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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran tentang analisa faktor 

yang berhubungan dengan pemilihan metode persalinan di RS Pelita Insani 

Martapura. 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan pada bab 

sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut 

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan pemilihan meode persalinan.

Sebagian besar responden (72%) memiliki pengetahuan baik memilih metode

persalinan normal.

2. Tidak ada hubungan antara kesiapan mental dengan pemilihan metode

persalinan. Sebagian besar responden (69,2%) memiliki kesiapan mental

cukup memilih metode persalinan normal.

3. Tidak ada hubungan antara kepercayaan dengan pemilihan metode persalinan.

Sebagian besar responden (52,6%) memiliki kepercayaan cukup memilih

metode persalinan normal.

4. Tidak ada hubungan antara kebutuhan dan keinginan dengan pemilihan

metode persalinan. Sebagian besar responden (64,7%) memiliki kebutuhan

dan keinginan tinggi memilih metode persalinan normal.

5. Tidak ada hubungan antara dukungan suami dengan pemilihan metode

persalinan. Sebagian besar responden (66,7%) memiliki dukungan suami baik

memilih metode persalinan normal.
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6. Tidak ada hubungan dukungan petugas kesehatan dengan pemilihan metode 

persalinan. Sebagian besar responden (66,7%) memiliki dukungan petugas 

kesehatan baik memilih metode persalinan normal. 

6.2 Saran 

1. Bagi petugas kesehatan 

Perlunya melakukan ANC, persiapan persalinan, dan memberikan informasi 

untuk mengarahkan ibu untuk memilih metode persalinan yang sesuai dengan 

kondisi ibu bersalin oleh petugas kesehatan khususnya perawat. 

2.  Bagi ibu 

1)  Perlunya pengetahuan tentang persiapan sebelum persalinan agar ibu siap 

dalam menghadapi persalinan dan dapat memilih metode persalinan yang 

tepat. 

2) Perlunya penanaman pengetahuan tentang metode persalinan agar dapat 

memilih metode persalinan yang terbaik bagi kondisi ibu dan janin. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi rujukan serta perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap faktor yang berhubungan dengan 

pemilihan metode persalinan lainnya selain faktor dalam penelitian ini 

dengan instrumen (kuesioner) yang valid dan reliabel, dan dilengkapi 

data-data penunjang lainnya.  

2) Agar penelitian lebih bagus lagi, perhatikan instrumen penelitian yang 

digunakan, dan lakukan uji validitas dan reliabilitas. 
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3) Penelitian tentang pemilihan metode persalinan sebaiknya dapat 

dilakukan pada masa kehamilan untuk mendapatkan data acuan tentang 

kesiapan mental dan pengetahuan sebelum persalinan. 

4) Jika peneliti selanjutnya ingin meneliti dengan judul dan desain 

penelitian yang sama persis dengan penelitian ini maka harus 

diidentifikasi data penyulit pada responden dengan persalinan SC 
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