
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan komprehensif mulai dari 

kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir pada Ny. D umur 20 Tahun di 

Kalikopeng Rt 01/ Rw 03 Leyangan di PMB ibu Cicilia Jarmini S.SiT yang 

telah diuraikan dengan 7 langkah varney, mulai dari pengkajian, interpretasi 

data, diagnose potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari langkah-langkah tersebut 

didapatkan hasil: 

1. Kehamilan  

Asuhan yang diberikan pada Ny. D dari langkah pengkajian mengambil 

data subyetif dan data obyektif, didapatkan hasil secara keseluruhan sudah 

dilakukan asuhan pada Ny. D dengan memberikan prenatal yoga untuk 

mengurangi kecemasan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada 

kesenjangan antara teori dengan kasus, 

2. Persalinan 

Pada asuhan persalinan yang diberikan kepada Ny. D dilakukan di PMB 

Cicilia Jarmini S.SiT secara normal dengan melakukan APN, persalinan 

berjalan dengan normal lahir sepontan pada pukul 13.20 wib bayi 

langsung menangis jenis kelamin perempuan dengan BB : 3000, PB :48 



cm, ada kesenjangan antara teori dan praktik dimana melakukan asuhan 

persalinan normal tidak mengunakan APD lengkap. 

3. Pada asuhan bayi baru lahir Ny. D lahir spontan dan langsung menangis, 

berat badan normal warna kulit kemerahan, diberikan IMD segera setelah 

lahir. Selama dilakukan asuhan dari bayi lahir hingga 2 minggu tidak ada 

komplikasi bayi dalam keadaan sehat. 

4. Pada asuhan nifas yang diberikan pada N.y D sesuai dengan standar 

pelayanan. Pengeluaran lochea dan pengembalian uterus ke kondisi semula 

juga berjalan dengan normal sesuai dengan teori sehingga tidak ada 

kesenjangan antara teori dengan praktik. 

B. Saran 

1. Institusi pendidikan 

Diharapkan asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

mahasiswa dalam meningkatkan proses pembelajaran dan data dasar untuk 

melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif selanjutnya. 

2. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam memahami 

pelaksanaan asuhan kebidanna secara komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, bayi baru lahir dan nifas sesuai dengan teori yang diberikan. 

3. Bagi penulis 

Diharapkan dapat mempraktikan teori yang didapatkan secara langsung 

dilapangan dalam memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif 

pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan nifas. 



4. Bagi lahan praktik 

Diharapkan Tenaga Kesehatan terus berperan aktif dalam memberikan  

pelayanan kebidanan yang berkualitas kepada masyarakat terutama dalam 

asuhan kebidanan ibu dari mulai hamil sampai dengan KB. 

5. Bagi pasien 

Diharapkan klien dan keluarga dapat mengetahui lebih jelas informasi 

tentang kesehatan sehingga dapat membantu klien untuk mencegah adanya 

kelainan dan dapat mendeteksi diri penyulit atau komplikasi selama masa 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir dan nifas. 

 


