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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan  

a Sebagian besar ibu memiliki umur tidak berisiko, pendidikan baik, ibu 

bekerja dan paritas multipara 

b Sebagian besar ibu memiliki buku KIA 

c Sebagian besar ibu mendapatkan dukungan tenaga kesehatan 

d Sebagian besar ibu mendapatkan dukungan suami. 

e Lebih separoh ibu memiliki pengetahuan rendah mengenai stiker P4K 

f Ada hubungan antara pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan paritas dengan 

pengetahuan ibu mengenai stiker P4K 

g Ada hubungan antara kepemilikan buku KIA dengan pengetahuan ibu 

mengenai stiker P4K 

h Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan pengetahuan ibu 

mengenai stiker P4K 

i Ada hubungan antara dukungan suami dengan pengetahuan ibu mengenai 

stiker P4K 

j Paritas merupakan faktor penentu yang berhubungan dengan pengetahuan 

ibu mengenai stiker P4K 
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7.2 Saran  

7.2.1 Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan kuesioner 

tentang P4K dengan cara menambah variabel yang belum diteliti seperti 

sikap, motivasi dan peran kader  sehingga peneliti dapat menggali lebih 

dalam tentang stiker P4K dan dapat lebih mengembangkan penelitian 

tentang stiker P4K dengan jenis penelitian anlitik. 

 

7.2.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang  

a. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan Lintas Sektor, dalam 

rangka mengaktifkan desa/Kelurahan Siaga aktif sebagai wadah 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya dalam 

Program P4K, seperti dalam penyediaan sarana transportasi untuk 

melahirkan, juga membentuk forum penggalangan donor darah dan 

bekerja sama dengan PMI Kota Padang.  

b. Meningkatkan jejaring dengan Lintas Sektor khususnya yang berkaitan 

dengan kesehatan misalnya dengan PKK dalam rangka penyebarluasan 

informasi kesehatan khususnya yang berkaitan dengan P4K 

 

7.2.3   Bagi Tenaga Kesehatan 

a. Memberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar sasaran dapat tercapai 

dan program dapat terlaksana dengan baik.  

b. Perlunya peningkatan pengetahuan bagi ibu hamil tentang komponen yang 

terdapat pada stiker P4K agar ibu hamil mampu menjaga kehamilannya 

dengan baik sehingga resiko kematian bayi dapat dihindari. 
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c. Meningkatkan operasional program P4K dengan stiker di tingkat desa, 

dengan cara : 1) memanfaatkan pertemuan bulanan di tingkat desa seperti 

pertemuan bulanan di tingkat desa seperti pertemuan PKK, rembug desa 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengadaan sarana 

transportasi. 2) Melengkapi daftar pertanyaan pada stiker P4K terutama 

pada pertnyaan siapa calon pendonor dan siapa yang bersedia 

meminjamkan sarana transportasi untuk rujukan. 3) meningkatkan peran 

kader untuk melakukan kunjungan rumah dengan cara menemui ibu hamil 

setelah pelaksanaan posyandu . 4) Meningkatkan diskusi dengan keluarga 

ibu hamil dengan pengisian stiker dengan cara menganjurkan suami ikut 

mengantar dan menemani saat pemeriksaan kehamilan. 

d. Meningkatkan peran bidan desa dalam pelaksanaan program P4K dengan 

stiker dengan cara menyusun jadwal kunjungan bagi sasaran yang tidak 

datang dan memanfaatkan pertemuan posyandu, kelas ibu hamil. 

e. Menambahkan informasi tentang riwayat penyakit ibu pada stiker P4K 

untuk mengetahui sedini mungkin riwayat penyakit yang diderita oleh ibu 

sehingga membantu petugas kesehatan dalam membuat rencana asuhan 

kepada ibu. 
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