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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Asuhan Kebidanan pada Ny”A” 

di Praktik Mandiri Bidan Ellna dari masa kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir, nifas dan neonatus yang penulis lakukan pada tanggal 30 November 

2018 sampai dengan 05 Maret 2019, dengan demikian penulis dapat 

mengambil kesimpulan yaitu : 

1. Telah dilakukan pengkajian data subjektif secara lengkap terhadap Ny “A” 

dari masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan menyusui, dan 

neonatus. Dalam pengkajian tersebut penulis tidak menemukan kesulitan 

atau masalah pada Ny “A”. 

2. Telah dilakukan pengkajian data objektif pada Ny “A” dari masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan menyusui, dan neonatus. 

Dalam pengkajian tersebut penulis tidak menemukan kesulitan atau 

masalah pada Ny “A”. 

3. Berdasarkan dari hasil pengkajian data subjektif dan data objektif maka 

penulis dapat menegakkan diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas  Ny 

“A” dari masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan menyusui, 

dan neonatus masih dalam batas fisiologis. 

4. Penulis telah melaksanakanrencana sampai evaluasi asuhan kebidanan 

secara komprehensif serta berkesinambungan (continuity of care) pada Ny 

“A” dari masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan neonatus 

sesuai perencanaan yang dibuat dan didekumentasikan dalam SOAP. 
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B. Saran  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Meningkatkan mutu dan kualitas belajar tentang mata kuliah asuhan 

kebidanan dan referensi terbaru di perpustakaan sehingga dapat 

membantu mahasiswi dalam pembuatan tugas maupun Laporan Tugas 

Akhir. 

b. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mahasiswi kebidanan dalam 

melakukan asuhan kebidanan komprehensif sehingga mahasiswi dapat 

lebih terampil dalam menghadapi berbagai kasus yang terjadi 

dilapangan. 

2. Bagi Lahan Praktik 

Dapat meningkatkan  mutu pelayanan kebidanan sehingga tindakan yang 

dilakukan dapat sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan dengan 

standar pelayanan kebidanan sesuai teori dari mulai masa kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, neonatus, nifas dan keluarga berencana. Akan 

tetapi dalam melakukan pengkajian data objektif terdapat keterbatasan 

alat untuk melakukan pengkajian, seperti pemeriksaan laboratorium tidak 

dapat dilakukan PMB. 

3. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melakukan 

asuhan kebidanan secara komprehensif sesuai dengan standar pelayanan 

kebidanan yang telah ditetapkan, sehingga penulis dapat menerapkan serta 

mengaplikasikan ke dalam praktik klinik. 

4. Bagi Klien 

Memberikan informasi dan pengetahuan terhadap klien dalam melakukan 

asuhan kebidanan komprehensif yang secara continuity of care pada masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. 

  


