
 

  
 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan secara contiunity 

of care (bekesinambungan) pada Ny “S” pada masa kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir (BBL), neonatus, nifas dan KB yang di mulai dari 17 

Desember 2018 - !9 Januari 2019, penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Data Subjektif didapat melalui wawancara secara langsung dengan 

klien, tetapi pada bayi baru lahir dan neontus penulis mengambil data 

melalui ibu dan bayi. Data Subjektif yang didapatkan sudah lengkap 

dan tidak ada kendala dalam pengumpulan data subjektif karena 

bersikap kooperatif. 

2. Data Objektif didapatkan langsung dari pemeriksaan pada klien. Hasil 

dari pengkajian data objektif dalam batasan normal dan tidak 

ditemukan kendala dalam pemeriksaan yang telah dilakukan. 

3. Analisa yang ditegakkan dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang 

ditentukan berdasarkan data Subjektif dan Objektif Ny “S” pada masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL), neonatus, nifas dan KB 

masih dalam lingkup fisiologis. 

4. Perencanaan, penatalaksaan dan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny 

“S” dilakukan sesuai dengan analisa dan masalah yang telah 

ditegakkan serta sesuai dengan kebutuhan klien saat ini dan yang akan 

datang yang berupa konseling, edukasi dan terapi. 

 

 

 



 

  
 

 

 

B. Saran  

1. Bagi Praktik Mandiri Bidan 

Diharapkan para bidan di Balai Pengobatan/ Praktik Mandiri dapat 

mempertahankan pelayanan asuhan dengan baik dan selalu bersifat 

ramah terhadap pasiennya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan dan menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dalam 

masa persalinan. 

2. Bagi pasien 

Diharapkan ibu tetap menjaga kondisi kesehatannya, dengan cara 

menjaga kebersihan dirinya atau personal hygiene dengan baik, ibu 

mau mengkomsumsi makanan dengan gizi seimbang dan bersedia 

memberikan ASI kepada bayinya, serta tetap memelihara kesehatan 

dirinya setelah persalinan, seperti menjaga kebersihan luka jahitan agar 

tetap bersih dan tidak menyebabkan infeksi masa nifas, dan cotrol 

ulang 1 minggu lagi untuk memeriksa kondisinya. Serta diharapkan 

agar pada saat ibu hamil lagi, bersedia untuk memeriksa kehamilannya 

secara rutin sehingga dapat terdeteksi secara dini keadaan yang dapat 

membahayakan kehamilannya bagi kondisi ibu maupun janinya, dan 

pada akhirnya dapat melahirkan dengan normal tanpa ada komplikasi 

apapun, serta ibu dan banyinya dapat lahir dengan selamat. 

3. Bagi intitusi pendidikan 

Untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran tentang mata kuliah 

asuhan kebidanan penambahan referensi terbaru untuk perpustakaan 

sehingga dapat membantu mahasiswa dalam perbuatan tugas maupun 

Laporan tugas akhir. 

4. Bagi mahasiswa 

Diharpkan agar dapat meningkatkan keterampilan dalam memberikan 

pelayanan asuhan kebidanan secara menyeluruh bagi yang di dapat dan 

teori maupun lahan praktik, serta dapat bersikap lebih ramah dan sopan 

terhadap pasien sehingga pasien merasa nyaman kepada kita, serta 

diharapkan dalam memberikan asuhan kebidanan dapat mengetahui 



 

  
 

 

 

dan memperhatikan tindakkan yang akan dilaksanakan dalam upaya 

meningkatkan pelayanan serta menjadi motifasi untuk dapat 

menerapkan manajemen asuhan kebidanan yang bermutuh. 

  


