
201 

BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

 Asuhan kebidanan komperhensif yang dilakukan pada Ny.W sejak 

masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dapar 

disimpulkan :  

1. Asuhan kebidanan pada masa kehamilan Ny.W dilakukan di Bidan 

Praktik Mandiri Halijah pada tanggal 23 Desember 2019 saat usia 

kehamilan 28 minggu 2 hari dan tanggal 27 Januari 2020 saat usia 

kehamilan 33 minggu 2 hari. Kondisi kehamilan berjalan dengan 

normal dan tidak ditemukan masalah. Asuhan kebidanan yang 

diberikan berfokus pada pengenalan tanda-tanda bahaya 

kehamilan, tanda-tanda persalinan, persiapan persalinan serta 

pemberian informasi kesehatan atau Health Education untuk 

mendukung kesehatan ibu agar tetap optimal selama kehamilan.  

2. Asuhan kebidanan pada masa persalinan Ny.W dilakukan  di 

kamar bersalin Bidan Praktik Mandiri Halijah pada tanggal 16 

Maret 2020. Ibu masuk dengan kala I fase aktif pembukaan 7 cm 

pada pukul 09:30 WITA, kala I berlangsung 6 jam 30 menit. 

Pembukaan lengkap pukul 11:30 WITA dan bayi lahir pukul 12:05 

WITA, artinya perlangsungan kala II selama 35 menit. Plasenta 

lahir lengkap pada pukul 12:15 WITA, perlangsungan kala III 
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selama 10 menit. Dilanjutkan dengan pengawasan pada kala IV 

berlangsung selama 2 jam.  

3. Asuhan kebidanan pada masa nifas Ny.W dilakukan tanggal 16 

Maret 2020, 6 jam setelah post partum dengan melakukan 

pemantauan tanda-tanda vital, proses involusi uterus (TFU dan 

kontraksi), pengeluaran lochea dan memberikan informasi 

kesehatan termasuk persiapan laktasi. Kunjungan kedua dilakukan 

pada tanggal 23 April 2020, 7 hari post partum dengan 

menggunakan media telepon pada Ny.W. selama pemantauan 

masa nifas pada Ny.W tidak ditemukan tanda-tanda bahaya atau 

komplikasi dan penyulit masa nifas seperti infeksi dan masa nifas 

berjalan normal.  

4. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny.W bersamaan 

dilakukan saat asuhan masa nifas. Asuhan kebidanan pertama 

dilakukan tanggal 16 Maret 2020, 6 jam setelah  kelahiran dengan 

melakukan pemantauan tanda-tanda vital, mempertahankan suhu 

tubuh, perawatan tali pusat, pemberian informasi kesehatan atau 

Health Education termasuk pemberian ASI. Asuhan kebidanan 

kedua dilakukan tanggal 23 Maret 2020, hari ketujuh kelahiran. 

Selama dilakukan pemantauan tidak ada ditemukan tanda bahaya 

pada bayi Ny. W.  
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B. SARAN 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

 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. 

2. Bagi institusi pelayanan kesehatan  

 Diharapkan bidan tetap mempertahankan dan terus 

meningkatkan 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. 

3. Bagi mahasiswa  

 Diharapkan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang lebih dengan perkembangan zaman yang 

semakin maju sera meningkatkan mutu asuhan kebidanan yang 

diberikan kepada pasien langsung secara komperhensif.  

  


