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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 03 – 05 

Januari 2022 tentang faktor penyebab terjadinya perdarahan post partum 

primer di Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Tahun 2021, diperoleh 

kesimpulan: 

1. Seluruh dari responden mengalami perdarahan post partum primer sebanyak 

32 responden (100%).   

2. Sebagian besar dari responden tidak mengalami atonia uteri yaitu sebanyak 

22 responden (68,8%). 

3. Hampir seluruh dari responden tidak mengalami retensio plasenta yaitu 

sebanyak 28 responden (87,5%). 

4. Sebagian dari responden mengalami laserasi jalan lahir yaitu sebanyak 18 

responden (56,3%). 

 

B. Saran  

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat lebih menggali faktor lain seperti atonia uteri, 

retensio plasenta, dan inversi uteri yang bisa menyebabkan perdarahan post 

partum primer.  

2. Bagi Universitas Ngudi Waluyo  

Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dalam 

proses belajar mengajar serta untuk penelitian berikutnya dapat menjadi 

referensi yang diharapkan lebih menggali tentang faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan perdarahan post partum primer.  

3. Bagi Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada tenaga kesehatan faktor yang menyebabkan perdarahan 

postpartum primer agar berkebijakan lebih dalam mengobservasi kemajuan 

persalinan. 
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4. Bagi Ibu Bersalin 

 Bagi ibu bersalin dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, sehingga dapat mengetahui 

risiko selama masa kehamilan agar tidak terjadi perdarahan post partum. 
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