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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

untuk mengetahui hubungan paritas dan riwayat pre eklampsia terhadap

kejadian pre eklampsia pada ibu hamil di RSUD Dr. H. Moch Ansari saleh

Banjarmasin tahun 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah ibu hamil yang memiliki paritas beresiko sebanyak 34 orang (43,0

%) dan yang memiliki paritas dengan kategori tidak beresiko sebanyak 45

orang (57,0 %).

2. Jumlah ibu hamil yang memiliki riwayat pre eklampsi sebanyak 44 orang

(55,7 %) dan yang tidak memiliki riwayat pre eklampsia sebanyak 35

orang (44,3 %).

3. Jumlah ibu hamil yang memiliki Pre Eklampsia Berat yaitu sebanyak 72

orang (91,1 %) sedangkan sampel yang mengalami pre eklampsia ringan

adalah sebanyak 7 orang (8,9 %).

4. Tidak adahubungan yang bermakna antara Paritas terhadap Kejadian

Pre Eklampsia pada Ibu Hamil didapatkannilaip value = 1,000.

5. Ada hubungan yang bermakna antara riwayat pre eklampsia terhadap

Kejadian Pre Eklampsia pada Ibu Hamildidapatkannilaip value = 0,002.

B. Saran

1. Bagi Tempat Penelitian

Untuk para petugas kesehatan yang berada di Rumah Sakit dapat

memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami ibu yang

menderita pre eklamsiaagar dapat meningkatkan kualitas pelayanan,
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khususnya dalam penanganan kasus pre eklampsia pada ibu hamil

dengan penatalaksanaan yang tepat, sehingga diharapkan dapat

mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

2. Bagi Ibu Hamil

Disarankan untuk ibu hamil agar lebih rutin memeriksakan kehamilannya

sedini mungkin agar dapat mengetahui adanya komplikasi yang terjadi

pada kehamilannya sehingga agar mendapatkan penanganan dengan

cepat dan tepat.

3. Institusi pendidikan

Diharapkan kepada institusi pendidikan agar selalu meningkatkan

kesempatan kepada seluruh mahasiswa dalam upaya mengenal lebih

banyak tentang kasus pre eklampsia pada ibu hamil baik pada proses

pembelajaran atau melalui kegiatan pelatihan tentang penatalaksanaan

pada ibu hamil yang mengalami pre eklampsia diluar jam pembelajaran.

4. Peneliti selanjutnya

Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapatmengambilvariabel yang

lebihluassepertiumur,

dapatmengembangkanpenelitiandenganmenelititingkatpengetahuanibuha

miltentang pre eklamsia agar mendapatpenanganan yang tepat.


