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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1.1.1 Pengkajian 

 Pada pengkajian data kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir 

sudah sesuai dengan standart asuhan kebidanan.  

1.1.2 Penyusunan Diagnosa Kebidanan 

 Pada langkah menyusun diagnosa kebidanan mulai dari kehamilan 

yaitu pada ibu G1P0000 usia kehamilan 37 Minggu dan janin tunggal, 

hidup dengan keputihan. Diagnosa saat persalinan pada ibu G1P0000 

usia kehamilan 40 minggu 6 hari dengan inpartu kala 1 fase laten 

dengan kala 1 memanjang dan janin hidup, tunggal. Diagnosa saat 

nifas yaitu P1001 dengan nyeri luka jahitan post sc dan diagnosa bayi 

baru lahir yaitu neonatus cukup bulan usia 7 hari. 

1.1.3 Perencanaan asuhan kebidanan 

 Perencanaan asuhan secara menyeluruh mulai dari kehamilan, 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhan pasien. 

1.1.4 Pelaksanaan asuhan kebidanan 

 Pada pelaksanaan asuhan secara menyeluruh dilakukan sesuai rencana 

dan kebutuhan pasien. Dan pada kehamilan tidak di lakukan sesuai 

dengan ANC  terpadu yaitu 14 T yang di dalamnya tertulis dilakukan 

senam hamil, dan pemeriksaan HIV di puskesmas Karena pasien 

menolak. 
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1.1.5 Pelaksanaan Evaluasi 

Didalam pelaksanaan evaluasi asuhan kebidanan pada kehamilan 

terjadi kesenjangan yaitu keputihan pada ibu tidak berkurang sesuai 

harapan walauun sudah diberikan KIE untuk penatalaksanaan 

keputihan. Perlu dilakukan penatalaksanaan yang lebih efektif yang 

dapat mengurangi keputihan yang dialami oleh ibu, tidak hanya 

aktifitas dirumah, tapi juga harus memperhatikan pola kebersihan 

daerah sekitar lingkungan ibu terutama area ponten umum yang 

digunakan ibu. 

1.1.6 Pendokumentasian 

Pendokumentasian yang dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan 

bayi baru lahir sudah menggunakan SOAP. 

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. 
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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. 


