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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama hamil, bersalin, 

nifas, asuhan bayi baru lahir dan KB yang dimulai pada usia masa kehamilan 

sampai KB dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Kehamilan  

Pada kehamilan trimester III ibu telah melakukan 1 kali kunjungan yaitu 

pertama ibu datang ke klinik tanggal 08Mei 2021. Dari hasil pemeriksaan yang 

dilakukan pada kunjungan keempat ditemukan ibu dengan TFU 32 cm dan 

Peningkatan Berat Badan ibu  sesuai dengan Teori yang ada. Ibu mengalami 

penaikkan Berat Badan 10kg. Pada masa kehamilan Ny. N berjalan dengan baik, 

tidak ada keluhan yang bersifat abnormal, klien mengeluh mudahnyeri pada 

punggung. Tetapi keadaan tersebut merupakan hal yang fisiologis dan dapat 

diatasi dengan baik karena mendapat perhatian khusus dari bidan serta kerjasama 

yang baik dari klien yang mau mengikuti anjuran dan pendidikan kesehatan yang 

diberikan bidan. 

5.1.2. Persalinan 

Pada proses persalinan Ny. N dari kala I sampai kala III berlangsung 

dengan normal dan lancar, tidak terjadi perdarahan yang abnormal. Bayi lahir 

pukul 09.38 WIB, jenis kelamin Laki-laki, berat badan 3.100 gram, panjang badan 

48 cm, bayi dalam keadaan sehat. 
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5.1.3. Bayi baru lahir 

Bayi lahir normal pada tanggal 31 Mei  2021 pada pukul 09.38 wib dengan 

Panjang Badan 48 cm dan Berat Badan 3.100 gram. Kunjungan neonatus 

dilakukan 3 kali yaitu Kunjungan pertama pada tanggal 01Juni 2021 , pemberian 

ASI cukup dan keadaan umum bayi baik. Kunjungan kedua pada tanggal 03 Juni 

2021 dilakukan kunjungan kembali untuk memandikan bayi dan memastikan bayi 

menyususi dengan baik. Kunjungan ketiga pada tanggal 05 Juni 2021dilakukan 

kunjungan ulang untuk memandikan bayi dan tali pusat telah putus, bayi 

menyusui dengan baik. 

5.1.4. Nifas 

Kunjungan pada masa nifas dilakukan 4 kali, yaitu kunjungan pertama 

sebelum pulang 6 jam postpartum dengan hasil TTV normal, TFU 2 jari di bawah 

pusat lochea rubra, Kunjungan kedua pada tanggal 06Juni 2021 dengan hasil 

pemeriksaan tanda-tanda vital normal, pertengahan pusat simfisis, lochea 

sanguelenta. Pada tanggal 14Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital 

normal, TFU sudah tidak teraba diatas simfisis, lochea serosa, tidak ada tanda 

infeksi. Pada tanggal 05Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital 

normal TFU sudah kembali seperti sebelum hamil, lochea alba. Masa nifas, 

involusi uteri, dan laktasi berjalan dengan normal.  

5.1.5. KB ( Keluarga Berencana) 

Bayi sudah mendapatkan ASI sejak awal, untuk pelaksanaan lanjutan ibu 

ingin menggunakan kontrasepsi suntikan 3 bulan (Dyclo) dimana ibu sudah 

mengetahui cara kerja kontrasepsi suntikkan 3 bulan. Kunjungan keluarga 

berencana berikutnya tanggal 06Juli 2021, tidak di temukan adanya penyulit, ibu 
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menyusui bayi sesering mungkin, ibu berhasil menggunakan kontrasepsi 

suntikkan 3 bulan. 

Dengan diterapkan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan 

bayi baru lahir diharapkan asuhan yang diberikan dapat bermanfaat dan terlaksana 

dengan baik dan tepat sehingga kelainan maupun komplikasi dapat terdeteksi 

sedini mungkin dan petugas kesehatan khususnya bidan dapat segera memberikan 

tindakan dengan baik dan tepat. 

5.2 Saran 

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam 

penerapan asuhan kebidanan dalam batas Continuity of Care, terhadap ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan pelayanan  kontrasepsi.  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebaiknya setiap mahasiswa (penulis) dapat terus menerapkan manajemen 

dan asuhan kebidanan yang telah dimiliki serta terus mengikuti kemajuan 

dan perkembangan dalam dunia  dunia kebidanan. 

b. Sebaiknya dilakukan peningkatan dalam pemberian asuhan pada ibu dalam 

masa hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, serta pemilihan alat KB. 

2. Bagi Klien 

Sebaiknya setiap wanita yang siap menjadi ibu mau berkerjasama dan mau 

mengikuti anjuran yang diberikan bidan, karena sangat bermanfaat bagi 

kesehatannya dan janinnya. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan bahan referensi di prodi D-

IIIKebidanan di Universitas Imelda Medan. 


