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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Pada pengkajian didapatkan data bahwa ibu tidak mendapatkan KI murni 

(kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan sebelum usia kehamilan 

12 minggu) yaitu ibu tidak melakukan kunjungan pemeriksaan antenatal care 

pada kehamilan TM I. Sehingga ibu tidak mendapatkan K4.  

2. Dalam menentukan diagnosa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir 

sudah sesuai dengan standar nomenklatur diagnosa kebidanan 

3. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh didapatkan data bahwa 

tindakan Asuhan Persalinan Normal di lahan tidak dilakukan langkah APN 

langkah ke 43 yaitu membiarkan bayi diatas perut ibu setidaknya sampai 

menyusui selesai. 

4. Pada pelaksanaan tindakan asuhan secara menyeluruh didapatkan data bahwa 

pemberian imunisasi Hepatitis B diberikan 3 hari setelah bayi lahir pada saat 

ibu dan bayi kontrol ulang.  

5. Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan, persalinan, nifas 

dan bayi baru lahir sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan dan tidak 

ada komplikasi.  
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6. Pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi 

baru lahir sudah sesuai dengan KepMenKes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 

tentang standar asuhan kebidanan yaitu menggunakan SOAP 

 

5.2 Saran  

      Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah  

5.2.1 Bagi Institusi 

Diharapkan institusi lebih memperbanyak refrensi buku-buku edisi terbaru 

khususnya buku-buku tentang kesehatan sehingga dalam pembuatan 

Laporan Tugas Akhir mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mencari 

refrensi tersebut.  

5.2.2 Bagi Lahan Praktek 

Diharapkan lahan praktik sebagai tempat penerapan ilmu yang telah 

didapatkan, lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan dengan memberikan 

asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar pada kehamilan, persalinan, 

nifas dan bayi baru lahir. Sehingga masyarakat percaya terhadap fasilitas 

kesehatan yang dikunjunginya.  

5.2.3 Bagi Responden 

Diharapkan ibu untuk selalu memeriksakan kehamilannya secara teratur dan 

rutin agar mendapatkan asuhan sesuai standar serta untuk mendeteksi sedini 

mungkin komplikasi yang mungkin terjadi,  agar kondisi ibu dan janin dapat 

terkontrol sehingga proses persalinan sampai nifas berjalan lancar.  
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5.2.4 Bagi Penulis 

Diharapkan penulis dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin,  

nifas dan bayi baru lahir secara berkesinambungan.  

 

 

 


