
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan. 

 

Setelah penulis melakukan manajemen asuhan kebidanan dengan 

menggunakan pendekatan komprehensif dan pendokumnetasian secara SOAP 

pada Ny.I umur 24 tahun dari Kehamilan TM 3, bersalin, nifas, BBL, dan 

neonatus maka dapat di simpulkan : 

1. Asuhan kebidanan pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan asuhan standar 

10 T yang dapat dilakukan. 

2. Asuhan persalinan normal pada tanggal 17 juni 2021, saat persalinan pada 

kala I Ny.I tidak ada penyulit persalinan, pada kala II, kala III dan kala IV 

persalinan berjalan dengan normal tanpa penyulit apapun. 

3. Asuhan masa nifas pada Ny.I dari 6 jam post partum sampai dengan 6 hari 

postpartum, selama pemantauan masa nifas, berlangsung baik dan tidak ada 

komplikasi masa nifas. 

4. Asuhan bayi baru lahir pada bayi Ny.I berjenis kelamin perempuan, BB 
 

3.100 gram, PB 51 cm. tidak ditemukan adanya cacat serta tanda bahaya 

bbl. Bayi setelah lahir segeraa di suntik bitamin K dan salep mata telah 

diberikan, imunisasi Hb 0 di suntikan pada saat bayi akan di bawa pulang, 

pemantauan bayi samapi usia 6 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 



 

 

B. Saran 

 

1. Bagi penulis. 
 

Ilmu dan pengalaman dalam mempelajari kasus-kusus pada ssat 

praktik dalam bentuk manajemen SOAP bias di terapkan sesuai standar 

pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan 

bidan yang telah diberikan kepada profesi bidan. Serta diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan asuhan 

kebidanan secara komprehensif terhadap pasien. 

2. Bagi institusi 

 
Diharapkan dala penyucsunan Laporan Tugas Akhir (LTA) 

berikutnya dapat digunakan sebagai referensi segingga dalam proses 

pembuatan LTA menjadi lebih cepat dan sesuai dengan pedoman yang 

ditepakan . 

3. Bagi lahan 

 
Diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemberian pelayanan 

oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat khususnya dibidang kebidanan 

yang sesuai teori dari mulai kehamilan, persalinan, nifas, bbl, dan neonatus. 

4. Bagi klien. 
 

Diharapkan dengan diselesaikan laporan ini, ibu dapat 

mengaplikasikan asuhan kebidanan yang telah diberikan oleh penulis, 

sehingga ibu dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya terkait 

tentang masa kehamilan, persalinan, nifas, dan asuhan pada bayi. Keluarga 



 

 

ikut serta dalam memberikan dukungan secara menyeluruh bagi setiap 

siklus seorang wanita, serta dapat mendeteksi secara dini penyulit dan 

komplikasi yang yang mungkin terjadi pada ibu dan bayi.



 


