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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

5.1.1 Subjektif  

 Pada pengkajian kehamilan didapatkan data keluhan yang ibu rasakan 

merupakan fisiologis dan berkurang bahkan menghilang jika ibu melakukan 

anjuran yang di berikan,pada persalinan ibu mengeluh cemas karena persaliannya 

tidak bisa dilakukan secara normal dan operasi caesarea. Sedangkan saat di 

lakukan pengkajian nifas di dapatkan keluhan yang dirasakan ibu merupakan hal 

yang fisiologis terjadi pada masa nifas dan pada bayi baru lahir, bayi hanya di beri 

ASI dan tanpa tambahan susu formula. 

5.1.2 objektif 

 Kesenjangan antara teori dan kasus dapat di ketahui dengan pemeriksaan 

fisik secara head to toe yang di lakukan secara jeli dan cemat. Pada data objektif 

di dapatkan ksenjangan hasil pengukuran panggul ibu yang tidak sesuai hal ini di 

picu karena tinggi badan ibu yang minimal dari ukuran normal. Sehingga skrining 

awal diperlukan untuk penatalaksanaan dini secara optimal.. 

5.1.3 Analisa 

 Berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan tindakan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasien. Pada kehamilam ibu G1P0A0  usia kehamilan 40 minggu 

2 hari dengan nokturia,Pada persalinan G1P0A0  dengan nokturia . Pada nifas P1001 

post partumSC 3 hari . Dan pada bayi baru lahir yaitu neonatus cukup bulan 

sesuai masa kehamilan usia 3 hari keadaan umum bayi sehat. 
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5.1.4 Penatalaksanaan 

 Pada penatalaksaan asuhan kebidanan yang sudah di berikan secara 

menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan pasien dengan menggunakan 

pendekatan kepada responden. Dokumentasi penelitian ini dalam bentuk SOAP 

note sebagaimana yang tertera dalam standar asuhan kebidanan KepMenKes 

nomor 938 tahun 2007 untuk menjaga mutu pelayanan kebidanan yang 

berkualitas. 

5.2  Saran 

5.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan dan Calon Tenaga Kesehatan 

Seorang tenaga kesehatan khususnya bidan dapat meningkatkan 

kompetensi dengan menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan 

asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir untuk 

diharapkan dapat siap dan tanggap jika terjadi komplikasi pada ibu atau bayi. 

5.2.2  Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam referensi yang dapat 

menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan 

bayi baru lahir. 

5.2.3  Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk sadar akan pentingnya  

melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar deteksi dini dapat dilakukan 

secara tepat dan antisipasi adanya komplikasi dapat segera dilakukan. 

 


