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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang simpulan yang 

merupakan rangkuman isi dan benang merah dari penulisan ini, dengan 

harapan penulis, kiranya dapat menjawab tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan, kemudian akan disampaikan saran praktis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

 
5.1 Simpulan 

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Perilaku kesehatan ibu hamil suku Amungme masih sangat minim 

atau kurang karena pengaruh tingkat pendidikan yang rendah 

derajatnya yakni : Sekolah Dasar / SD. 

2. Masih terlihat begitu sempit pemahaman Ibu hamil tentang malaria 

dan kaku tentang bagaimana proses penanganannya. 

3. Dari kelima partisipan, tiga partisipan lebih memilih dan melakukan 

pengobatan secara adat atau  tradisional dibanding dengan perawatan 

ke tenaga medis. 

4. Terlihat ada kesediaan dan kemauan untuk berubah dan mengubah 

tingkah-laku pada prilaku ibu hamil yang menderita malaria. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil berhubungan dengan 

perilku kesehatan selama hamil diantaranya kebiasaan/adat, tingkat 
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pendidikan, nilai pasrah bahwa hidup ini ada di dalam tangan Yang 

Maha Kuasa, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang 

ada disekitarnya, pengaruh kebiasaan dan pemahaman orang lain, 

tempat tinggal, kesulitan akses layanan kesehatan, dan tingkat 

ekonomi yang pas-pasan. 

 
5.2 Saran 

a. Bagi institusi pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan 

pendidikan kesehatan tentang perilaku ibu hamil yang menderita 

penyakit malaria pada suku Amungme di Timika, juga dapat 

digunakan sebagai bahan bacaan. 

b. Bagi petugas kesehatan, diharapkan dapat dijadikan referensi 

bagi tenaga kesehatan untuk menambah pengetahuan tentang 

perilaku ibu hamil yang menderita penyakit malaria pada suku 

Amungme di Timika sehingga dapat membuat strategi intervensi 

yang lebih tepat sasaran. 

c. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika agar 

mengatasi masalah yang dianggap masih kurang dan belum 

tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan kesehatan yang memadai. Seperti penambahan 

jumlah dokter, perawat bidan serta petugas kesehatan lainnya 
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dan pengadaan Puskesmas Pembantu di beberapa desa yang 

dianggap jauh dari kecamatan masing-masing 

 

 

 


