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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB pada Ny. M usia 21 

tahun di BPS Ny. Hj. R Purwokerto barat-Banyumas yang telah diuraikan 

berdasarkan 7 langkah varney yaitu pengkajian, interpretasi data, 

diagnosa potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau 

kolaborasi dan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kehamilan 

Berdasarkan kasus Ny M pengkajian dilakukan dengan 

mengumpulkan data subyektif dan obyektif tidak terdapat 

kesenjangan antara teori dan kasus. Dalam masa kehamilan trimester 

III Ny M tidak memiliki keluhan ataupun kelainan apapun. Sehingga 

tidak memunculkan adanya diagnosa potensial ataupun tindakan 

segera yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kehamilan ibu. 

Rencana asuhan yang telah disusun telah terlaksana dengan baik. 

2. Persalinan 

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan ibu bersalin normal 

pada hari Minggu, 13 April 2014 pukul 19.30 WIB pada Ny M 24 tahun 

G1P0A0 dengan UK 37 minggu 5 hari di BPS Ny M Purwokerto barat-

Banyumas, persalinan pada Ny M berjalan normal sampai akhir. 

Walaupun terdapat sedikit kesenjangan dalam tehnik dan 

perlengkapan alat yang digunakan dalam menolong persalinan, 
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namun tidak berpengaruh terhadap proses persalinan Ny M sampai 

selesai.  

3. Bayi Baru Lahir 

Berdasarkan kasus diatas bayi Ny M tidak terdapat kelainan ataupun 

komplikasi. Dari mulai lahir sampai 4 minggu kunjungan neonatus. 

Bayi Ny M mendapatkan perawatan yang baik dari keluarga dan 

keluarga sangat peduli terhadap kesehatan bayinya. Sehingga tidak 

terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. 

4. Nifas 

Berdasarkan kasus Ny M masa nifas dalam keadaan normal dan tidak 

ada keluhan apapun. Dalam masa kunjungan nifas sampai 4 minggu 

tidak terdapat adanya komplikasi yang serius. Ny E mulai 

menggunakan alat kontrasepsi pada 5 minggu setelah persalinan. 

5. KB 

Berdasarkan kasus diatas Ny M melakukan kontrasepsi setelah 5 

minggu postpartum, dan tidak ada keluhan. Ny M menggunakan 

kontrasepsi suntik 3 bulan dan tetap menyusui secara eksklusif. Hal 

tersebut tidak bertentangan dengan teori. 

 

B. SARAN 

1. Bagi bidan 

Diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

lebih menerapkan asuhan komprehensif pada pasien untuk 

menciptakan kehidupan yang sehat bagi pasien. 
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2. Bagi masyarakat 

Diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan salah satu sumber bacaan 

yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat 

terhadap kesehatan khususnya kepedulian untuk meningkatkan 

menjaga kesehatan ibu dan anak. 

3. Bagi Pasien 

Diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

dan pengetahuan dalam mengikuti perkembangan siklus kehidupan 

wanita dari mulain hamil, bersalin, nifas, perawatan bayi, dan 

penggunaan alat kontrasepsi. 
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