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BAB V 
PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan komprehensif mulai dari 

hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan Kb pada Ny M umur 16 tahun di 

desa Selanegara, dipuskesmas II Sumpiuh yang telah diuraikan dengan 7 

langkah varney, mulai dari pengkajian, interpretasi data, diagnosa 

potensial, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari langkah- langkah tersebut 

didapatkan hasil : 

1. Kehamilan 

Dari langkah pengkajian mengambil data subyektif dan obyektif, 

didapatkan hasil secara keseluruhan sudah dilakukan asuhan 

sesuai dengan ketentuan namun  ada kesenjangan antara teori 

dan kasus yaitu : umur ibu 16 tahun dan itu merupakan resiko 

tinggi. 

2. Persalinan 

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan ibu bersalinan 

normal pada tanggal 1 April 2016 pukul 02.50 WIB pada Ny M 

G1P0A0 umur 17 tahun umur kehamilan 39 minggu 3 hari di 

puskesmas II Sumpiuh , Persalinan berjalan normal lahir spontan 

jam 02.50 WIB bayi langsung menangis jenis kelamin laki-laki, 

ada kesenjangan antara teori dan praktek dimana saat 

melakukan asuhan persalinan normal tidak menggunakan APD 

lengkap.  
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3. Nifas 

Masa nifas yang dialami oleh Ny M masih dalam batas normal 

dan tidak mengalami keluhan yang berbahaya. Pengeluaran 

lochea dan pengembalian uterus ke kondisi semula juga berjalan 

dengan normal sesuai dengan teori yang ada sehingga tidak ada 

masalah atau kesenjangan antara teori dan praktek. 

4. Bayi baru lahir  

Bayi Ny M lahir spontan normal dan langsung menangis, berat 

badan normal tidak makrosomnia  dan warna kulit kemerahan 

tidak kebiruan. Selama dilakukan asuhan dari bayi baru lahir 

sampai dengan 2 minggu tidak ada komplikasi bayi dalam 

keadaan sehat sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan 

paktek. 

5. KB 

Dalam memberikan asuhan ibu ternyata sudah menggunakan kb 

suntik 3 bulan. 

 

B. SARAN 

1. Bagi tenaga kesehatan  

Diharapkan para bidan dilahan praktek untuk dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan, terutama pada ibu hamil, memberikan asuhan 

yang komprehensif agar dapat mengurangiangka kesakitan pada ibu. 

Dan melaksanakan protap yang sudah ada pada asuhan persalinan 

sesuai standar APN.  
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2. Bagi pasien  

Diharapkan pasien lebih patuh dengan konseling-konseling yang telah 

diberikan, dengan kunjungan selama kehamilan agar dapat terdeteksi 

kemungkinan resiko yang terjadi. 
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