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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Beberapa faktor risiko yang terbukti berperan terhadap kejadian 

preeklamsia pada ibu adalah usia <20 atau >35 tahun, aktivitas fisik 

tinggi, stres berat, riwayat preeklamsia keluarga dan paparan asap rokok. 

2. Bila kejadian tersebut secara bersamaan maka probabilitas  kejadian 

preeklamsia mencapai 86,7 %. 

3. Beberapa faktor risiko yang tidak terbukti berperan terhadap kejadian 

preeklamsia pada ibu adalah adalah multiparitas, kelebihan berat badan 

sebelum hamil, riwayat hipertensi dan kehamilan tidak diinginkan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

a. Sebaiknya ibu merencanakan kehamilannya pada waktu yang 

tepat, yaitu 20-35 tahun. 

b. Ibu hamil agar tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. 

c. Sebaiknya ibu hamil tidak terbebani oleh masalah-masalah yang 

dapat menyebabkan stres. 
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d. Sebaiknya ibu menelusuri apakah dalam keluarganya terdapat 

riwayat preeklamsia keluarga, agar dapat mencegah terjadinya 

preeklamsia. 

e. Sebaiknya ibu menghindari paparan asap rokok di rumahnya 

maupun di lingkungan tempat tinggalnya. 

f. Bagi perokok, sebaiknya merokok dilakukan di tempat tersendiri 

agar tidak membahayakan orang di sekitar, terutama ibu hamil. 

 

2. Bagi Instansi Kesehatan 

a. Pada saat pelaksanaan program kelas ibu hamil dan posyandu dapat 

memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil tentang 

pentingnya mengurangi aktivitas fisik tinggi, mengurangi stres, 

memberikan konseling kepada ibu tentang masalah-masalah yang 

dihadapi . 

b. Melakukan penyuluhan tentang komplikasi pada masa kehamilan di 

lingkungan kerja, seperti perusahaan-perusahaan atau industri rumah 

tangga, karena banyak ibu hamil yang bekerja. 

c. Melakukan penyuluhan secara berkelanjutan tentang bahaya paparan 

asap rokok di masyarakat. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

faktor risiko preeklamsia dengan instrumen yang lebih tinggi lagi, 

agar dapat mengetahui tingkatan paparan asap rokok dan pengaruhnya 

terhadap kehamilan.  

b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar meneliti kehamilan tidak 

diinginkan dengan menggunakan instrument yang lebih tinggi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

faktor risiko preeklamsia dengan cakupan wilayah yang lebih luas, 

agar jumlah responden dapat lebih mewakili seluruh ibu hamil di 

wilayah tersebut. 

d. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti faktor lain yang kemungkinan 

dapat menyebabkan preeklamsia pada ibu. 

 


