah identifikasi kebutuhan akan tindakan segera yang telah 

dilakukan pada Ny S tidak ditemukan kesenjangan ataupun diagnose 

potensial pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga tidak perlu 

dilakukan penanganan segera. 

5.1.5 Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh yang telah 

dilakukan pada Ny S, tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan 

tinjauan kasus baik pada kehamilan, persalinan dan nifas. 

5.1.6 Pada pelaksanaan rencana asuhan menyeluruh yang telah dilakukan 

pada Ny S, pada kehamilan tidak ditemukan kesenjangan, pada  

persalinan didapatkan kesenjangan antara teori dan tinjauan kasus 

diantaranya kala I, kala II dan kala III berlangsung lebih cepat dari 

keadaan normal dan pada langkah APN terdapat beberapa yang tidak 

dilakukan serta dilakukan namun tidak sesuai dengan urutan standar 

yang berlaku.  Pada nifas tidak di dapatkan kesenjangan. 

5.1.7 Pada evaluasi tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan tinjauan 

kasus baik pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga tujuan jangka 

pendek tercapai yaitu pasien  mengerti tentang penjelasan yang 

diberikan.  
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5.2  Saran 

       Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut 

5.2.1 Bagi Penulis 

Diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

dalam menyusun dan melaksanakan asuhan kebidanan secara 

menyeluruh. 

5.2.2 Bagi Pembaca 

Diharapkan pembaca mampu mengetahui dan memahami asuhan 

kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas. 

5.2.3 Bagi Mahasiswa 

Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk 

dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart 

kompetensi bidan berlaku. 

5.2.4 Bagi instansi Pendidikan 

Diharapkan mampu memberikan contoh asuhan kebidanan yang sesuai 

antara teori dan studi kasus yang ada dilapangan, sehingga mahasiswa 

dapat lebih mudah dalam penyusunan karya tulis ilmiah asuhan 

kebidanan komprehensif kehamilan, persalinan dan nifas. 

5.2.5 Bagi Lahan Penelitian 

 Lahan penelitian diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan 

melalui evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kebidanan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap asuhan kehamilan. 


