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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari asuhan kebidanan 

kehamilan, persalinan, nifas, neonatus dan keluarga berencana  yang dilakukan 

dalam Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Asuhan Kebidanan Continuity 

Of Care Pada Ny “T” di Bidan Praktik Mandiri Ellna Palembang Tahun 2019  

1. Setelah melakukan pengkajian data subjektif dan objektif secara 

komprehensif, tidak ditemukan adanya hambatan dalam melakukan 

pengkajian data subjektif maupun objektif. Untuk pengkajian Bayi Baru 

Lahir tidak dilakukan karena  Ny “T” dilakukan rujukan ke RS “P” untuk 

dilakukan oprasi seksio sesar.  

2. Berdasarkan data pengkajian yang didapatkan maka analisi yang 

ditegakkan pada masa kehamilan, persalinan kala I,  nifas, neonatus dan 

keluarga berencana. 

3. Perencanaan asuhan yang dilakukan pada masa hamil, persalinan kala I, 

nifas, neonatus dan keluarga berencana telah dilakukan sesuai dengan 

Asessment yang telah ditegakkan. 

4. Pelaksanaan asuhan yang dilakukan pada masa hamil, persalinan kala I, 

nifas, neonatus dan keluarga berencana telah dilakukan sesuai perencanaan 

yang telah dibuat. 

 

B. Saran  

1. Bagi Bidan Praktik Mandiri Ellna Palembang 

Penulis berharap agar seluruh tenaga kesehatan khususnya bidan                   

di Praktik Mandiri Ellna Palembang dapat mempertahankan pelayanan 

kesehatan dengan baik dan terstandar, tetap memberikan pelayanan kepada 

pasien dengan sikap ramah dan sopan. Sehingga dapat meningkatkan mutu 

kualitas pelayanan khususnya Asuhan Kebidanan.  
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2. Bagi Pasien  

Penulis berharap ibu tetap menjaga kesehatannya, dengan cara 

menjaga personal hygine dirinya, mengkonsumsi makanan yang bergizi 

seimbang agar mempercepat proses pemulihan dan involusi uterus, serta 

ibu bersedia memberikan ASI kepada bayinya dan membawa bayi untuk 

imunisasi ulang atau jika ada tanda-tanda bahaya pada bayinya.  

3. Bagi Institusi Pendidikan Prodi DIII Kebidanan  

Penulis berharap pihak institusi pendidikan meningkatkan kualitas 

pengajaran tentang mata kuliah asuhan kebidanan komprehensif dan 

mengusahakan dalam meningkatkan kopetensi keterampilan mahasiswa 

melalui penyaluran praktik keberbagai tempat pelayanan kesehatan 

terutama dalam lingkup asuhan kebidanan seperti rumah sakit bersalin, 

BPS, puskesmas, dan rumah sait umum/swasta serta menambah referensi 

terbaru untuk perpustakaan.   

4. Bagi Penulis Selanjutnya 

Penulis berharap agar dimasa yang akan datang dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber data yang melakukan pengkajian laporan tugas 

akhir selanjutnya dan bermanfaat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan 

laporan tugas akhir sehingga dapat menjadi lulusan tenaga kesehatan yang 

baik dan berkualitas.  

 

 

 

 

 

 

 

  


