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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua kategori Berat Badan Bayi 

Baru Lahir dikategorikan normal sebanyak 24 responden (100%),  

2. Panjang Badan Bayi Baru Lahir semua dikategorikan normal sebanyak 24 

responden (100%) 

3. Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir dikategorikan tidak asfiksia sebanyak 24 

responden (100%)  

4. Suhu Tubuh Pada Bayi Baru Lahir dikategorikan normal sebanyak 24 

responden (100%) 

5. Kadar Hemoglobin Bayi Baru Lahir dikategorikan tidak anemia sebanyak 

24 responden (100%)  

6.  Berat Plasenta pada Bayi Baru Lahir dikategorikan normal sebanyak 24 

responden (100%), 

B. Saran 

1. Teoritis Diharapkan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang 

kebidanan, terutama fetal outcome pada ibu bersalin yang melakukan 

senam yoga prenatal. 

2. Praktis 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan memberikan informasi tentang  

fetal outcome pada ibu bersalin yang melakukan senam yoga prenatal 
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dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan promosi 

kesehatan. 

b. Bagi Peneliti, diharapkan menambah pengetahuan dalam penelitian 

sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Puskesmas, diharapkan sebagai acuan dan masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan fetal outcome 

pada ibu bersalin yang melakukan senam yoga prenatal melalui 

penyuluhan-penyuluhan tentang senam yoga prenatal. 

d. Pendidikan, diharapkan menambah bahan bacaan atau referensi 

tentang senam yoga prenatal. 
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LAMPIRAN 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 

SURAT PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 

  Kepada Yth 

                                                                                                  Ibu  .................  

  Di  

Tempat  

Dengan hormat, 

 Dalam rangka penyelesaian studi yaitu penulis Proposal, maka mahasiswi 

yang bertanda tangan dibawah ini; 

 

Nama   : ASTRID JUNIWANTI 

NIM  : 516010012 

Program studi  : DIII Kebidanan Universitas Muhammadiyah Mataram 

 

Akan melakukan penelitian dengan judul “Fetal Outcome Pada Ibu 

Bersalin Yang Melakukan Senam Yoga Prenatal di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Tresna”, maka saya mohon dengan hormat kepada ibu untuk mengijinkan 

saya melakukan observasi pada bayi ibu setelah persalinan. 

Demikian atas perhatiannya dan kerja samanya, saya ucapkan terimaksih 

Mataram,            2019 

 

 

Peneliti 

Astrid Juniwanti 

NIM. 516010012 



 

 

 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dalam rangka penyusunan penyusunan proposal mahasiswi Program Studi 

DIII Kebidanan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul: “Fetal 

Outcam Pada Ibu Bersalin Yang Melakukan Senam Yoga Prenatal di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Tresna”,  maka saya yang bertanda tangan dibawah 

ini: 

Nama/Inisial  : .............................................................................  

Jenis Kelamin: .............................................................................  

Pendidikan    : ..............................................................................  

Alamat          : Dusun ..................................................................  

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

  

Mataram,            2019 

    Hormat Saya, 

 

 

(  ) 

     Responden 

  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 


