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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Pendidikan Kesehatan Menggunakan Media Booklet Terhadap Tingkat 

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pencegahan Perdarahan Post Partum di PMB 

Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021terhadap 36 responden, yaitu 18 

responden dari kelompok intervensi dan 18 responden dari kelompok kontrol 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan perdarahan post partum 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan menggunakan media booklet 

sebagian besar memiliki pengetahun cukup untuk kelompok intervensi 

yaitu sebanyak 10  responden (55,5%) sedangkan pada kelompok kontrol 

sebagian besar memiliki pengetahuan kurang yaitu sebanyak 14 responden 

(77,8%). 

2. Pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan perdarahan post partum 

setelahdiberikan pendidikan kesehatan menggunakan media booklet 

sebagian besar memiliki pengetahun baik untuk kelompok intervensi yaitu 

sebanyak 17  responden (94,4%) sedangkan pada kelompok kontrol 

sebagian besar memiliki pengetahuan cukup yaitu sebanyak 12 responden 

(66,6%).. 
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3. Ada pengaruh penggunaan booklet terhadap pengetahuan ibu hamil 

tentang pencegahan perdarahan post partumdi PMB Wilayah Kota 

Bandar Lampung Tahun 2021, yang dibuktikan setelah dilakukan uji 

 hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test dan didapatkan hasil nilai Asymp. Sig 

(2-tailed)  adalah 0.000 < 0,05. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran-saran yang dapat 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Prodi DIV Kebidanan Poltekkes Tanjungkarang 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pendidikan 

kesehatan menggunakan media booklet  terhadap tingkat pengetahuan ibu 

hamil tentang pencegahan perdarahan post partum dan dapat menambah 

referensi dalam asuhan kebidanan khususnya dalam kehamilan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat dijadikan data awal maupun panduan untuk penelitian selanjutnya. 

Serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi pembelajaran yang 

terkait dengan pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan media 

booklet terhadap tingkat pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan 

perdarahan post partum. 

3. Bagi PMB Wirahayu dan PMB Yesi Rahmawati 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan 

masukan bagi para petugas kesehatan tentang pengaruh pendidikan 
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kesehatan menggunakan media booklet terhadap tingkat pengetahuan ibu 

hamil tentang pencegahan perdarahan post partum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


