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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah dilakukan asuhan secara continuity of care terhadap Ny. E sejak 

usia kehamilan 35 minggu sampai dengan keluarga berencana, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Asuhan kebidanan pada masa kehamilan yang diberikan pada Ny. E umur 

25 tahun G2P1A0 sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan program 

pelayanan Asuhan Standart Minimal 10T, dari hasil pemeriksaan 

kehamilan ibu dalam keadaan baik tidak ada komplikasi pada ibu dan bayi. 

2. Asuhan kebidanan pada persalinan Ny. E mulai kala I sampai dengan kala 

IV dilakukan sesuai dengan APN dan tidak ada komplikasi pada ibu dan 

bayi. 

3. Asuhan kebidanan pada masa nifas Ny. E dilakukan sejak kunjungan nifas 

6 jam sampai dengan 2 minggu setelah persalinan. Proses involusi uteri 

dan laktasi berjalan normal serta tidak ada tanda bahaya masa nifas. 

4. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir pada bayi Ny. E dilakukan segera 

setelah bayi lahir. Bayi dengan jenis kelamin perempuan BB 3400 gram, 

PB 49 cm, dilakukan IMD dan pemberian ASI eksklusif, perawatan bayi 

baru lahir, pemberian vitamin K, Hb 0 dan salep mata pada KN1. Asuhan 

bayi baru lahir sejak kunjungan 6 jam sampai dengan 14 hari setelah 

persalinan berlangsung normal, tidak ditemukan tanda bahaya dan 

komplikasi. 
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5. Asuhan kebidanan keluarga berencana yang diberikan pada Ny. E adalah 

Ny. E memilih untuk memakai Kb Suntik 1 bulan karena dapat langsung 

digunakan setelah ibu bersalin dan tidak mengganggu produksi dan 

kualitas ASI nya. 

6. Semua asuhan yang telah diberikan kepada Ny. E mulai dari kehamilan 

trimester III sampai dengan keluarga berencana dan penggunaan alat 

kontrasepsi telah didokumentasikan secara SOAP didalam laporan tugas 

akhir ini.  

5.2. Saran 

1. Bagi institusi pendidikandapat memfasilitasi perpustakaan dengan 

memperbanyak buku terbitan tahun terbaru dalam bidang kesehatan 

khususnya seputar asuhan kebidanan. 

2. Bagi penulis dapat memberikan asuhan kebidanan secara 

berkesinambungan sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari selama proses 

pembelajaran.  

3. Bagi lahan praktik dapat meningkatkan dan melakukan mutu pelayanan 

kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. 

a. Melakukan Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan Satndart 10T. 

b. Melakukan Asuhan Persalinan dengan Standar Asuhan Persalinan 

Normal. 

4. Bagi klien dapat menambah wawasan tentang asuhan kebidanan yang 

sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. 


