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BAB 6 

 PENUTUP  

 

6.1 Kesimpulan  

 Setelah melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekatan 

manajemen Varney yang dilakukan secara komprehensif dan pendokumentasian 

secara SOAP pada Ny “F” dari kehamilan Trimester III hingga menjelang 

persalinan, yang dimulai dari tanggal 15 Maret 2018 – 01 Mei 2018. Maka dapat 

disimpulkan :  

a. Pengkajian pada Ny ”F” pada masa hamil trimester III  di mulai pada tanggal 

15 Maret 2018 hingga 01 Mei 2018. Dengan masalah batuk dan susah BAB 

pada kunjungan pertama serta kecemasan menghadapi persalinan pada 

kunjungan ketiga. 

b. Identifikasi Diagnosa kebidanan pada kunjungan pertama Ny ”F” yakni 

 GIII P2002 Ab000 Usia kehamilan 30-32 minggu janin tunggal, hidup, 

intrauterine, letak kepala, punggung kiri keadaan ibu dan janin baik dengan 

kehamilan resiko rendah. 

c. Identifikasi diagnosa masalah potensial pada kasus Ny “F” tidak ada. 

d. Identifikasi kebutuhan segera pada kasus Ny “F” tidak ada karena tidak 

terjadi masalah potensial yang mengancam jiwa. 

e. Perencanaan asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny ”F” pada saat 

kehamilan Trimester III disusun sesuai dengan keluhan dan kebutuhan ibu. 
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f. Asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny ”F” saat kehamilan trimester III 

berjalan lancar sesuai dengan intervensi yang telah disusun dan kebutuhan 

dari Ny ”F”. 

g.  Evaluasi yang didapat dari asuhan kebidanan pada Ny ”F” dan janin yang 

dikandungnya adalah keadaan ibu dan janin baik yang disusun dalam bentuk 

SOAP. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Ibu 

Diharapkan klien memiliki kesadaran untuk selalu memeriksakan 

kehamilannya secara teratur sehingga akan lebih yakin dan nyaman karena 

mendapatkan gambaran tentang kehamilannya dari petugas kesehatan. 

6.2.2 Bagi Bidan 

Asuhan yang diberikan sudah cukup baik namun hendaknya lebih 

meningkatkan mutu pelayanan kebidanan agar dapat memberikan asuhan 

yang lebih baik sesuai dengan standar asuhan kebidanan serta dapat 

mengikuti perkembangan ilmu kesehatan. 

6.2.3 Bagi Institusi 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa 

dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung 

peningkatan kompetensi mahasiswa sehingga dapat menghasilkan bidan 

yang berkualitas 

 


