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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan masa nifas pada Ny. P yang 

dilakukan pada tanggal 13 Maret 2019 - 24 April 2019 dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengkajian   

a. Kunjungan pertama ibu mengeluhkan perutnya terasa mules  

b. Kunjungan kedua ibu sudah tidak mengeluhkan apapun. 

c. Kunjungan ketiga ibu tidak mengeluhkan apapun. 

d. Kunjungan keempat ibu tidak mengeluhkan apapun. Ibu memutuskan untuk 

menggunakan alat kontrasepsi IUD setelah mendiskusikannya dengan suami 

2. Identifikasi Diagnosa dan Masalah Aktual 

Setelah dilakukan pengkajian data subyektif dan data obyektif maka dapat 

ditegakkan diagnosa P2002 Ab000 dengan nifas normal. 

3. Identifikasi Diagnosa dan Masalah Potensial 

Diagnosa dan masalah potensial yang mungkin muncul pada Ny. P adalah 

perdarahan postpartum. 

4. Identifikasi Kebutuhan Segera 

Berdasarkan identifikasi diagnosa dan masalah potensial di atas, maka tindakan 

segera yang perlu dilakukan yaitu mengobservasi kontraksi uterus, TFU, 

kandung kemih, dan pengeluaran pervaginam. 
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5. Intervensi 

Intervensi direncanakan sesuai dengan masalah yang muncul pada saat 

pelaksanaan asuhan kebidanan. 

6. Implementasi 

Implementasi asuhan kebidanan pada Ny. P telah dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah direncanakan. 

7. Evaluasi 

Evaluasi hasil asuhan dilakukan setiap kali kunjungan dimana ibu mengerti 

atas penjelasan yang diberikan oleh petugas, ibu bersedia melakukan anjuran 

yang diberikan oleh petugas, serta evaluasi keadaan ibu selama masa nifas 

berjalan dengan normal dan tidak terdapat komplikasi.  

 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Penulis 

 Penulis diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta 

dapat menambah ketrampilan mengenai asuhan yang diberikan pada ibu nifas, 

kejelian dan menggali masalah, terlatihnya kemampuan berkomunikasi yang baik 

guna menjaga hubungan baik antara pemberi asauhan kebidanan dengan klien 

sehingga tercapai kepercayaan. 

6.2.2 Bagi Lahan Praktik 

Diharapakn mampu melaksanakan asuhan yang berkelanjutan, sehingga 

dalam perjalanan masa kritis bagi ibu dapat diketahui dan dicegah apabila terjadi 

masalah maupun komplikasi. 
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6.2.3 Bagi Klien 

Diharapkan dapat menerapkan asuhan yang sudah dilakukan. Semua 

pengetahuan dan kemampuan yang telah didapat, sehingga ibu dapat merawat 

keadaannya secara tepat, baik dan mandiri. 

6.2.4 Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan studi kasus ini terus dilakukan dan ditingkatkan dalam upaya 

peningkatan pemahaman asuhan kebidanan serta diharapkan lebih memberikan 

proses belajar tentang asuhan kebidanan secara mendalam dan khusus, supaya 

mahasiswa kebidanan dapat melakukan asuhan kebidanan dengan benar dan 

akurat. 

 

 


