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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Setelah dilakukan asuhan kebidanan secara continuity care pada 

Ny. W yang dimulai dari masa kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru 

lahir di puskesmas benu-benua didapatkan kesimpulan sebagai berikut  

1. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III pada Ny.W  

GIIIPIIA0 dengan kehamilan normal di Puskesmas Nambo Kota 

Kendari. Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan kehamilan tidak 

didapat kelainan komplikasi yang didapat dari pemeriksaan pada ibu 

dan janin pada masa kehamilan.  

2. Melakukan asuhan kebidanan ibu bersalin pada Ny. W GIIIPIIA0 

dengan kehamilan normal di Puskesmas Nambo Kota Kendari. 

asuhan persalinan normal pada tanggal 17 maret 2020 pada Ny. W 

dengan umur kehamilan 40 minggu 4 hari  dan pada saat persalinan 

tidak ditemukan masalah.  

3. Melakukan asuhan kebidanan ibu nifas pada Ny. W PIIIA0 dengan 

kehamilan normal di Puskesmas Nambo Kota Kendari. Asuhan nifas 

pada Ny. W pada bulan maret 2020 dari 6 jam post partum dan 7 

hari post partum. Selama pemantauan masa nifas tidak ditemukan 

tanda bahaya atau komplikasi pada Ny. W.  
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4. Melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny. W PIIIA0 

dengan kehamilan normal di Puskesmas Nambo Kota Kendari. 

Asuhan bayi baru lahir pada tanggal 17 maret 2020 dan 23 maret 

2020. Selama dilakukan pemantauan tidak ada ditemukan tanda 

bahaya pada bayi Ny. W 

5. Melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan kehamilan, 

bersalin, nifas dan bayi baru lahir pada Ny. W GIIIPIIA0  

 

B. SARAN 

1. Bagi Profesi Bidan  

Diharapkan bidan tetap mempertahankan pelayanan asuhan 

kebidanan yang sudah baik kepada klien dan meningkatkan asuhan 

sesuai dengan standar yang sudah menjadi kebijakan pemerintah 

mulai dari asuhan kehamilan, persalinan, masa nifas, dan bayi baru 

lahir.  

2. Bagi Lahan Praktik (Puskesmas Nambo) 

Puskesmas khususnya bidan diharapkan dapat mempertahankan 

kualitas pelayanan kebidanan secara komprehensif bagi kesehatan 

ibu dan anak dan terus melaksanakan kelas ibu hamil, dengan 

mengajarkan ibu senam hamil agar bisa dilakukakan setiap hari, 

mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang keluhan-keluhan ibu 

hamil dan kehamilan yang berisiko. 
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3. Bagi Institusi Pendidikan Kebidanan Poltekkes Kendari  

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan referensi 

di perpustakaan Politeknik Kesehatan Kendari jurusan kebidanan 

dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya serta lebih 

memperbanyak referensi terbaru mengenai kebidanan dari dalam 

negeri ataupun luar negeri sehingga dapat mempermudah 

mahasiswa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.  

4. Bagi Mahasiswa  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat lebih baik dalam 

pelaksanaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Diharapkan 

Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan referensi yang dapat 

dimanfaatkan untuk peneliti selanjutnya  

 

 


