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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan 

bahwa : 

1. berdasarkan analisis multivariat, variabel yang paling dominan 

berhubungan dengan ketidakpatuhan Antenatal Care pada ibu hamil 

trimester III di wilayah kerja Puskesmas Bangetayu Semarang adalah 

faktor persepsi ibu terhadap kualitas pelayanan ANC dengan memiliki 

propabilitas untuk tidak patuh melakukan Antenatal Care  adalah sebesar 

93,1%.  

2. Variabel yang tidak berhubungan dengan ketidakpatuhan Antenatal Care 

pada ibu hamil trimester III antara lain : dukungan keluarga/suami, 

tingkat pengetahuan ibu tentang kehamilan, usia, paritas, pekerjaan, sikap 

ibu dan keterjangkauan waktu. 

 

B. Saran 

1. Kepada Pihak Puskesmas : 

a. perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kehandalan dalam hal 

ketelitian dan kecermatan Bidan melalui pelatihan yang substansinya 

meliputi pemeriksaan pengukuran tinggi fundus uteri, imunisasi TT, 
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dan tes laboratorium, serta memberikan pemahaman pada Bidan agar 

susbtansi tersebut dijalankan secara rutin.  

b. perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan daya tanggap yaitu 

dengan memperbaiki prosedur pelayanan (sistemika proses 

penyerahan berkas dari loket ke poli KIA) dan mempertimbangkan 

proporsi ketersediaan personalia Bidan.  

c. Perlunya peningkatan keterampilan, dengan memberikan 

pemahaman Bidan agar pada saat memberikan informasi pada pasien 

tidak terburu-buru, serta perlu diberikannya pelatihan promosi 

kesehatan (cara penyampaian informasi yang benar). Peningkatan 

kualitas pelayanan empati terutama kepedulian Bidan dalam 

memberikan dukungan untuk ibu melakukan pemeriksaan secara 

rutin.  

d. Perlu adanya peningkatan sarana fasilitas yaitu dengan memperbaiki 

alat yang rusak, memperbahrui alat yang kurang (modernisasi alat) 

dan penempatan barang yang rapi.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan ANC pada ibu hamil 

trimester III dengan instrumen yang lebih tinggi lagi, agar dapat 

mengetahui lebih lanjut faktor lain apa saja yang mempengaruhi ibu 

hamil trimester III dalam melakukan pemeriksaan kehamilan selain 

yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan ANC dengan 

cakupan wilayah yang lebih luas, agar jumlah responden dapat lebih 

mewakili seluruh ibu hamil di wilayah tersebut. 

c. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti faktor lain yang kemungkinan 

dapat menyebabkan tidak patuhnya ibu dalam melakukan pemeriksaan 

ANC terutama pada ibu hamil trimester III. 

d. menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor 

masyarakat tentang kurang minatnya untuk melakukan pemeriksaan 

pelayanan ANC di Puskesmas Bangetayu serta alasan-alasan yang 

mempengaruhinya. 

 


