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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan kebidanan komprehensif 

pada Ny “N” yang berkesinambungan atau berkelanjutan (continuity of care) 

dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, neonatus, nifas dan Keluarga 

Berencana (KB). Laporan tugas akhir ini menggunakan SOAP.  

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan yatu : 

1. Pengkajian asuhan kebidanan komprehensif pada Ny “N” dari kehamilan, 

persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus yaitu data subjektif sudah 

lengkap, tidak ada kendala dalam pengumpulan data subjektif yang telah 

dilakukan, dalam pengambilan data klien bersikap kooperatif, pengkajian 

KB tidak dilakukan. 

2. Pengkajian asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ny “N” dari 

kehamilan,persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, yaitu data objektif 

sudah lengkap, tidak ada kendala dalam pengumpulan data objektif yang 

telah dilakukan, dalam pengkajian data yang diperoleh dari pengkajian 

normal. 

3. Assement/diagnosa berdasarkan dari data pengkajian yang telah 

dilakukan pada Ny “N” maka dapat ditegakkan diagnosa 

kehamilan,persalinan, nifas, bayi baru lahir,neonatus fisiologis. 

4. Pelaksanaan perencanaan dan mengevaluasi asuhan kebidanan secara 

komprehensif serta berkesinambungan (continuity of care) pada Ny “N” 

hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan neonatus.  
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B. Saran  

1. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 

melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif sesuai dengan  standar 

pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan sehingga penulis dapat 

mengaplikasikannya ke dalam praktik klinik  

2. Bagi Fikes Unika Musi Charitas 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan dalam pendidikan dan dapat 

meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswi dalam asuhan 

kebidanan komprehensif sehingga mahasiswi mahir dalam berbagai 

kasus yang terjadi di lapangan. 

3. Bagi  RB Mitra Ananda  Palembang 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan dalam pemberian asuhan 

kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, neonatus, 

nifas, bayi baru lahir dan Kb (keluarga Berencana) kemudian dapat 

meningkatkan mutu pelayanan dalam pelayanan kebidanan sehingga 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan 

khususnya mengenai asuhan kebidanan sesuai dengan standar pelayanan 

kebidanan dan mempertahankan asuhan yang baik dan selalu bersifat 

ramah terhadap pasien sehingga dapat mempertahankan kualitas dan 

mutu pelayanan serta dapat menurunkan angka kematian ibu.  

4. Bagi Pasien  

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada klien 

terutama dalam asuhan kebidanan komprehensif yang secara continuity 

of care pada ibu hamil, bersalin, neonatus, nifas, bayi baru lahir sampai 

dengan KB (keluarga Berencana).  

  


