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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pengkajian asuhan kebidanan ibu hamil dengan 

nyeri punggung, ibu bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir yang di lakukan pada 

tanggal 2 Maret 2015 di BPS Afah Fahmi Surabaya dengan 1 pasien, di 

dapatkan simpulan sebagai berikut : 

1.1.1 Pengkajian 

  Pada pengkajian didapat data kehamilan yaitu Ny. S G2P1001 UK 34 

minggu 6 hari, data persalinan ibu datang dengan VT Ø 2 cm, ket (+), 

TFU 35 cm, bayi lahir pukul 04.25 WIB JK perempuan, BB/PB 3700 

gram/51 cm , ibu nifas dengan ruptur perineum derajat 2, dan bayi 

baru lahir  dengan neonatus cukup bulan di dapatkan dari anamnesa 

dan pemeriksaan baik di BPS Afah Fahmi maupun dirumah.  

1.1.2 Penyusunan Analisa Kebidanan 

  Pada langkah menyusun asuhan kebidanan mulai dari kehamilan 

yaitu pada Ny. S G2P1001 usia kehamilan 34 Minggu 6 hari dan janin 

tunggal, hidup. Analisa saat persalinan pada Ny. S G2P1001 usia 

kehamilan 38 minggu 6 hari inpartu kala 1 fase laten dan janin hidup, 

tunggal, intrauterin. Saat nifas yaitu P2002 dan bayi baru lahir yaitu 

neonatus cukup bulan. 
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1.1.3 Pelaksanaan Asuhan Kebidanan 

  Pada pelaksanaan asuahan secara menyeluruh dilakukan sesuai 

rencana dan kebutuhan pasien. Dan pada kehamilan sudah sesuai 

dengan standart asuhan kebidanan. Pada ibu bersalin terdapat 

ketidaksesuaian yaitu pemakaian APD yang tidak lengkap dan 

pemakaian underpads sebagai pengganti kain yang dilipat 1/3 bagian 

dibawah bokong ibu dan  pada pelaksanaan bayi baru lahir terdapat 

ketidaksesuaian yaitu pemberian imunisasi Hepatitis B. 

1.1.4 Pelaksanaan Evaluasi 

Pada langkah evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada 

kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sudah sesuai dengan 

standar asuhan kebidanan. 

1.1.5 Pendokumentasian 

 Pendokumentasian yang dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas 

dan bayi baru lahir sudah menggunakan SOAP 

1.2 Saran 

1.2.1 Bagi Peneliti selanjutnya 

  Dapat menerapkan apa yang telah di dapat dalam perkuliahan 

dengan kasus nyata dalam melakukan asuhan kebidanan menggunakan 

SOAP NOTE 
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1.2.2 Bagi responden 

  Ibu hamil rajin periksa hamil dan mengetahui tanda bahaya 

kehamilan dan persalinan sehingga bila terjadi kelainan dapat di 

deteksi segera mungkin dan supaya cepat mendapatkan penanganan. 

1.2.3 Bagi tenaga kesehatan 

  Dalam melakukan asuhan kebidanan kepada klien, hendaknya 

bidan selalu mengutamakan dan memperhatikan aspek sikap dan 

tingkah laku serta keterampilan yang di tunjang dengan penguasaan 

ilmu sebagai bidan yang profesional. 

1.2.4 Bagi Institusi Pendidikan 

  Agar setiap pendidikan meningkatkan pengetahuan anak didik 

tentang asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru 

lahir yang menyeluruh dan berharap mahasiswa dapat melakukan dan 

menerapkan asuhan kebidanan secara menyeluruh.  

1.2.5 Bagi Masyarakat 

  Dukungan pada ibu hamil sangat di perlukan sebagai bentuk upaya 

mencegah komplikasi yang berkelanjutan.  

 

 

 

 


