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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Pengkajian  

Pada kehamilan didapatkan kesenjangan bahwa ibu hamil tidak 

melakukan pemeriksaan HIV dan tidak dilakukan timbang berat badan saat 

kunjungan rumah pada standart ANC terpadu dan tidak melakukan pemeriksaan 

HB pada trimester I. 

5.1.2 Penyusunan diagnosa kebidanan 

 Dalam menentukan diagnosa kehamilan,persalinan, nifas dan bayi 

baru lahir sudah sesuai dengan standart  nomenklatur kebidanan 

5.1.3 Perencanaan asuhan kebidanan 

 perencanaan asuhan pada kehamilan tidak ada kesenjangan. Sedangkan pada 

perencanaan asuhan nifas terdapat kesenjangan yaitu pemberian antibiotik tanpa 

pengawasan dokter. pada perencanaan asuhan bayi baru lahir terdapat kesenjangan 

yaitu perencanaan pemberian imunisasi hepatitis B diberikan saat bayi akan pulang. 
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5.1.4 Pelaksanaan Asuhan Kebidanan 

Pada kehamilan didapatkan kesenjangan tidak dilakukan timbang berat 

badan saat kunjungan rumah. Pelaksanaan pada nifas terdapat kesenjangan pada 

pemberian antibiotika oleh bidan. Pada asuhan bayi baru lahir terdapat 

kesenjangan pada waktu pemberian imunisasi hepatitis B. 

5.1.5 Evaluasi Asuhan Kebidanan 

Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan yaitu tidak 

dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dengan pemeriksaan HIV dan tidak 

dilakukan timbang berat badan pada saat kunjungan rumah. 

Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada ibu nifas yaitu pemberian 

antibiotika oleh bidan. 

Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada bayi baru lahir yaitu 

pemberian hepatitis B saat pasien akan pulang. 

5.1.6 Dokumentasi Asuhan Kebidanan 

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 SOAP. 
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5.2 Saran 

5.2.1  Bagi penulis. 

Diharapkan dapat menerapkan apa yang telah di dapat dalam perkuliahan 

dengan kasus nyata dalam melakukan asuhan kebidanan menggunakan SOAP 

NOTE.  

5.2.2   Bagi Instusi 

Instansi pendidikan disarankan meningkatkan sarana kepustakaan sebagai 

wacana kreatifitas baca agar mahasiswa dapat mudah memperoleh referensi. 

5.2.3 Bagi lahan Praktek 

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, 

dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa. Selain itu 

perlu menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan 

semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat. 

5.2.4 Bagi penulis 

Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk dapat 

memberi asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart praktek kebidanan, 

standart kompetensi bidan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. 
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5.2.5 Bagi klien 

Disarankan pada ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilanya kepada 

tenaga kesehatan agar dapat mendeteksi resiko yang ada pada ibu hamil secara 

dini. Sehingga angka kesakitan dan kematian berkurang dan dapat diatasi secara 

dini. 

 

 


