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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, persalinan, nifas, BBL 

(Bayi Baru Lahir), neonatus, dan Keluarga Berencana (KB) merupakan asuhan 

yang menyeluruh diberikan kepada pasien oleh bidan mulai dari data subyektif, 

objektif, menegakkan diagnose, dan penatalaksanaan sesuai kebutuhan dengan 

tujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi dengan deteksi dini adanya 

komplikasi. 

 Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan, 

persalinan, nifas, BBL, neonatus, dan KB pada Ny.D dan bayi Ny.D di PMB Okta 

Fitriana, S.ST didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1) Pada asuhan kehamilan yang diberikan kepada Ny.D umur 34 tahun G3P2A0  

sesuai standar pelayanan kebidanan. Asuhan kehamilan dilakukan kunjungan 

sebanyak tiga kali, yaitu pada usia kehamilan 36 minggu, 37 minggu, 38 

minggu dengan HPHT 03 Maret 2019 dan HPL 10 Desember 2019. 

Pemeriksaan selama kehamilan didapatkan kondisi ibu dalam keadaan baik dan 

normal. 

2) Pada asuhan persalinan yang diberikan kepada Ny.D dilakukan di PMB Okta 

Fitriana, S.ST. Asuhan persalinan berlangsung pada tanggal 03 Desember 2019 

jam 05:25 WIB. Ibu datang ke PMB dengan keluhan kenceng-kenceng dan 

keluar sedikit lendir darah. Telah dilakukan pemeriksaan jam 05:30 WIB hasil 
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VT Ø 3 cm, ketuban (+), pada jam 09:00 WIB ketuban pecah, dilakukan VT 

pembukaan (Ø) 10 cm. Saat proses persalinan, ibu bersalin secara normal 

dengan asuhan APN 60 langkah. Pada jam 09:20 WIB bayi lahir berjenis 

kelamin laki-laki.  

3) Pada asuhan nifas yang diberikan kepada Ny.D, umur 34 tahun, P2A0 sesuai 

dengan standar pelayanan kebidanan dan berjalan fisiologis. Masa nifas 

berlangsung selama 40 hari.  

4) Pada asuhan bayi baru lahir (BBL) yang diberikan kepada bayi Ny.D sesuai 

dengan standar pelayanan kebidanan dan berjalan fisiologis. Pada jam 09:20 

WIB bayi lahir berjenis kelamin laki-laki, tidak ada penyulit, berat badan bayi 

3200 gram, panjang badan bayi 46 cm, lingkar kepala bayi 34 cm, lingkar dada 

bayi 33 cm, lingkar perut bayi 34 cm, LILA 12 cm, dan segera dilakukan 

perawatan bayi baru lahir.  

5) Pada asuhan neonatus yang diberikan kepada bayi Ny.D sesuai dengan standar 

pelayanan kebidanan dan berjalan fisiologis. Dilakukan asuhan neonatus pada 

bayi Ny.D saat berumur 6 jam, 3 hari, 6 hari, dan 14 hari. Berat badan bayi 

sempat turun pada minggu pertama, namun hal ini fisiologi 

6) Pada asuhan KB yang diberikan kepada Ny.D sesuai standar pelayanan 

kebidanan dan berjalan fisiologis. Konsultasi KB diberikan dua kali dan sudah 

dijelaskan macam-macam KB, keuntungan dan keterbatasan KB, meyakinkan 

kembali tentang KB yang digunakan dan ibu memutuskan untuk menggunakan 

KB suntik 3 bulan agar tidak mengganggu proses menyusui.  
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran antara lain : 

1. Tempat Praktek Mandiri Bidan atau Klinik Bidan 

Pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, alangkah lebih baik bila 

menjelaskan pendidikan kesehatan kepada pasien bisa menggunakan leaflet 

atau lembar balik yang bergambar agar pasien mudah memahami apa yang  

sedang dijelaskan oleh bidan.  

2. Bagi Bidan 

Pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, ramah kepada pasien, apabila ada 

pasien yang mau melahirkan dapat melakukan antisipasi atau tindakan segera. 

3. Bagi Penulis  

Sebagai pembelajaran untuk menambah wawasan dalam menerapkan asuhan 

kebidanan komprehensif. 

4. Bagi Pasien 

Diharapkan ibu dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama 

dilakukan asuhan kebidanan, sehingga kondisi ibu dan bayi tetap baik dan 

dapat mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. 

5. Bagi Institusi  

Sebagai bahan referensi mengenai asuhan kebidanan, terutama asuhan 

kebidanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, BBL, neonatus, 

hingga KB.  
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