
198 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

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 “E” Di Praktik Mandiri Bidan Ellna Palembang” yaitu : 

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

tidak ditemukan adanya hambatan atau masalah dalam melakukan 

pengkajian data subjektif, untuk pengkajian KB tidak dilakukan karena 

masa nifas ibu masih hari keenam dan akan memusyawarahkannya 

terlebih dahulu kepada suami. 

2. Setelah melakukan pengkajian data objektif secara Continuity Of Care, 

tidak ditemukan adanya kelainan atau masalah dalam melakukan 

pengkajian data objektif. 

3. Berdasarkan dari pengkajian yang didapatkan maka pada analisis 

ditegakkan diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas pada asuhan 

kehamilan, persalinan, BBL, nifas, dan neonatus. 

4. Perencanaan dan evaluasi asuhan kebidanan secara Continuity Of Care 

yang dilakukan pada sesuai dengan assessment yang telah ditegakkan dan 

pelaksanaan yang dilakukan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Praktik Mandiri Bidan Ellna 

Penulis mengharapkan agar seluruh staf karyawan khususnya para 

bidan di Praktik Mandiri Bidan Ellna Palembang dapat mempertahankan 

kualitas pelayanan asuhan dengan baik dan terstandar, tetap memberikan 

pelayanan dengan sikap ramah dan sopan. Sehingga dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas pelayanan dalam memberikan Asuhan Kebidanan.  
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Penulis mengharapkan pihak institusi untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran tentang mata kuliah asuhan kebidanan Continuity Of Care dan 

meningkatkan kompetensi/ keterampilan mahasiswa/i melalui 

pembelajaran skill lab dan praktik ke berbagai tempat pelayanan kesehatan 

terutama di lingkup kebidanan, seperti Rumah bersalin, Praktik Mandiri 

Bidan, dan Rumah sakit umum maupun swasta, serta penambahan 

referensi terbaru untuk perpustakaan sehingga dapat membantu 

mahasiswa/i dalam pembuatan tugas maupun Laporan Tugas Akhir. 

 

3. Bagi Pasien 

Diharapkan ibu tetap menjaga kesehatan diri dan bayinya, ibu 

diharapkan tetap memberi ASI secara eksklusif pada bayinya, menjaga 

kebersihan ibu dan bayi, dan tetap melakukan imuniasi dasar wajib, dan 

mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar pengeluaran ASI 

bertambah, diharapkan ibu agar tidak menambah keturunan lagi. 

 

4. Bagi Penulis Selanjutnya 

Penulis mengharapkan agar lebih meningkatkan keterampilan diri 

dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan secara menyeluruh baik 

yang didapat dari teori maupun lahan praktik, serta dapat menjadi salah 

satu sumber data untuk pembelajaran dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir, sehingga dapat menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap 

siaga dalam pelayanan kesehatan. 

  


