
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Karya Tulis Ilmiah Asuhan Kebidanan 

Komprehensif pada Ny. P Umur 30 Tahun di PMB Yayuk, S,S.T.Keb Bergas 

meliputi kehamilan dari usia kehamilan 35 minggu 5 hari, bersalin, nifas, dan 

bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan menurut varney 

dan pendokumentasian menggunakan metode SOAP, sehingga peneliti 

memperoleh kesimpulan sebagia berikut : peneliti memperoleh kesimpulan 

sebagia berikut : 

1. Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. P berjalan dengan baik dan 

melakukan kunjungan secara teratur tiap trimester di PMB Yayuk 

Widarti, S.S.T.Keb. Pemeriksaan ANC tidak terdapat keluhan yang 

bersifat abnormal. 

2. Asuhan kebidanan persalinan pada Ny. P umur 30 tahun berjalan dengan 

normal. Lahir bayi spontan pukul  07.15 WIB langsung menangis 

dengan berat badan 2800 gram, panjang badan 47 cm dan berjenis 

kelamin perempuan dengan warna kulit kemerahan, tangisan kuat dan 

tonus otot aktif. Terdapat luka laserasi derajat II dan dilakukan 

penjahitan dengan anestesi lidokain 1 %. 

3. Pada asuhan kebidanan By. Ny. P dalam keadaan normal. Dilakukan 3 

kali kunjungan dan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan 



apapun. Kesenjangan pada panjang badan bayi yang kurang telah 

dilakukan pemantauan dengan hasil normal yaitu 49 cm. 

4. Asuhan kebidanan nifas pada Ny. P berjalan dengan normal. Selama 

masa nifas dilakukan kunjungan sesuai dengan standar yaitu selama 4 

kali. Selama kunjungan tidak ditemukan komplikasi-komplikasi yang 

ada pada klien, hanya saja sempat mengalami puting susu lecet  

diakibatkan tidak melakukan  teknik menyusui tidak benar, Ny. P 

menerapkan ASI Eksklusif sampai 6 minggu dan ASI keluar dengan  

lancar. 

B. Saran  

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan Tenaga kesehatan terus berperan aktif dalam 

memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas kepada masyarakat 

dan memberikan asuhan kebidanan bayi baru lahir terutama pada risiko 

stunting seperti pemenuhan nutrisi, asi eksklusif dan pemantauan 

perkembangan dan pertumbuhan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan institusi pendidikan dapat menggunakan sebagai 

bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan untuk perbaikan studi 

kasus selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Agar peneliti memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam bidang kesehatan serta menerapkan ilmu yang telah didapatkan 



selama menempuh pendidikan serta senantiasa melakukan penelitian 

yang lebih luas. Dan dapat ikut serta dalam mendeteksi risiko stunting 

secara dini. 

4. Bagi Masyarakat 

Supaya masyarakat mampu melakukan deteksi dini komplikasi 

pada kehamilan dan melakukan kunjungan ketenaga kesehatan untuk 

mencegah resiko yang tidak diinginkan. 


