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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama kehamilan dengan 

nyeri pinggang, bersalin, dan nifas serta asuhan bayi baru lahir pada bayi Ny.”A” di 

BPS Retnoningtiyas S,ST Surabaya yang dimulai pada usia kehamilan 34 minggu 

sampai masa nifas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pada pengkajian atau pengumpulan data dasar asuhan kebidanan pada ibu dengan 

nyeri pinggang dapat disimpulkan terdapat kesenjangan, yaitu pada pemeriksaan 

asuhan standart antenatal 11T tidak seluruhnya dilakukan. 

2. Setelah merumuskan diagnose atau masalah kebidanan pada ibu hamil dengan 

nyeri pinggang di dapatkan diagnose kehamilan G5P40004 UK 39 minggu 4 hari, 

hidup tunggal, intrauteri, let kep, dan nifas P50005. tidak didapatkan masalah 

pada kehamilan, persalinan, nifas dan BBL. 

3. Setelah dilakukan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan nyeri 

pinggang, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang diberikan pada kehamilan 

dengan nyeri pinggang sesuaidengan teori. Pada asuhan persalinan normal belum 

secara menyeluruh mengikuti 58 langkah APN akan tetapi inti dari pelaksanaan 

tetap sama dan pada nifas asuhan yang diberikan sesuai dengan kunjungan 6-8 

jam postpartum. 
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4. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan rencana asuhan dengan gangguan nyeri pinggang dapat terlaksana 

dengan baik, sehingga persalinan dan nifas dapat berjalan normal. 

5. Evaluasi dari asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas dan BBL dapat 

disimpulkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus, karena seluruh asuhan 

yang diberikan tercapai dan pasien kooperatif dalam menerapkan asuhan yang 

telah diberikan. 

6. Dokumentasi asuhan kebidanan pada Ny A sudah sesuai dengan Pusdiknas,2003 

yaitu tertulis dalam asuhan perkembangan SOAP mulai dari kehamilan dengan 

nyeri pinggang, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. 

5.2 Saran 

Setelah penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul Asuhan 

Kebidanan pada ibu hamil dengan nyeri pinggang, persalinan, nifas dan neonatus, 

penulis memberikan saran : 

5.2.1 Bagi tenaga medis 

Diharapkan lahan praktik sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan, 

dan mampu menerima perubahan ilmu yang didapatkan mahasiswa.Selain itu perlu 

menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standart asuhan pada kehamilan, 

persalinan normal, nifas dan bayi baru lahir semaksimal mungkin guna meningkatkan 

mutu pelayanan di masyarakat. 
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5.2.2 Bagi Penulis 

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami 

teori sehingga dpat diterapkan di lahan praktik dan mempelajari lebih lanjut tentang 

teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada nyeri pinggang sehingga 

dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif. 

5.2.3 Bagi Responden 

Disarankan pada ibu hamil dan ibu nifas untuk memeriksakan kondisinya ke 

petugas kesehatan dan mengikuti anjuran yang telah diberikan guna mencapai kondisi 

sehat optimal yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janinnya  

5.2.4 Bagi institusi pendidikan 

Peneliti berharap agar setiap pendidikan meningkatkan pengetahuan anak 

didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas dan asuhan pada bayi 

baru lahir yang menyeluruh dan berharap mahsiswa dapat melakukan dan 

menerapkan asuhan kebidanan secara menyeluruh  

5.2.5 bagi masyarakat 

Diharapkan masyarakat mampu menjadikan sebuah pendidikan kesehatan 

baik untuk diri sendiri maupun untuk anggota keluarga. 

 


