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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.I Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian tentang pengaruh penggunaan 

aplikasi SIPP berbasis android terhadap kesiapan ibu hamil untuk bersalin 

didapatkan beberapa hal yang disimpulkan sesuai tujuan penelitian 

a. Rata-rata usia responden pada kelompok intervensi berusia 28.29 

sedangkan rata-rata usia responden kelompok kontrol adalah 30.33 

b. Sebagian besar responden berpendidikan sekolah menengah dengan 

jumlah 16 responden (76.2%) pada kelompok intervensi dan 12 responden 

(57.1%) pada kelompok kontrol 

c. Sebagian besar responden tidak bekerja dengan jumlah 18 responden 

(85.7%) pada kelompok intervensi dan 19 responden (90.5%) pada 

kelompok kontrol. 

d. Sebagian responden berpenghasilan lebih atau sama dengan Upah 

Minimum Regional Depok dengan jumlah 12 responden (57.1%) pada 

kelompok intervensi dan 13 responden (61.9%) pada kelompok kontrol 

e. Sebagian besar pembiayaan persalinan responden berasal dari BPJS 

dengan jumlah 18 responden (85.7%) dan 19 responden (90.5%) pada 

kelompok kontrol. 

f. Sebagian besar responden adalah multipara dengan jumlah 15 responden 

(71.4%) pada kelompok intervensi dan 16 responden (76.2%) pada 

kelompok kontrol 

g. Ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap pengetahuan persiapan 

persalinan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok intervensi di 

Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan 

uji T-Dependen didapatkan nilai p value 0.009. Sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap 
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pengetahuan persiapan persalinan sebelum dan sesudah perlakuan di 

Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan 

uji T-Dependen didapatkan nilai p value 0.715. 

h. Ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap kesiapan menjelang 

persalinan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok intervensi di 

Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan 

uji T-Dependen didapatkan nilai p value 0.001. Sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap kesiapan 

menjelang persalinan sebelum dan sesudah perlakuan di Puskesmas 

Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan uji T-

Dependen didapatkan nilai p value 0.727. 

i. Ada perbedaan pengaruh pengetahuan persiapan persalinan setelah 

diberikan perlakuan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol di 

Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil Uji Statistik T-Independen 

menunjukkan nilai p value 0.038 

j. Ada perbedaan kesiapan menjelang persalinan setelah diberikan perlakuan 

antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol di Puskesmas 

Kecamatan Cinere. Hasil Uji Statistik T-Independen menunjukkan nilai p 

value 0.028 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran atau rekomendasi yang bisa 

dijadikan pertimbangan, antara lain sebagai berikut: 

V.2.1 Bagi Akademis 

Bagi institusi keperawatan terutama tenaga pengajar dan pelajar disarankan 

untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi 

mengenai penggunaan aplikasi SIPP terhadap kesiapan ibu hamil untuk bersalin 

sebagai salah satu alternatif pemberian informasi kepada ibu hamil. 

 

V.2.2  Bagi Profesi Keperawatan/Praktisi 

Hendaknya bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan kepustaan 

dasar intervensi terhadap ibu hamil untuk mempersiapkan persalinan. Aplikasi 
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SIPP juga dapat menjadi media lain dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan atau 

penyuluhan. 

 

V.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan bagi peneliti berikutnya bisa menggunakan media lain untuk 

memberikan informasi dan mengetahui pengaruh terhadap kesiapan menjelang 

persalinan. Selain itu penelitian yang menggunakan sistem informasi atau aplikasi 

sejenis disarankan untuk mengembangakannya agar peneliti bisa mengawasi 

penggunaan aplikasi oleh responden
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