
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada akhir penyusunan Karya Tulis Ilmiah penulis dapat menarik 

kesimpulan yaitu mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan dengan 

menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan secara komprehensif 

meliputi: 

1. Asuhan Kebidanan pada Ny.P umur 24 tahun G2P1A0 hamil TM III 

dengan gerakan Body Mekanik. Dengan hasil setelah ibu menerapkan 

gerakan Body Mekanik maka nyeri yang ibu rasakan berkurang.  

2. Asuhan Kebidanan pada ibu bersalin Ny.P umur 24 tahun G2P1A0 pada 

inpartu kala I dengan tehnik relaksai pernafasan. Dengan hasil setelah ibu 

menerapkan tehnik relaksasi pernafasan maka nyeri kontraksi yang ibu 

rasakan berkurang.  

3. Asuhan Kebidanan pada ibu Nifas Ny.P umur 24 tahun G2P1A0 dengan 

asuhan komplementer berupa pijat Oksitosin. Dengan hasil setelah ibu 

melakukan pijat oksitosin maka ASI ibu mejadi lancar.  

4. Asuhan Kebidanan pada BBL dan Neonatus pada bayi Ny.P umur 24 

tahun G2P2A0 dengan asuhan kompementer berupa pijat bayi. Dengan 

hasil setelah dilakukan pijat bayi maka bayi menjadi lebi tenang dan 

nyaman. 

 

B. Saran 



Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya dan pembaca Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan 

mampu menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan 

pengalaman penulis yang dapat  dijadikan pembelajaran untuk 

memberikan Asuhan Kebidanan Komprehensif yang akan dilakukan pada 

ibu hamil TM III, bersalin, nifas, BBL dan neonatus. 

2. Bagi Institusi diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam 

proses pembelajaran baik secara teori maupun praktik, serta menambah 

referensi-referensi agar mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman tentang teori-teori Asuhan Kebidanan pada ibu 

hamil TM III, bersalin, nifas, BBL dan neonatus sesuai dengan standar 

pelayanan minimal. 

3. Bagi Klinik Pratama Istika agar lebih meningkatkan mutu pelayanan 

Asuhan Kebidanan yang berkesinambungan kepada pasien, baik yang 

memiliki faktor resiko maupun yang tidak memiliki faktor resiko.Pasien 

yang memiliki faktor resiko maka sebaiknya dilakukan pemantauan dan 

diberi asuhan tambahan sesuai dengan faktor resiko yang didapatkan 

dengan standar Pelayanan Minimal Kebidanan. 

1. Bagi Ibu dan Keluarga diharapkan ibu dapat mengaplikasikan asuhan 

kebidanan yang telah diberikan oleh penulis, sehingga ibu dapat 

menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan perawatan 



bayi sehari-hari serta dapat memberikan informasi kepada ibu hamil 

maupun nifas yang lain berdasarkan asuhan yang telah diperolehnya. 

 



 


