
 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah Penulis melaksanankan asuhan kebidanan komperhensif 

dari hamil,bersalin,bayi baru lahir,nifas ddan keluarga berencana pada Ny 

M umur 28 tahun G2P1A0 hamil 38 minggu 5 hari normal di BPM Ny. 

Martiana Sokawera Cilongok penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut 

: 

1. Subyektif 

Asuhan komperhensif yang telah dilakukan pada Ny.M mulai dari 

hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan keluarga berencana sesuai 

dengan teori. Pada kasus Ny.M pengkajian dilakukan melalui 

pemeriksaan anamnesa yaitu alasan datang ibu,riwayat 

kesehatan,status obstertri,riwayat kehamilan,persalinan dan nifas 

yang lalu,status perkawinan dan KB. Adapun pengkajian tada 

kesenjanagan antara tinjauan teori dan tinjauan kasus yaitu KB 

2. Obyektif 

Pada kasus Ny.M dilakukan pengkajian melalui data obyektif yaitu 

pemeriksaan fisik,pemeriksaan penunjang. Adapun pengkajian yang 

dilakukan tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan 

kasus 
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3. Assessment 

Ditemukan diagnose normal pada kasus Ny.M dan tidak ada 

penyulit yang menyertai 

4. Planing 

Rencana tindakan yang diberikan pada Ny.M sudah sesuai dengan 

teori 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Saran bagi bidan 

Bidan diharapakan selalu dapat memberikan konseling pada 

pasien tentang apa yang dibutuhkan pasien 

2. Bagi institusi pelayanan 

Puskesmas yang sudah dapat menjadi tempat bersalin 

diharapakan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan oleh pasien 

3. Bagi institusi pendidikan 

Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis tidak mendapat kendala 

dalam mencari sumber pustaka atau buku sehingga dapat melengkapi 

pustaka, khusunya tentang asuhan kebidanan komperhensif pada 

hamil,bersalin,bayi baru lahir,nifas dan keluarga berencana. 

Mengingat buku atau sumber pustaka penting, diharapakan pihal 

kampus atau institusi dapat menambahkan sumber pustaka yang 
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terbaru untuk dapat lebih melengkapi sumber pustaka yang 

dibutuhkan 

4. Bagi pasien 

Pasien diharapkan dapat selalu mengetahui siklus haid dan 

mengingat hari pertama haid guna mengetahui adanya kehamilan 

atau perhitungan usia kehamilan 
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