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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan dari mulai kehamilan, persalinan 

nifas, dan bayi baru lahir pada Ny.Y yang dimulai dari 21 Februari 

2020 sampai dengan April 2020 penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada kehamilan trimester III ibu telah melakukan 2 kali kunjungan 

yaitu kunjungan I pada tanggal 21 Februari 2020, dan  kunjungan II 

04 April 2020. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 

kunjungan kehamilan  tidak ditemukan adanya komplikasi dalam 

kehamilan ibu hanya mengeluh sakit pinggang yang fisiologis pada 

trimester III. 

2. Ibu bersalin pada tanggal 16 April 2020 dengan usia kehamilan 40  

minggu 2 hari. Dimana kala I berlangsung selama     jam mulai 

dari ibu merasakan nyeri perut tembus belakang disertai pelepasan 

lendir campur darah sejak tanggal 16-04-2020 jam 08:00 wita 

sampai pembukaan lengkap 10 cm pada tanggal 16-04-2020 jam 

21:00 wita, kala II 15 menit, kala III 5 menit dengan normal dan kala 

IV berlangsung selama 2 jam. Persalinan Ny.N berlangsung normal 

dari kala I sampai dengan kala IV. 
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3. Kunjungan pada masa nifas dilakukan 2 kali, yaitu kunjungan nifas I 

pada tanggal 16 April 2020 dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda 

vital normal, TFU 2 jari dibawah pusat, pengeluaran lochea rubra, 

dan kunjungan nifas II pada 23 April 2020  dengan hasil 

pemeriksaan tanda-tanda vital normal, TFU pertengahan pusat-

simfisis, pengeluaran  lochea sanguinolenta, tidak ada tanda-tanda 

infeksi. 

4. Bayi lahir normal pada tanggal 16 April  pukul 21.40 WITA, PB 49 

cm dan BB 3300 gr. Kunjungan neonatus dilakukan 2 kali yaitu 

kunjungan I pada tanggal 17 April 2020 jam 03:20 wita, dan 

Kunjungan II pada tanggal  23 April 2020 jam 09:00 wita, 

pemberian ASI cukup dan keadaan umum bayi baik. Bayi sudah 

mendapatkan suntikan vitamin K dan Hb0 pada tanggal 22 Januari 

2020. 

B. Saran 

a. BPM 

Bidan disarankan dapat menyesuaikan asuhan kebidanan secara 

continuty of care dengan tepat dalam melakukan pelayanan 

kebidanan agar dapat meningkatkan derajat pelayanan kesehatan 

ibu, untuk melakuakn scrining secara teratur pada semua ibu 

hamil disetiap kunjungan, khususnya pada ibu hamil dengan 

resiko tinggi, bidan diharapkan dapat mengatasi keluhan ibu hamil 

terutama pusing dan mencegah agar tidak terjadi lagi keada ibu 
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yang lain. Bidan juga diharapkan melakukan asuahan ANC 

Trepadukepada seluruh ibu hamil untuk mendeteksi dini 

kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil serta dapat 

melakukan intervensi secara dini untuk mencegah suatu 

komplikasi pada ibu. 

b. Ibu hamil 

Keluarga atau suami berperan penting dalam nutrisi ibu selama  

hamil sampai nifas. Keluarga diharapakan dapat memberikan 

nutrisi yang baik dan cukup kepada ibu untuk mempercepat 

proses pemulihan dan kelancaran produksi ASI. Suami 

hendaknya mendukung ibu untuk menjadi akseptor Kb sesuia 

keinginan ibu untuk menghindari kehamilan pasca melahirkan 

c. Institusi 

Disarankankan institusi kesehatan dapat menerapkan pendidikan 

asuhan kebidanan yang lebih memfokuskan kepengabdian 

masyarakat yang berkaitan dengan ibu hamil sampai nifas dan 

bayi baru lahir. Diharapkan bagi institusi khususnya perpustakaan 

menambah jumlah buku yang ada dengan penerbit dan tahun 

yang lebih baru dengan buku yang memadai, diharapkan 

mahasiswa mempunyai ilmu atau pengetahuan yang baru. 

 


