
BAB VI 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan AsuhanKebidanan Komprehensif pada Ny. 

A umur 29 tahun di BPM Nur Khasanah Amd. Keb, menjeaskan teori dan 

membandingkan dengan kasus, sehngga dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil subyektif dan obyektif yang diperoleh maka dapat 

diberikan asuhan secara komprehensif pada Ny. A umur 29 tahun pada 

masa hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhan 

klien.  

2. Berdasarkan dari pengkajian yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2019, 

Ny. A melakukaan kunjungan antenal care di BPM Nur Khasanah Amd. Keb, 

dengan keluhan nyeri punggung , hal ini merupakan perubahan fisiologis pada 

ibu hamil TM III, dari asuhan yang diberikan pada Ny. A tidak ditemukan 

komplikasi pada masa kehamilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa  asuhan 

kehamailan pada Ny. A berjalan dengan normal. 

3. Berdasarkan asuhan persalinan yang dilakukan pada Ny. A, pada proses 

persalinan berjalan dengan lancar dan tidak ada kompikasi pada saat proses 

persalinan. Asuhan persalinan normal dapat terlaksana dengan baik. 

4. Brdasarkan asuhan kebidanan ibu nifas yang diberikan pada Ny. A tidak 

didapatkan komplikasi maupun penyuit sesperti terjadi infeksi dalam masa 

nifas dan berjalan normal. 

5. Berdasarkan pada pengkajian bayi baru lahir, bayi Ny. A lahir spontan pada 

tangggal 22 Februari jam 11.40 WIB dengan jenis kelamin  perempuan, berat 

badan 2900 gram, panjang badan bayi 45 cm, lingkar dada 31 cm, lingkar 



kepala : 32 cm, LILA 11cm, pemeriksaan fisik semuanya dalam batas normal 

dan dalam proses kelahiran bayi tidak mengalami kegawatdaruratan ataupun 

tanda bahaya. Sehingga asuhan yang diberikan berjalan baik dan normal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menyampaikan saran yang 

diharapkan dapat berguna baagi pembaca antara lain :  

1. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat meningkatkkan pengetahuan yang lebih dan keterampilan 

dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta meningkatkan mutu 

asuhan keidanan yang diberikan kepada pasien langsung dalam asuhan 

kebidanan komprehensif.  

2. Bagi Institusi 

Universitas Ngudi Waluyo diharapkan dapat mengembangkan penerapan 

pendidikan asuhan kebidanan secara continuity of care dengan tepat dalam 

proses belajar mengajar dan memperbaiki praktik pembelajaran menjadi 

lebih efektif dan efesien, sehingga kualitas sumber daya manusia di 

institusi meningkat. 

3. Bagi PBM 

Bidan diharapkan dapat lebih memfokuskan pengawasan dan pemeriksaan 

yang lebih intensif pada ibu hamil termasuk yang mengalami faktor resiko 

tinggi , yaitu dengan menerapkan ANC terpadu agar terlaksana secara 

menyeruh sehingga masalah potensial tidak terjadi. Penerapkan ASI Ekslusif 

selama 6 bulan pada bayi baru lahir dan memberikan konseling kepada semua 

ibu yang memiliki bayi tentang pentingnya ASI  bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi hingga usia 2 tahun. Adanya Asuhan Kebidanan secara  

Kompehenssif atau berkesinambungan dengan tepat dalam melakukan 

pelayanan kebidanan juga dapat meningkatkan derajat pelayanan kesehatan ibu 



dan anak serta dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas bagi kesehatan 

di lingkungan masyarakat. 

4. Bagi Klien  

Diharapan pasien lebih patuh dengan konseling-konseling yang telah 

diberikan, dengan kunjugan selama kehamilan agar dapat terdeteksi 

kemunginan resiko yang terjadi. 
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