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BAB V 

PENUTUP 

 

 

D. Kesimpulan   

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah: 

1. Dukungan Suami di Desa Mudal dan Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten 

Wonosobo sebagian besar sebagian besar dalam kategori dukungan baik sebanyak 

38 responden (55,1%) 

2. Kunjungan K4 di Desa Mudal dan Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten 

Wonosobo 2021 sebagian besar kategori kunjungan K4 lengkap sebanyak 38 

responden (55,1%) 

3. Didapatkan hasil uji Chi Square dengan nilai P value sebesar 0,000 

oleh karena P value=0,000 < α (0,05), maka Ha diterima, artinya ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan suami terhadap kunjungan K4 di Desa 

Mudal dan Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo 2021 

E. Saran 

1. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah  wawasan yang berarti dan 

bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Harapannya 

juga dapat bekerja sama dengan institusi kesehatan lain dalam memberikan 

informasi tentang pelayanan antenatal care.   

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai penerapan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dan menerapkan 

metodologi dalam penelitian tentang hubungan dukungan suami dengan 
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kelengkapan antenatal care. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan dalam 

mengenai faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, agar hasil 

penelitian yang didapatkan menjadi lebih baik.  

3.  Bagi Bidan Desa  

Bagi Bidan Desa sebaiknyaa melakukan kunjungan kehamilan kerumah responden 

sehingga kunjungan minimal kehamilan dapat terpenuhi. Dalam memberikan 

pelayanan antenatal care pada ibu hamil dalam masa pandemi supaya lebih 

inovatif, menarik, teratur dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga ibu hamil 

merasa puas saat memeriksakan kehamilannya.   

4.  Bagi Responden  

Bagi responden bisa mengikuti kegiatan posyandu agar kunjungan minimal 

kehamilan dapat terpenuhi. Mendapatkan informasi terkait pelayanan antenatal 

care pada masa pandemi, sehingga meningkatkan pengetahuan ibu dan 

pemantauan tumbuh kembang masa kehamilannya. 

5. Bagi Suami 

Bagi suami di harapkan untuk selalu mengetahu jadwal kunjungan pemeriksaan 

ANC agar hubungan emosional dengan ibu dapat terjalin dengan baik sehingga ibu 

lebih merasa di perhatikan selama masa kehamilan.  

 


