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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari studi kasus yang dilakukan 

dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ Asuhan Kebidanan Continuity Of 

Care pada Ny. “M” di Rumah Bersalin Mitra Ananda Palembang” yaitu: 

1. Setelah melakukan pengkajian dan subjektif secara Continuity Of Care, 

tidak ditemukan adanya hambatan ataupun masalah dalam melakukan 

pengkajian data subjektif dan data yang didapatkan normal serta dalam 

proses pengambilan data klien bersifat kooperatif.  Untuk pengkajian KB 

tidak dilakukan karena masa nifas ibu masih hari ke enam dan asuhan 

yang diberikan kepada klien baru konseling KB serta menggali 

pengetahuan klien tentang KB serta klien akan memusyawarahkannya 

dahulu kepada suami untuk menentukan penggunaan KB. 

2. Pengkajian data yang terdiri dari data objektif sudah lengkap, setelah 

dilakukan pengkajian data objektif secara Continuity Of Caretidak 

ditemukan adanya kendala maupun kelainan dan data yang di dapatkan 

normal, selama dilakukan pengkajian data objektif klien bersifat 

kooperatif. 

3. Berdasarkan dari data pengkajian yang didapatkan dari asuhan kebidanan 

secara Continuity Of Care yang didapatkan pada Ny “M” maka pada 

analisis ditegakkan diagnose kebidanan sesuai dengan prioritas pada 

asuhan kehamilan, persalinan BBL, Nifas dan Neonatus fisiologis. 

4. Penatalaksanaan dan evaluasi asuhan kebidanan secara Continuity Of 

Careyang dilakukan pada masa kehamilan, persalinan, BBL, nifas dan 

neonatus telah dilakukan sesuai dengan assessment yang telah di tegakkan 

dan penatalaksanaan yang dilakukan serta dokumentasi dilakukan dengan 

metode SOAP. 
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B. Saran 

1. Bagi Rumah Bersalin Mitra Ananda Palembang 

 Penulis berharap agar tetap menjaga dan mempertahankan kualitas 

pelayanan kesehatan dalam  penerapan asuhan kebidananan continuity of 

careterhadap ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir normal dan keluarga 

berencana di Rumah Bersalin Mitra Ananda Palembang. 

2. Bagi Universitas Katolik Musi Charitas  Palembang Fakultas Ilmu 

Kesehatan  

 Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai salah 

satu sumber ilmu pengetahuan  bahan bacaan dan pembelajaran bagi 

mahasiswa terutama yang berkaitan dengan asuhan kebidanan secara 

continuity of care dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, 

neonatus dan KB. 

3. Bagi Mahasiswa 

 Penulis berharap dalam memberikan asuhan kebidanan secaracontinuity of 

careharus dengan menggunakan pedoman SOAP dan terus meningkatkan 

pengetahuan serta keterampilan dalam melaksanakan pratik kebidanan 

dalam memberikan asuhan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa 

nifas, neonatus dan KB sehingga dapat memberikan asuhan yang berkualitas  

sesuai dengan standar pratik asuhan kebidanan.  

4. Bagi Pasien 

 Penulis berharap informasi yang diberikan dapat  menambah pengetahuan 

bahwa asuhan yang diberikan secara continuity of care dari masa kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, neonatus, keluarga berencana. Sesuai 

dengan edukasi yang di berikan bidan diharapkan ibu harus tetap merawat 

luka jahitan,  merawat bayi dengan baik, menjaga kesehatan, tetap menjaga 

kebersihan dirinya, istirahat yang cukup dan memberikan air susu ibu (ASI) 

secara ekslusif selama 6 bulan tanpa memberikan tambahan makanan 

apapun. 

  

 


