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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

6.1.1 Pada pengumpulan data dasar pada nifas, terdapat kesenjangan yaitu 

tentang keluhan, hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan 

hemoglobin, kehamilan dan persalinan antara tinjauan teori dan kasus 

tidak terdapat kesenjangan . 

6.1.2.Dalam menginterpretasikan data dasar pada kehamilan, persalinan 

maupun nifas pada teori dan kasus terdapat kesenjangan yaitu tentang 

diagnosa. 

6.1.3.Dalam mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial pada 

kehamilan, persalinan dan nifas pasa teori dan kasus terdapat 

kesenjangan yakni pada diagnosa potensial 

6.1.4.Dalam mengidentifikasi dan menetapkan yang memerlukan penanganan 

segera pada kehamilan, persalinan dan nifas teori dan kasus terdapat 

kesenjangan yakni pada pengidentifikasian dan penetapan yang 

memerlukan penanganan segera  

6.1.5 Dalam merencanakan asuhan yang menyeluruh pada kehamilanterdapat 

kesenjangan yakni tidak diberikan asuhan berupa penjelasan tentang 

pola aktivitas dan nutrisi, dan tanda bahaya kehamilan, persalinan serta 

nifas teori dan kasus tidak terdapat kesenjangan  
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6.1.6.Dalam melaksanakan perencanaan pada kehamilan teori dan kasus 

terdapat kesenjangan dalam pemberian asuhan karena tidak diberikan 

penjelasan tentang tanda bahaya kehamilan, pola nutrisi dan aktivitas. 

Pada persalinan, bidan tidak menggunakan APD lengkap. Pada nifas 

kesenjangan yang ditemukan asuhan yang diberikan tidak sesuai dengan 

anjuran pemerintah. 

6.1.7.Dalam mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan 

kebidanan kehamilan, persalinan dan nifas tidak ditemukan kesenjangan 

antara teori dan kasus sehingga tujuan jangka pendek tercapai, yaitu 

pasien mengerti tentang penjelasan yang diberikan. 

6.2 Saran 

6.2.1.Bagi penulis 

Diharapkan dapat menerapkan apa yang telah didapat dalam perkuliahan 

dengan kasus nyata dalam melakukan asuhan kebidanan dengan 

menggunakan konsep dasar asuhan kebidanan menurut Hellen Varney. 

6.2.2.Bagi Responden 

Diharapkan ibu hamil dengan sadar dan mau memeriksakan kehamilan 

sesuai dengan yang dijadwalkan, sehingga apabila terjadi komplikasi 

dapat segera terdeteksi sedini mungkin dan dapat dikelola dengan benar 

6.2.3.Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan tenaga kesehatan dalam  melakukan asuhan kebidanan 

kepada klien hendaknya selalu mengutamakan dan memeperhatikan 

aspek sikap dan tingkah laku serta keterampilan yang ditunjang dengan 

penguasaan ilmu sebagai bidan yang profesional. 
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