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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan 

yang telah dilakukan yaitu: 

a. Gambaran distribusi frekuensi jenis komplikasi persalinan pada kelompok kasus 

menunjukkan bahwa komplikasi persalinan terbanyak yang dihadapi oleh ibu 

bersalin yaitu infeksi sebanyak 17 (33,3%) dan komplikasi persalinan yang 

paling sedikit dialami adalah rupture uteri sebanyak 3 (5,9%). 

b. Status reproduksi yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan 

ialah umur (p = 0,015; OR = 2,97), paritas (p = 0,000; OR = 5,35), dan jarak 

kehamilan (p = 0,000; OR = 13,64). 

c. Status kesehatan yang yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan 

yaitu komplikasi kehamilan (p = 0,000; OR = 32,00) dan riwayat penyakit kronis 

dan infeksi (p = 0,000; OR = 29,82). Sedangkan riwayat komplikasi obstetri 

tidak berhubungan. 

d. Perilaku terhadap pelayanan kesehatan yang dalam penelitian ini ialah 

kunjungan ANC tidak berhubungan dengan komplikasi persalinan. 

e. Faktor yang paling memberikan pengaruh terhadap kejadian komplikasi 

persalinan adalah komplikasi kehamilan (p = 0,000, OR = 55,18). 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan diantaranya: 

a. Bagi Masyarakat 

Khususnya perempuan diharapkan dapat mencegah terjadinya komplikasi 

persalinan dengan menghindari 4T yakni terlalu banyak, terlalu sering, terlalu 

tua, dan terlalu muda. Hal demikian dapat dilakukan dengan menunda kehamilan 

sebelum berumur 20 tahun dan berhenti untuk hamil saat sudah berumur di atas 
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35 tahun, menjaga jumlah anak dan jarak kehamilan dengan mengikuti program 

KB. 

b. Bagi Ibu Hamil 

Diharapkan dapat mencegah terjadinya komplikasi persalinan dengan 

menghindari 3T yaitu terlambat mengenali tanda serta bahaya, terlambat 

memperoleh pertolongan, serta terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Hal ini 

dapat dihindari dengan melakukan pemeriksaan kehamilan atau kunjungan ANC 

sesuai anjuran Kementerian Kesehatan secara teratur.  

c. Bagi RSUP Fatmawati 

Diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan komplikasi persalinan 

melalui peningkatan kualitas kunjungan ANC dan promosi kesehatan, serta 

menjaga dan meningkatkan kualitas kebidanan dalam menangani komplikasi 

pada ibu bersalin. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat meneliti variabel yang tak dapat dikaji dalam penelitian ini 

dengan cakupan yang lebih luas serta dapat meneliti faktor-faktor yang 

berhubungan dengan masing-masing jenis komplikasi persalinan dengan 

spesifik. 
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