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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan “Asuhan Kebidanan pada Bayi M usia 3 bulan dengan 

seborrhea di PMB R kota Bogor”   

1. Didapatkan hasil dari Data Subjektif yaitu ibu bayi M mengatakan di 

kepala bayi M terdapat kerak sejak 1 minggu yang lalu yakni pada 

tanggal 19 April 2021. Bayi M dimandikan setiap hari dan mencuci 

rambut 3 hari sekali, semenjak terdapat kerak, bayi M tidak pernah 

dikeramas karena khawatir kerak menjadi banyak. Kondisi rumah bayi 

M lembab memicu mempercepat pertumbuhan jamur. 

2. Didapatkan hasil dari Data Objektif berdasarkan hasil pemeriksaan 

fisik ialah dari tanda-tanda vital pada bayi M dalam batas normal, hasil 

pemeriksaan fisik tampak serpihan/kerak yang menempel di bagian 

kepala depan, kepala belakang dan pipi. Staus gizi bayi M berada pada 

kategori normal. Hasil skrining pertumbuhan dan perkembangan sesuai 

dengan usianya. 

3. Analisa yang dapat ditegakkan dari hasil pengkajian terhadap Bayi M 

yaitu “Bayi M usia 3 bulan dengan seborrhea, status gizi baik, 

pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia”.  

4. Penatalaksanaan yang dilakukan oleh bidan memberikan edukasi 

mengenai personal hygiene, mengoleskan minyak agar kerak menjadi 

lunak kemudian diurut secara halus, cuci rambut dengan menggunakan 

shampo dan sisir dengan menggunakan sisir yang halus, mengajurkan 

ibu untuk pergi ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. 

5. Faktor pendukung dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien 

yaitu mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik dari lahan praktik 

seperti bidan yang selalu memberikan kepercayaan. Teruntuk ibu, 

suami dan keluarga yang antusias dan bekerjasama dengan baik 

sehingga memudahkan penulis untuk menggali berbagai data 
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pengkajian dan pemeriksaan fisik sesuai dengan asuhan yang dapat 

diterima baik oleh klien.  

6. Faktor penghambat dalam memberikan asuhan kebidanan kepada 

klien, penulis mendapatkan hambatan yaitu lokasi rumah bayi M yang 

cukup jauh sehingga menyulitkan penulis untuk melakukan observasi 

lebih lanjut.  

 

B. Saran  

1. Bagi Lahan Praktik 

Diharapkan sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan agar lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan Pendidikan 

Kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan dari 

pengguna jasa pelayanan, khususnya dalam menangani bayi dengan 

seborrhea.  

2. Bagi Keluarga Bayi M 

Agar tetap menjaga kesehatan bayi dengan selalu menjaga personal 

hygiene untuk mencegah terjadinya kembali seborrhea. 

3. Bagi Profesi bidan  

Diharapkan bidan untuk meningkatkan kualitas asuhan sesuai dengan 

teori yang terus berkembang namun tetap berdasarkan wewenang 

sebagai bidan dan dapat mengaplikasikan ilmu kedalam asuhan 

sehingga asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan 

kebidanan dan bermanfaat bagi klien.   


