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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan secara continuity of care 

pada Ny. M mulai dari masa hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. 

Kunjungan yang dilakukan Ny. M selama kehamilan adalah 8 kali dan 

sudah memenuhi standar minimal kunjungan kehamilan, dan standar 

asuhan yang sudah diterima oleh Ny. M sudah memenuhi standar 

asuhan 10 T. Dalam melakukan asuhan pada Ny. M dan semua 

keluhan yang dialami Ny. M dan semua keluhan yang dialami Ny. M 

merupakan masalh yang memang sering terjadi pada ibu hamil 

Trimester III. 

Asuhan yang didapat Ny. M selama kala I sampai kala IV sudah 

sesuai dengan asuhan persalinan. Persalinan berlangsung dengan 

baik dimana kala I terjadi selama 4 jam (dari pembukaan 7 sampai 

pembukaan lengkap), kala II berlangsung selama 20 menit, kala III 

berlangsung selama 10 menit, bayi lahir spontan, menangis kuat, IMD 

berhasil dan tidak dijumpai penyulit ataupun komplikasi. 

Kunjungan nifas pada Ny. M dilakukan sebanyak 2 kali. Selama 

pemberian asuhan nifas pada Ny. M tidak dijumpai adanya penyulit 

dan komplikasi. Keadaan umum ibu baik, proses involusi berjalan 

normal.
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Kunjungan pada Bayi Baru Lahir dilakukan sebanyak 2 klai yaitu 

kunjungan 6 jam dan 3 hari. Selama memberikan asuhan, tidak 

ditemukan penyulit ataupun komplikasi. Tali pusat masih sudah kering 

pada hari ketiga dan tidak ditemui perdarahan ataupun infeksi, bayi 

tetap di beri ASI eksklusif dan bayi menyusu dengan baik. 

 

B. Saran 

1. Bagi Profesi Bidan 

Bagi lahan Praktek diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

kesehatan terutama dalam memberikan asuhan kebidanan yang 

berkesinambungan serta menerapkan asuhan sayang ibu dalam 

setiap memberikan pelayanan  

2. Bagi Klien 

Diharapkan dengan adanya konseling sejak kehamilan, persalinan 

dan bayi baru lahir, ibu dapat mengerti pentingnya untuk 

melakukan pemeriksaan rutin difasilitas kesehatan untuk 

mencegah terjadinya komplikasi yang mungkin terjadi dalam masa 

kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam mendidik 

dan membimbing mahasiswa dalam upaya untuk menghasikan 

tenaga kesehatan yang berkualitas dan unggul. 


