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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode 

pendekatan manajemen Varney yang dilakukan secara lebih fokus pada 

kehamilan trimester III yang dimulai dari tanggal 6 Februari- 6 Maret 2019, 

maka dapat disimpulkan:  

a. Pengkajian kunjungan pertama kehamilan Trimester III  pada  Ny. L 

dilakukan pada tanggal 6 Februari 2019 di rumah pasien didapatkan keluhan 

yaitu tidak bisa tidur karena sering kencing, HPHT tanggal 15 Juni 2018, oleh 

karena itu usia kehamilan ibu 32- 34 minggu dan tafsiran persalinan ibu 

tanggal 22 Maret 2019. Pada pemeriksaan fisik ibu didapatkan hasil 

pertumbuhan kehamilan pada ibu normal sesuai dengan usia kehamilannya. 

Kunjungan kedua kehamilan trimester III dilakukan pada tanggal 20 Februari 

2019 didapatkan ibu tidak ada keluhan dan masalah sulit tidur karena sering 

kencing tersebut sudah teratasi karena ibu melakukan anjuran yang telah 

diberikan sebelumnya, saat pemeriksaan fisik didapatkan pada anus ibu 

terdapat hemmoroid, dan pertumbuhan kehamilan ibu sesuai dengan usia 

kehamilannya 34- 36 minggu. Kunjungan ke tiga kehamilan trimester III 

dilakukan pada tanggal 27 Februari 2019 dari hasil pengkajian didapatkan 

tidak ada keluhan dan pemeriksaan fisik di anus ibu masih terdapat 

hemmoroid.  Pertumbuhan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan ibu               

36- 37 minggu. Kunjungan ke empat kehamilan trimester III  dilakukan 
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tanggal 6 Maret 2019 dari hasil pengkajian tidak didapatkan keluhan, pada 

pemeriksaan fisik pada anus terdapat hemmoroid. Pertumbuhan kehamilan 

sesuai dengan usia kehamilan ibu 37- 38 minggu 

b. Identifikasi diagnosa masalah dan masalah aktual kehamilan trimester III yang 

dapat ditegakkan yaitu G1P0000Ab000 UK 32- 34 minggu T/H/I, Letkep, 

Puka dengan Kehamilan Resiko Rendah (SPR 2) 

c. Pada identifikasi diagnosa masalah potensial pada kehamilan Trimester III 

tidak ada  

d. Pada identifikasi kebutuhan segera pada ibu hamil Trimester III tidak ada  

e. Intervensi kehamilan Trimester III direncanakan disusun dengan rencana 

asuhan sesuai kebutuhan ibu  

f.  Implementasi kehamilan Trimester III dilakukan sesuai intervensi yang telah 

disusun  

g. Evaluasi didapatkan hasil bahwa pemeriksaan pada ibu pada rentang batas 

normal dan kehamilan ibu sesuai dengan usia kehamilannya, tidak ditemukan 

adanya tanda bahaya kehamilan. Kunjungan ke 2,3, dan 4  disusun dalam 

bentuk SOAP   

6.2 Saran  

a. Bagi penulis 

 Hendaknya lebih menambah ilmu wawasan pengetahuan dan keterampilan 

agar asuhan kebidanan kehamilan yang diberikan berjalan maksimal. 
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b. Bagi Institusi 

 Hendaknya penempatan pengambilan studi kasus bersamaan dengan 

tempat praktek klinik kebidanan, sehingga peneliti lebih mudah dan 

terjangkau dalam memberikan asuhan 

c. Bagi Lahan Praktik  

   Hendaknya dalam melakukan pengkajian, memerlukan anamnesis yang 

mendalam, sehingga tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik, tetapi dapat 

menganalisa kebutuhan psikologis setiap klien. Selain itu, sebaiknya dapat 

memfasilitasi alat atau kebutuhan dalam pemeriksaan, sehingga 

penatalaksanaan asuhan dapat berjalan lancar. 

 

 


