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BAB V

PENUTUP

A. KESMIPULAN

Setelah dilakukan asuhan kebidanan secara continuity of care

(COC) pada Ny. D dari masa hamil, bersalin, nifas dan bayi baru

lahir di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kunjungan dilakukan pada Ny. D selama kehamilan adalah 10 T

dan telah memenuhi standar minimal kunjungan kehamilan, dan

standar  telah diterima oleh Ny. D. Dalam melakukan asuhan

pada Ny. D terhadap masalah dan telah teratasi dengan baik.

2. Asuhan yang didaptkan Ny. D selama kala I sampai dengan

kala IV sudah sesuai dengan asuhan persalinan. Persalinan

berjalan dengan baik dimana pada kala I terjadi selama 10 jam

dan termasuk kala I sesuai dengan teori, kala II berlangsung

selama 10 menit, kala III berlangsung selama 5 menit, bayi lahir

spontan, sehat, IMD berhasil dan tidak ditemukan penyulit

ataupun komplikasi.

3. Kunjungan masa nifas (KF) pada Ny. D dilakukan sebanyak 2

kali dengan cara mengunjungi rumah ibu. Selama memberikan

asuhan masa nifas tidak ditemukan penyulit dan gejala

komplikasi. Keadaan umum ibu baik, proses involusio berjalan

normal, dan bayi tetap diberikan ASI.
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4. Asuhan pada bayi baru lahir dilakukan sebanyak 2 kali yaitu

KN1 (6 jam-48 jam), KN2 (3 hari- 7 hari). Selama proses

memberikan asuhan tidak ditemukan penyulit atau komplikasi.

Tali pusat puput pada hari ke-7 dan tidak ditemukan perdarahan

atau infeksi, bayi tetap ASI dan kuat menyusu.

B. SARAN

1. Bagi pemilik lahan

Diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan,

terutama dalam memberikan asuhan kebidanan

berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir,

nifas  sesuai dengan wewenang dan standar yang telah

ditetapkan untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia.

2. Bagi klien

Diharapkan dengan adanya konseling kesehatan dari sejak

kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, ibu dapat

mengetahui banyak hal yang mungkin akan terjadi sehingga ibu

bisa selalu menjaga kesehatan dan mendeteksi dini dan segera,

ke fasilitas kesehatan apabila terjadi hal-hal yang merupakan

tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, nifas dan juga pada

bayi baru lahir.

3. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan dapat terus menerus meningkatkan mutu

pendidikan dalam mendidik dan membimbing mahasiswa dalam
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upaya mengembangkan keterampilan sehinggah dapat

menjalankan peran sebagai bidan dimasa depan dalam

pembuatan studi kasus dan juga menyediakan sumber yang

terbaru dan penerbit yang lebih terpercaya di perpustakan hal

ini diperlukan untuk menunjang penyusunan LTA, sehingga

proses penyusunan LTA di tahun yang akan datang lebih

maksimal hasilnya.


