
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tingkat pelaksanaan IMD 

pada persalinan sectio caesarea. di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang adalah baik. Hal ini diketahui sebanyak 18 responden (60%) 

mempunyai tingkat pelaksanaan IMD yang baik dan sebanyak 12 (40%) 

responden mempunyai tingkat pelaksanaan IMD kurang. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tingkat pengetahuan perawat 

tentang IMD pada persalinan sectio caesarea di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang adalah baik. Hal ini diketahui sebanyak 20 responden 

(66.7%) mempunyai tingkat pengetahuan baik dan sebanyak 10 responden 

mempunyai tingkat pengetahuan kurang.  

3. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sikap perawat dalam 

pelaksanaan IMD pada persalinan sectio caesarea. di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang adalah positif. Hal ini diketahui dari sebanyak 17 

responden (66.7%) mempunyai sikap positif selama pelaksanaan IMD 

pada persalinan sectio caesarea dan sebanyak 13 responden (43.3) 

mempunyai sikap negatif selama pelaksanaan IMD pada persalinan sectio 

caesarea.  

4. Ada hubungan antara pengetahuan dengan pelaksanaan IMD pada 

persalinan sectio caesarea di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

ditunjukan dengan nilai p value sebesar 0.000 (p<0.05) 

5. Ada hubungan antara sikap dengan pelaksanaan IMD pada persalinan 

sectio caesarea di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ditunjukan 

dengan nilai p value sebesar 0.000 (p<0.05) 
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B. Saran  

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara umum 

pada masyarakat terutama pada ibu hamil untuk nantinya tetap menerapkan 

IMD pada persalinan section caesarea dan memberikan ASI eksklusif pada 

bayinya.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Untuk institusi pendidikan, hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

informasi dan referensi penelitian selanjutnya didalam meningkatkan 

pengetahuan tentang pelaksanaan IMD padapersalinan sectio caesarea. 

3. Bagi Fasilitas Kesehatan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

tenaga kesehatan tentang pelaksanaan IMD pada persalinan  sectio caesarea 

dan dapat mengevaluasi pelaksanaan IMD pada persalinan section caesarea 

sehingga dapat mengurangi angka kematian neonatus.  
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