BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penulis melakukan asuhan komprehensif dari mulai kehamilan hingga nifas serta bayi
baru lahir pada Ny.Y yang dimulai dari bulan Desember 2018 hingga dengan bulan
Juni 2019. Dari asuhan komprehensif yang sudah dilakukan, penulis dapat
memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kehamilan
Melakukan asuhan kehamilan pada Ny.Y sebanyak 4 kali yang dilakukan
dengan kunjungan ulang di PMB dan kunjungan rumah. Asuhan kehamilan pada
Ny.Y sudah dilakukan dengan total frekuensi kunjungan ANC sebanyak 12 kali
selama masa kehamilan dan sudah sesuai dengan prosedur yang anjurkan. Selama
kehamilan Ny.Y tidak mengalami keluhan yang serius, sehingga proses kehamilan
Ny.Y berlangsung secara normal.
2. Persalinan
Asuhan kebidanan persalinan pada Ny.Y umur 39 tahun multipara di RS
Nur Hidayah Bantul berjalan dengan lancar. Persalinan dilakukan dengan induksi.
Dari kala I sampai dengan kala IV berjalan dengan normal dan sesuai dengan
standar pelayanan kebidanan.
3. Asuhan Nifas
Asuhan nifas pada Ny.Y umur 39 tahun terlah dilakukan sesuai standar.
Asuhan pada masa nifas dilakukan sebanyak 3 kali. Tidak ada kesenjangan antara
teori dan praktik.
4. Asuhan Neonatus
Asuhan Neonatus telah dilakukan sebanyak 3 kali. Tidak ada kesenjangan
antara teori dan praktik.

B. Saran
1.

Bagi klien khususnya Ny.Y
Diharapkan dengan diberikan asuhan kebidanan ini klien dapat tetap
memperhatikan asupan nutrisi dari masa hamil hingga nifas, dapat merawat
bayinya dengan benar, dan dapat mengenali adanya penyulit atau tanda bahaya
masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.
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2.

Bagi tenaga kesehatan khususnya di PMB Nuryanti Bantul
Diharapkan bidan dapat mempertahankan kualitas dengan adanya asuhan
komplementer dan asuhan kebidanan khususnya pemantauan dari masa
kehamilan, persalinan serta bayi baru lahir

3.

Bagi mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta khususnya untuk
peneliti berikunya
Diharapkan untuk mahasiswa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dapat
menerapkan asuhan berkesinambungan dan dapat membuat Laporan Tugas Akhir
dengan baik dan hasil ini dapat menambah wawasan atau gambaran sebagai data
dasar untuk asuhan kebidanan selanjutnya.

