
 

BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Puskesmas Air Tawar 

Kota Padang tahun 2018 dapat dibuat beberapa kesimpulan antara lain 

sebagai berikut :  

1. Lebih dari separuh responden berumur rata-rata 20-35 tahun, paritas 

terbanyak responden adalah nullipara, pendidikan terbanyak 

responden pada tingkat SMA, lebih dari separuh responden bekerja 

sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan lebih dari separuh responden 

tidak pernah mendapatkan informasi atau konseling tentang tanda 

bahaya kehamilan. 

2. Lebih dari separuh responden memiliki pengetahuan baik tentang 

tanda bahaya kehamilan. 

3. Lebih dari separuh responden memiliki sikap positif tentang tanda 

bahaya kehamilan. 

4. Lebih dari separuh responden patuh dalam melakukan kunjungan 

Antenatal Care. 

5. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu hamil 

tentang tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhana kunjungan 

Antental Care di Puskesmas Air Tawar Kota Padang tahun 2018. 

6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap ibu hamil 

tentang tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan kunjungan 

Antental Care di Puskesmas Air Tawar Kota Padang tahun 2018. 
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7.2 Saran  

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan 

diharapkan bisa meneliti lebih lanjut variabel lain yang berhubungan 

dengan kepatuhan kunjungan ANC dan pengetahuan tentang tanda 

bahaya kehamilan lebih mendalam dengan metode wawancara 

terpimpin.. 

2. Bagi Pelayanan Kesehatan  

Tenaga kesehatan perlu meningkatkan penyuluhan mengenai macam-

macam tanda bahaya kehamilan dengan metode yang lebih menarik 

sehingga ibu hamil tidak merasa cemas akan kehamilannya dan 

mengingatkan bahwa pentingnya pemeriksaan  kehamilan di fasilitas 

yang tersedia kepada masyarakat terutama ibu hamil. 

3. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya ibu hamil hendaknya selalu meningkatkan 

pengetahuannya tentang tanda bahaya kehamilan dan patuh untuk 

memeriksakan kehamilan. Sehingga diharapkan ibu hamil dapat 

mendeteksi komplikasi yang dapat mengancam janin dan dan ibu. 

Upaya tersebut dapat dilakukan ibu hamil untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang tanda bahaya antara lain dengan melakukan 

konsultasi dengan petugas kesehatan serta membaca buku-buku 

kesehatan khususnya tentang kehamilan. 


