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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan, hasil dan pembahasan telah 

dilakukan untuk menjawab pernyataan dan saran-saran yang sesuai dengan simpulan 

yang diambil, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan sebagai berikut :  

1. Pada penelitian ini identifikasi faktor-faktor terjadinya ketuban pecah dini 

diantaranya yaitu pada pekerjaaan , paritas, umur, riwayat ketuban pecah dini, 

infeksi, trauma, dan serviks inkompeten.  

2. Mayoritas faktor pekerjaan menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu 

pada pekerjaan ibu rumah tangga dengan 15 responden (48,4%),  faktor 

paritas menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pada paritas 

multipara (2 sampai 4 kali) dengan 23 responden (74,2%), faktor umur 

menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pada umur 27-30 tahun 

dengan 10 responden (32,3), faktor riwayat ketuban pecah dini menjadi faktor 

terjadinya ketuban pecah dini yaitu pernah mengalami riwayat ketuban pecah 

dini sebanyak 16 responden (51,6%), faktor infeksi menjadi faktor terjadinya 

ketuban pecah dini yaitu pada ibu hamil yang pernah mengalami infeksi 

sebanyak 23 responden (74,2%), faktor trauma menjadi faktor terjadinya 

ketuban pecah dini yaitu pada ibu hamil yang melakukan hubungan suami-
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istri kurang dari 3 kali seminggu sehingga menyebabkan trauma pada 

kehamilannya sebanyak 29 responden (93,5%), dan pada faktor terjadinya 

ketuban pecah dini yang tidak mengalami serviks inkompetens atau kelainan 

otot-otot rahim ada 20 responden (64,5%). 

3. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya ketuban pecah 

dini sebagian besar disebabkan oleh faktor trauma, paritas dan infeksi. 

5.2 Saran 

1. Bagi ibu hamil 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi ibu hamil dalam 

mencegah terjadinya ketuban pecah dini dan hendaknya ibu hamil menyempatkan 

waktu untuk melakukan ANC (Ante Natal Care) secara teratur di pusat pelayanan 

kesehatan. 

2. Bagi rumah sakit 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan agar rumah sakit dapat 

memberikan pendidikan dan mengevaluasi kejadian ketuban pecah dini 

3.Bagi keperawatan 

Perlu adanya penyuluhan dan peringatan pada ibu hamil untuk menghindari 

trauma, infeksi dengan keputihan atau kehamilan primipara serta multipara sebagai 

faktor resiko ketuban pecah dini. 

4.Bagi peneliti selanjutnya 
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Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pada 

penelitian lebih lanjut dengan responden misalnya menghadapi kasus terjadinya 

ketuban pecah dini.  

 


