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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pada bab ini penulis  mengambil kesimpulan dari studi kasus yang 

dilakukan dalam Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Asuhan Kebidanan 

Pada Ny”F” di Rumah Bersalin Mitra Ananda  palembang yaitu: 

1. Data subjektif yang dilakukan sudah lengkap dari kehamilan,persalinan, 

nifas, BBL, neonatus tidak ada kendala, data yang didapatkan normal, 

klien berinteraksi dengan baik dan aktif., untuk pengkajian data KB tidak 

dilakukan karena ibu dan suami akan memusyawarahkannya terlebih 

dahulu. 

2. Setelah melakukan pengkajian data objektif secara komprehensif, tidak 

ditemukan adanya kelainan atau masalah dalam melakukan pengkajian 

data. 

3. Berdasarkan dari data pengkajian yang didapatkan pada Ny”F” maka 

ditegakkan diagnosa kehamilan, nifas,BBL,neonatus fisiologi. 

4. Perencanaan asuhan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, BBL, 

neonatus telah dilakukan sesuai dengan assessment. Pelaksanaan sesuai 

perencanaan yang dibuat. Evaluasi asuhan pada kehamilan, persalinan, 

BBL, neonatus, telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaan yang 

dilakukan.  

 

B. Saran  

1. Bagi bidang praktik mandiri  

Diharapkan para bidan di bidan praktik mandiri dapat 

meningkatkan dan melengkapi alat untuk pengkajian pemeriksaan 

terutama untuk pemeriksaan laboratorium, mempertahankan asuhan 

dengan baik dan bersifat ramah terhadap pasiennya serta dapat mengikut 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan agar dapat menerapkan setiap 
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asuhan kebidanan sesuai dengan teori dari kehamilan, persalinan, nifas dan 

BBL. 

2. Bagi pasien  

Diharapkan agar ibu dapat memiliki kesadarannnya untuk selalu 

memeriksakan keadaan kehamilannya secara teratur sehimgga akan 

merasa lebih yakin dan nyaman karena mendapatkan gambaran tentang 

pentinya pengawasan pada saat hamil,bersalin, nifas dan bbl dan 

melakukan pemeriksaan rutin di kesehatan. 

3. Bagi institusi pendidikan  

Untuk terus meningkat kualitas pengajaran tentang mata kuliah 

asuhan kebidanan dan menahan referensi terbaru untuk perpustakaan 

sehingga dapat membantu mahasiswa dalam pembuatan tugas maupun 

Laporan Tugas Akhir. 

4. Bagi mahasiswi  

Agar penulis mendapat pengalaman dalam mempelajari kasus-

kasus pada saat praktik dalam bentuk manajemen SOAP serta menerapkan 

asuhan sesuai atandar pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan kewenangan bidan yang telah diberikan kepada profesi bidan. 

Serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif terhadap klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


