
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan kebidaan menggunakan pendekatan 

komprehensif dan pendokumentasian secara SOAP pada Ny.S dari kehamilan 

Trimester III, bersalin, nifas, BBL, dan neonates oleh karena itu dapat 

disimpulkan :  

1. Berdasarkan dari pengkajian yang dilakukan penulis pada tangga 17 Mei 

2021, Ny.S melakukan kunjungan antenatal care di PMB Masquroh 

Endang Witdanarti Amd.Keb dengan tidak ada keluhan,  kemudian dari 

asuhan yang diberikan pada Ny.S tidak ditemukan komplikasi pada masa 

kehamilan, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa asuhan 

kehamilan pada Ny.S berjalan dengan normal. 

2. Berdasarkan Asuhan kebidanan ibu persalinan yang dilakukan pada Ny.S 

dalam proses persalinan dapat berjalan dengan lancar dan juga tidak ada 

komplikasi yang terjadi pada saat proses persalinan.  

3. Berdasarkan Asuhan kebidanan ibu nifas yang diberikan kepada Ny.S 

tidak ditemui kejadian komplikasi maupun penyulit seperti infeksi dalam 

masa nifas, dan semuanya berjalan dengan normal. 

4. Berdasarkan Asuhan kebidanan pada pengkajian bayi baru lahir By Ny.S 

lahir secara spontan pada tanggal 3 Juni 2021 pada jam 02.35 Wib dengan 

jenis kelamin laki-laki, berat badan 3000 gram, panjang badan 48 cm, 

lingkar kepala 32 cm, lingkar dada 33 cm, Lila 10 cm, dalam pemriksaan 



fisik semuanya dalam batas normal dan pada saat proses kelahiran bayi 

tidak mengalami kejadian kegawatdaruratan atau tanda bahaya pada bayi 

baru lahir. Sehingga asuhan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan pada yang sudah direncanakan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menyampaikan 

bebeapa saran yang kedepannya dapat diharapkan dapat bermanfaat dan 

berguna bagi pembaca yaitu antara lain sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis  

Diharapkan dapat menambah meningkatkan pengetahuan, 

pengalaman dan wawasan yang lebih baik dan keterampilan dengan 

perkembangan zaman yang semakin modern penulis agar lebih kreatif 

untuk meningkatkan mutu pelayanan dan semakin maju serta 

meningkatkan mutu asuhan kebidanan yang akan diberikan kepada pasien 

secara langsung dalam asuhan kebidanan komprehensif.  

2. Bagi Klien  

Diharapkan pasien agar lebih mengerti dan menambah pengetahuan 

serta wawasan  dengan konseling yang sudah diberikan, dengan adanya 

kunjungan selama kehamilan juga untuk membantu pasien selama proses  

kehamilan dari trimester III, persalinan, nifas sampai dengan BBL. 

 

  



3. Bagi BPM  

Bidan diharapkan dapat lebih fokus pada pengawasan dan 

pemberian asuhan yang lebih intensif pada ibu hamil bisa dengan 

menerapkan ANC secara terpadu agar dapat terlaksana secara lengkap dan 

menyeluruh sehingga permasalahan potensial tidak terjadi. Dengan adanya 

asuhan kebidanan komprehensif juga dapat meningkatkan kesehatan ibu 

dan anak serta dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas bagai 

kesehatan dimasyarakat. Pemakian APD pada saat pelayanan lebih 

ditingkatkan lagi karena resiko yang dapat terjadi cukup besar apalagi 

dengan adanya pendemi dalam pemakaian APD harus lebih di tingkatkan 

tidak boleh menyepelekan karena demi menjaga pasien dan tenaga 

kesehatan dari berbagai macam penularan penyakit.  

4. Bagi Institusi 

Diharapkan Universitas Ngudi Waluyo dapat mengembangkan 

penerapan tentang pendidikan asuhan kebidanan secara Continuity of care 

dengan tepat dalam proses mengajar dan memperbaiki praktek 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan sumber daya menusia diinstitusi dapat meningkat. 

 


