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BAB 6 

SIMPULAN & SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas pada Ny “N” Dari 

pembahasan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

6.1.1 Pada data dasar subyektif kehamilan pada trimester III dengan keluhan 

pusing, persalinan ibu merasa takut, dan nifas nyeri luka jahitan bekas 

operasi.  

6.1.2 Intrepetasi data didapatkan kehamilan, persalinan, nifas dengan 

riwayat Preeklampsia Berat (PEB).  

6.1.3 Identifikasi diagnosa atau masalah potensial kehamilan, persalinan, 

nifas ada seperti eklampsia, perdarahan, infeksi, dll.  

6.1.4 Ada kebutuhan pada kehamilan, persalinan, nifas yang memerlukan 

penanganan segera karena berpotensial terhadap kesehatan ibu dan 

bayi. 

6.1.5  Perencanaan asuhan kehamilan, persalinan, nifas telah disesuaikan 

dengan standart asuhan kebidanan. 

6.1.6 Pelaksanaan kegiatan asuhan kebidanan tidak seluruhnya dilakukan 

oleh bidan namun bekerjasama dengan dokter kandungan sebagai 

mitra kerja. 
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6.1.7 Hasil evaluasi setelah intervensi dilakukan  mulai dari kehamilan, 

persalinan, dan nifas klien bisa kooperatif dengan petugas kesehatan. 

 

6.2 Saran 

 Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul 

Asuhan Kebidanan  kehamilan, persalinan, nifas penulis memberikan saran: 

6.2.1 Bagi Tenaga Medis 

 Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan atau bidan 

dalam menegakkan diagnosa melalui pengumpulan data dasar, 

pemeriksaan secara tepat sehingga dapat diambil tindakan untuk 

mencegah terjadinya komplikasi. 

6.2.2 Bagi Institusi 

 Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang 

pendidikan seperti hanya buku-buku edisi baru, sehingga mempunyai 

wawasan yang lebih luas. 

6.2.3 Bagi Penulis 

 Diharapkan dapat menambah pengalaman serta menggali ilmu 

pengetahuan lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat 

diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori 

yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan, nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan 

pada ibu secara komprehensif. 
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6.2.4 Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peran serta masyarakat, sebagai pengingat dan 

deteksi dini untuk pemriksaan kehamilan, persalinan dan nifas secara 

rutin.  

6.2.5 Bagi Responden 

 Penulis sangat berharap agar intervensi dapat diterapkan 

dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada untuk 

meminimalkan komplikasi. 

 


