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Gambaran Pengatahuan Tentang Indikasi Persalinan Sectio Caesarea  

pada Ibu Hamil di UPTD Puskesmas Cikampek Utara  

Kec. Kota Baru Jawa Barat 

 

Rupdi 

Latar Belakang : Menurut survey yang dilakukan oleh Pror. Dr. Gulardi dan Dr. A. Basalamah, 

pada 64 Rumah Sakit di Jakarta menunjukan dari 17.665 kelahiran, sebanyak 35,7 sampai 55,3 % 

melahirkan dengan operasi caesarea, data lain dari Rumah Sakit Karya Husada Cikampek, 

terdapat 433 yang menjalani persalinan sectio caesareapada tahun 2010, dan terdapat 206 yang 

menjalani persalinan sectio caesarea sampai dengan bulan Mei 2010.Tujuan dari penelitian ini 

adalah : Untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang indikasi persalinan sectio caesarea di 

UPTD Puskesmas Cikampek Utara Kec. Kota Baru Jawa Barat.Metode Penelitian : Metode yang 

dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel secara simple 

random sampling, dimana pengambilan sample dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada.Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil univariat didapatkan distribusi frekuensi gambaran 

pengetahuan tentang indikasi persalinan seksio sesarea diperoleh dari 36 responden mayoritas 

terbesar pada responden dengan pengetahuan kurang yaitu sebanyak 22 responden 

(61,1%).Kesimpulan: Dari penelitian yang telah peneliti lakukan adalah mayoritas responden 

dengan pengetahuan kurang yang disebabkan kurangnya informasi yang didapat.  

Kata Kunci   :Persalinan Sectio Caesarea, Indikasi Sectio Caesareadari   

  Ibu, Indikasi Sectio Caesareadari Janin 

Daftar Acuan  : (2007-2010) 

InstansiPendidikan : STIKesMedistra Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Sectio caesareaadalah melahirkan janin 

yang sudah mampu hidup (beserta plasenta 

dan selaput ketuban) secara 

transabdominalmelalui insisi uterus (Benson 

dan pernoll, 2009. hal 456). 

Di Indonesia berdasarkan survai 

demografi dan kesehatan tahun 2009 – 2010 

mencatat angka persalinan sectio caesarea 

secara nasional berjumlah kurang lebih 

20,5% dari total persalinansectio caesarea, 

berdampak terhadap perkembangan walau 

tidak memiliki kondisi medis paling banyak 

disebabkan oleh adanya ketakutan 

menghadapi persalinan normal.(Profil Dikes 

Propinsi, 2009) 

Berdasarkan angka kejadian operasi 

sectio caesarea di Rumah Sakit Karya 

Husada Cikampek, terdapat 433 yang 

menjalani persalinan sectio caesareapada 

tahun 2010, dan terdapat 206 yang menjalani 

persalinan sectio caesareasampai dengan 

bulan Mei 2010. (RS Karya Husada, 2010)  

Persalinan dengan bedah caesar bisa 

menyelamatkan ibu dan bayi saat terjadi 

komplikasi persalinan, bukan tanpa alasan 

jika akhirnya calon ibu tidak bisa melalui 

persalinan normal, faktor penyebab yang 

menjadi alasan dari seorang ibu harus 

menjalani operasi caesar yaitu posisi 

sungsang, placenta previa, ukuran pinggul 

sempit, direncanakan, ari-ari terlepas, tali 

plasenta melilit tubuh bayi, bayi kembar, 

terjadi pendaharan, fetal distress, 

preeklamsia. (Febria Silaen, Seputar 

Kehamilan dan Persalinan) 

Untuk mendeteksi secara dini apakah 

ibu hamil akan mengalami sectio caesarea 

atau tidak sebaiknya ibu hamil rajin 

memeriksakan kehamilannya, yang memiliki 

resiko untuk persalinan caesarea dapat lebih 

menjaga dan memelihara kesehatan dirinya, 

kandungannya melalui pelayanan kesehatan 

yang optimal, dan harus mempersiapkan 

kebutuhan dirinya jika ibu sudah mengetahui 

dirinya memiliki resiko untuk persalinan 

caesarea.  (Anggraeni L) 

Mengingat tingginya angka kejadian 

sectio caesarea dari tahun ke tahun memberi 

motivasi kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang Gambaran Pengetahuan 

Tentang Indikasi Persalinan Sectio Caesarea 

pada Ibu Hamil di UPTD Puskesmas 

Cikampek Utara Kec. Kota Baru Jawa Barat 

tahun 2010. 

 

TINJAUAN TEORI 

Konsep Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan  terjadi melalui panca indera 

manusia, yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. 

(Notoatmodjo, 2010: 139) 

Pengertian Sectio Cesarea 

Istilah sectio caesarea berasal dari 

perkataan latin caedere yang artinya 

“memotong”.sectio caesarea adalah suatu 

cara melahirkan janin dengan membuat 

sayatan pada dinding uterus melalui dinding 

depan perut. (Dr.Amru Sofian, 2010: 85) 

KlasifikasiSectio Caesarea 

a. Sectio Caesareaprimer (efektif) 

b. Sectio Caesarea sekunder 

c. Sectio Caesarea ulang 

d. Sectio Caesarea histeretomi 

e. Operasi porro 

Indikasi Sectio Caesarea 

a. Indikasi Ibu 

b. Indikasi janin 

Komplikasi Sectio Caesarea 

a. Infeksi puerperal (nifas) 

b. Perdarahan 

c. Luka kandung kemih, emboli paru dan 

keluhan kandung kemih bila 

reperitonialisasi terlalu tinggi. 

d. Kemungkinan ruptur uteri spontan pada 

kehamilan mendatang.(Dr.Amru Sofian, 

2010: 87)  

Jenis-jenis operasi sectio caesarea 

a. Abdomen (Sectio caesarea abdominalis) 

b. Vagina (Sectio caesarea vaginalis) 

c. Sectio caesarea klasik (Korporal) 

d. Sectio caesarea ismika (Profunda) 

Pelaksanaan sectio caesarea 

a. Teknik sectio caesarea klasik 

b. Teknik sectio caesarea transperitoneal 

profunda 

Nasihat Pasca Operasi 

a. Dianjurkan jangan hamil selama lebih 

kurang satu tahun dengan memakai 

kontrasepsi. 

b. Kehamilan berikutnya hendaknya 

diawasi dengan pemeriksaan antenatal 

yang baik. 

c. Dianjurkan untuk bersalin dirumah sakit 

yang besar. 

d. Apakah persalinan selanjutnya harus di 

tolong dengan seksio sesarea bergantung 



 
 

dari indikasi seksio sesarea dan keadaan 

pada kehamilan berikutnya. 

e. Hampir di seluruh institusi di Indonesia 

tidak dianut diktum “once a cesarean 

always a cesarean”. 

f. Yang dianut adalah “once a cesarean not 

always  cesarean”, kecuali pada panggul 

sempit atau disproposi sefalopelvik. 

(Dr.Amtu Sofian, 2010:87) 

KERANGKA KONSEP 

Kerangka konsep merupakan justifikasi 

ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan 

dan memberi landasan kuat terhadap topik 

yang di pilih sesuai dengan identifikasi 

masalahnya. (Aziz alimul hidayat, 2010: 23) 

1. Karakteristik Ibu 

a. Usia 

Usia yaitu usia individu yang 

terhitung mulai saat dilahirkan 

sampai saat berulang tahun. Semakin 

cukup umur maka tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berpikir dan 

bekerja. 

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah (baik formal maupun non 

formal), berlangsung seumur hidup. 

c. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus 

dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupannya dan kehidupan 

keluarganya. 

2. Gambaran pengetahuan tentang 

indikasi persalinan sectio caesarea 

pada ibu hamil 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, 

dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Penginderaan  terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2010: 

139) 

a. Indikasi SectioCaesarea 

1) Indikasi Ibu 

2) Indikasi janin 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif yaitu suatu  

penelitian yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan suatu 

fenomena yang terjadi di dalam masyarakat 

(Notoatmodjo, 2010:86).Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil yang 

memeriksakan kehamilannya di UPTD 

Puskesmas Cikampek Utara Kec. Kota Baru 

Jawa Barat periode Juni 2010 yang terdiri 

dari 40 ibu hamil. Sampel sebanyak 36 

respoden dengan menggunakan Teknik 

Consecutive sampling yaitu cara 

pengambilan sampel ini dilakukan dengan 

memilih sampel yang memenuhi kriteria 

penelitian sampai kurun waktu tertentu 

sehingga jumlah sampel terpenuhi(Hidayat, 

2010:84). Kriteria penelitian disini yaitu Ibu 

yang memeriksakan kehamilannya di UPTD 

Puskesmas Cikampek Utara Kec. Kota Baru 

Jawa Baratpadatanggal 20-25 Juni 2010.Alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner yang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Karakteristik 

1. Umur 

Tabel 1 

Distibusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan umur di 

UPTD Cikampek Utara Kec. 

Kota Baru Jawa Barat tahun 

2010 

Umur Frekuensi ( % ) 

< 20 

tahun 

6 16.7 

20-35 

tahun 

29 80.6 

> 35 

tahun 

1 2.8 

Jumlah  36 100.0 

 

Berdasarkan tabel 1 distibusi 

frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan umur di UPTD 

Puskesmas Cikampek Utara Kec. 

Kota Baru Jawa Barat tahun 2010 

dari 36 responden, ditemukan 

yaitusebanyak 29responden 

(80,6%) dengan umur 20-35 tahun, 

sebanyak 6 responden (16,7%) 

dengan umur <20 tahun dan 

sebanyak 1 responden (2,8%) 

dengan umur >35 tahun. 

 

 



 
 

2. Pendidikan 

Tabel 2 

Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan 

pendidikan di UPTDCikampek 

Utara Kec. Kota Baru Jawa 

Barat tahun 2010 

Pendidikan  Frekuensi  (% ) 

SD 1 2.8 

SMP 17 47.2 

SMA 18 50.0 

PT 0 0.0 

Jumlah 36 100.0 

 

Berdasarkan tabel 2 distibusi frekuensi 

karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan di UPTD Puskesmas Cikampek 

Utara Kec. Kota Baru Jawa Barat tahun 

2010 dari 36 responden, ditemukan 

yaitusebanyak 18responden (50,0%) dengan 

pendidikan SMA, sebanyak 

17responden(47,2%) dengan pendidikan 

SMP, sebanyak 1responden (2,8%) dengan 

pendidikan SD, dantidakada yang 

berpendidikanPerguruanTinggi. 

3. Pekerjaan 

Tabel 3 

Distribusi frekuensi 

karakteristikresponden 

berdasarkan pekerjaan di UPTD 

Cikampek Utara Kec. Kota Baru 

Jawa Barat tahun 2010 

Pekerjaan  Frekuensi (% ) 

Tidak 

Bekerja 

36 100.0 

Bekerja 0 0.0 

Jumlah 36 100.0 

 

Berdasarkan tabel 3 distibusi 

frekuensikarakteristik responden 

berdasarkan pekerjaan di UPTD 

Puskesmas Cikampek Utara Kec. 

Kota Baru Jawa Barat tahun 2013 

dari 36 responden, sebanyak 

36responden (100,0%) yang 

tidakbekerja, dantidakada yang 

bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.Distribusi frekuensi pengetahuan 

ibu hamil tentang indikasi persalinan 

sectio caesareadari faktor ibu di UPTD 

Cikampek Utara Kec. Kota Baru Jawa 

Barat tahun 2010 

Indikasi Ibu Frekuensi (% ) 

Kurang 20 55.6 

Cukup 10 27.8 

Baik 6 16.7 

Jumlah 36 100.0 

 

Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi 

pengetahuan ibu tentang indikasi persalinan 

sectio caesarea dari faktor ibu di UPTD 

Puskesmas Cikampek Utara Kec. Kota Baru 

Jawa Barat tahun 2013 dari 36 responden, 

ditemukan yaitusebanyak 20 responden 

(55,6%) dengan pengetahuan kurang, 

sebanyak 10 responden (27,8%) dengan 

pengetahuan cukup dan sebanyak 6 

responden (16,7%) dengan pengetahuan 

baik. 

 

Tabel 5 

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu 

hamil tentang indikasi persalinan 

sectio caesarea dari faktor janin di 

UPTD Cikampek Utara Kec. Kota 

Baru Jawa Barat tahun 2010 

Indikasi Janin Frekuensi (% ) 

Kurang 25 69.4 

Cukup 6 16.7 

Baik 5 13.9 

Jumlah 36 100.0 

 

Berdasarkan tabel 5 distribusi 

frekuensi pengetahuan ibu tentang 

indikasi persalinan sectio caesarea dari 

faktor janin di UPTD Puskesmas 

Cikampek Utara Kec. Kota Baru Jawa 

Barat tahun 2010 dari 36 responden, 

ditemukan yaitusebanyak 25 responden 

(69,4%) dengan pengetahuan kurang, 

sebanyak 6 responden (16,7%) dengan 

pengetahuan cukup dan sebanyak 5 

responden (13,9%) dengan pengetahuan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEMBAHASAN 

A. Karakteristik 

1. Umur 

Berdasarkan tabel 1 diatas di ketahui 

bahwa proporsi terbesar adalah responden 

pada kelompok umur 20–35 tahun yaitu 

sebanyak 29 responden (80.6%). 

Umur yaitu usia individu yang terhitung 

mulai saat di lahirkan sampai dengan ulang 

tahun terakhir, semakin cukup umur maka 

sikap kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berpikir dan 

bekerja. (Arini, 2010: 49) 

Dari hasil penelitian ini penulis 

menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan tergantung dari 

bagaimana cara mendapatkan suatu 

informasi yang sejelas-jelasnya, dan banyak 

pengalamanyang di dapat untuk memperoleh 

informasi-informasi, kemudian tergantung 

juga pada kemampuan fikir seseorang dan 

daya ingat seseorang, tidak semua yang 

berusia reproduktif akan lebih matang dalam 

berfikir dan bekerja. 

2. Pendidikan 

Berdasarkan hasil tabel 2 diatas 

deketahui dari 36 responden bahwa 

berpendidikan SMA sebanyak 18 responden 

(50.0 %). 

Pendidikan adalah sebuah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok dan juga usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi 

pendidikan seseorang, makin mudah orang 

tersebut untuk menerima informasi. 

(Budiman, 2010: 4-5) 

Dari hasil penelitian ini penulis 

menyimpulkan bahwa tidak semua orang 

yang berpendidikan tinggi pengetahuannya 

akan baik, hal ini bisa di sebabkan juga 

karena motivasi yang ada dalam diri untuk 

mendapatkan informasi itu kurang dan bisa 

juga disebabkan karena kurangnya 

kesadaran dari seseorang untuk 

mendapatkan suatu informasi yang lebih 

jelas sehingga seseorang tersebut tidak 

memahaminya bukan sekedar hanya sebatas 

mengetahuinya saja.Dalam proses interaksi 

sosial yang ada di dalam masyarakat juga 

akan mempengaruhi pengetahuan 

masyarakat yang di dalamnya tentunya 

terjadi proses komunikasi yang mengandung 

informasi, dengan hidup bersama dalam 

tingkat pendidikan yang rata-rata sama, 

maka pengetahuan yang di dapatkan juga 

tidak seberapa, berbeda jika hidup dalam 

lingkungan yang dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi, maka pengetahuan yang di 

dapatkan juga akan lebih banyak, tetapi 

walaupunsemakin tinggi pendidikan 

seseorang, tetapi tidak mempelajari suatu 

bidang yang lain, hanya terfokus pada satu 

bidang saja, maka apabila orang tersebut di 

tanyakan tentang bidang yang di luar yang 

dia pelajari maka orang tersebut akan kurang 

mengetahuinya. Jadi pendidikan yang tinggi 

tidak menjamin bahwa seseorang 

mempunyai pengetahuan yang luas, karena 

pengetahuan tidak hanya di peroleh dari 

pendidikan formal namun bisa di peroleh 

dari pendidikan non formal ataupun 

lingkungan sekitar dan rasa ingin tahu yang 

besar mengenai pengetahuan-pengetahuan 

lain di luar ilmu yang dia pelajari.  

3. Pekerjaan  

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui 

bahwa proporsi terbesar adalah responden 

yang tidak bekerja yaitu sebanyak 36 

reponden (100.0%). 

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus 

dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupannya dan kehidupan keluarganya. 

Pekerjaan ibu juga di perkirakan dapat 

mempengaruhi pengetahuan ibu, karena 

pengetahuan ibu yang bekerja lebih baik bila 

di bandingkan dengan yang tidak bekerja 

(Arini, 2010: 49).  

Dari hasil penelitian ini penulis 

menyimpulkan bahwa seseorang yang 

bekerja lebih banyak mendapatkan informasi 

dari luar rumah sehingga wawasannya lebih 

baik di bandingkan dengan seseorang yang 

tidak bekerja. Ibu hamil yang bekerja lebih 

sering mendapatkan informasi khususnya 

tentang kesehatan dan lebih banyak 

berinteraksi dengan oranglain di bandingkan 

dengan ibu hamil yang tidak bekerja, karena 

ibu hamil yang tidak bekerja jarang 

mendapatkan informasi dan jarang 

berinteraksi dengan orang lain. 

 

 



 
 

B. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu 

hamil tentang indikasi persalinan 

sectio caesarea dari faktor ibu di 

UPTD Puskesmas Cikampek Utara 

Kec. Kota Baru Jawa Barat tahun 

2010 
Dari hasil penelitian dapat di 

simpulkan bahwa dari 36 reponden 

sebanyak 20 responden (55,6%) 

mayoritas memiliki pengetahuan yang 

kurang tentang indikasi persalinan 

sectiocaesarea dari faktor ibu.   

Menurut Dr. Taufan Nugroho, 

dkk (2010) ibu hamil yang di indikasikan 

untuk bersalin dengan sectio caesarea 

dari faktor ibu adalah yang mempunyai 

indikasi plasenta previa, placenta 

abruption, panggul sempit, disproporsi 

sefalopelvik, ruptura uteri mengancam, 

partus lama, partus macet, preeklamsia, 

pernah seksio sesarea sebelumnya, dan 

wanita yang obesitas. 

Dari hasil penelitian ini penulis 

menyimpulkan tentang indikasi 

persalinan sectio caesarea dari faktor 

ibu, mayoritas memiliki pengetahuan 

yang kurang, hal ini dapat di lihat dari 

cara responden menjawab kumpulan 

penyataan yang di berikan.Kurangnya 

pengetahuan ibu hamil tentangindikasi 

persalinan sectio caesarea dari faktor 

ibu, bisa di sebabkan karena ibu jarang 

mendapatkan informasi-informasi seperti 

penyuluhan tentang indikasi sectio 

caesarea, hal ini dapat menjadi salah 

satu penyebab ketidaktahuan ibu hamil 

terhadap indikasi persalinansectio 

caesarea khusunya dari faktor 

ibu.Penyebab lain juga karena keaktifan 

ibu dalam mencari informasi tentang 

indikasi sectio caesareadari faktor ibu itu 

kurang aktif, serta kurangnya informasi 

tentang indikasi sectio caesareadari 

faktor ibu olehtenaga kesehatan dan tidak 

adanya minat dariibu hamiluntuk 

mencari tahu informasi mengenai 

indikasi sectio caesareadari faktor ibu, 

karena pengetahuan dapat di peroleh dari 

media massa, media elektronik, buku 

petunjuk, petugas kesehatan, media 

poster, dan kerabat dekat (Notoatmodjo, 

2010), padahal pengetahuan tentang 

indikasi sectio caesareadari faktor 

ibusangatlah penting agar ibu hamil bisa 

berhati-hati dalam menjaga 

kehamilannya dan juga ibu hamil bisa 

menentukan akan jenis persalinannya 

nanti. 

C. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu 

hamil tentang indikasi persalinan 

sectio caesareadari faktor janin di 

UPTD Puskesmas Cikampek Utara 

Kec. Kota Baru Jawa Barat tahun 

2010 
 Dari hasil penelitian dapat 

disimpulakan bahwa dari 36 responden, 

sebanyak 25 responden (69,4%) 

mayoritas memiliki pengetahuan yang 

kurang tentang indikasi persalinan sectio 

caesarea dari faktor janin. 

Menurut Dr.Amru Sofian, dkk 

(2010), selain indikasi dari ibu terdapat 

juga indikasi dari janin sepertikelainan 

letak, presentasi dahi, presentasimuka, 

gawat janin, dan kehamilan ganda. 

Dari hasil penelitian ini penulis 

menyimpulkan tentang indikasi 

persalinan sectio caesarea dari faktor 

janin mayoritas memiliki pengetahuan 

yang kurang,hal ini dapat di lihat dari 

cara responden menjawab kumpulan 

penyataan yang di berikan.Kurangnya 

pengetahuan ibu hamil tentangindikasi 

persalinan sectio caesarea dari faktor 

janin, karenakurang aktifnya responden 

dalam menggali informasi, serta malas 

untuk mengikuti kegiatan yang ada 

dilingkungan sekitar, sehingga hasil tahu 

merekapun kurang dan informasi yang 

didapatpun kurang, ditambah lagijarang 

sekali yang melakukan pemeriksaan 

USG pada kehamilannya, sehingga ibu 

hamil tidak mengetahui kondisi janinnya 

yang ada di dalamrahimnya,itu di 

karenakan ibu hamil hanya berfikiran 

bahwa melakukan pemeriksaan USG 

pada kehamilannya itu hanya untuk 

melihat jenis kelamin bayinya,hal ini 

dapat menjadi salah satu penyebab 

ketidaktahuan ibu hamil terhadap 

indikasi persalinan sectio caesarea dari 

faktor janin, padahal selain untuk melihat 

jenis kelamin janinnya, USG juga dapat 

untuk melihat kondisi janinnya, sehingga 

ibu hamil akan tahu akan kondisi 

janinnya yang ada di dalam rahim dan 

juga akan bisa 

mengetahuijenispersalinannya, apakah 

dia akan bersalin normal atau sectio 

caesarea, sehingga ibu hamil 

akanmenjaga kehamilannya demi 

mendapatkan kehamilan yang sehat dan 

bayi yang sehat dan normal. 

 

 

 



 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

di lakukan di UPTD Puskesmas Cikampek 

Utara Kec. Kota Baru Jawa Barat Periode 

Juni 2010 yang di lakukan pada tanggal 20-

25 Juni 2010, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Diketahui dari 36 responden bahwa 

proporsi terbesar adalah responden pada 

kelompok umur 20-35 tahun yatu 

sebanyak 29 responden (80.6%). 

2. Diketahui dari 36 responden bahwa 

proporsi terbesar adalah responden yang 

berpendidikan SMA sebanyak 18 

responden (50.0%). 

3. Diketahui dari 36 responden (100.0 %) 

seluruhnya tidak bekerja. 

4. Diketahui dari 36 responden mayoritas 

ibu hamil20 responden (55.6%) kurang 

mengetahui tentang indikasi persalinan 

sectio caesareadari faktor ibu. 

5. Diketahui dari 36 responden mayoritas 

ibu hamil 25 responden (69.4%) kurang 

mengetahui tentang indikasi persalinan 

sectio caesareadari faktor janin. 

SARAN 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat mengembangkan materi penelitian 

ini tentang Gambaran Pengetahuan 

Tentang Indikasi Persalinan Sectio 

Caesarea Pada Ibu Hamil agar lebih 

inovatif dan kreatif seperti dari penelitian 

deskriptif menjadi analitik sehingga 

informasi tentang Indikasi Persalinan 

Sectio Caesareamenjadi lebih mendalam 

dan mudah di pahami oleh masyarakat 

luas. 

2. Bagi Responden 
Bagi ibu hamil diharapkan ibu hamil 

aktif mencari informasi dari berbagai 

sumber tentang Indikasi Persalinan 

Sectio Caesarea, agar ibu hamil lebih 

berhati-hati dalam menjaga 

kehamilannya,bisa menentukan jenis 

persalinannya dan bisa menentukan akan 

bersalin dimana, dan juga  menambahkan 

wawasan bagi ibu hamil tentang Indikasi 

Persalinan Sectio Caesarea. 

3. Bagi Tempat Penelitian 
Diharapkan dari hasil penelitian di 

UPTD Puskesmas Cikampek Utara Kec. 

Kota Baru Jawa Barat ini dapat 

digunakan sebagai masukan dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan dan 

menambahkan wawasan ibu hamil, dan 

dapat memberikan penyuluhan dan 

informasi tentang indikasi persalinan 

sectio caesareapada ibu hamil, sehingga 

dalam pemberian asuhan kebidanan 

dapat memberikan konseling pada ibu 

hamil sesuai dengan kebutuhan. 

 

4. Bagi Instuti Pendidikan 
Diharapkan hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai bahan bacaan maupun 

sumber materi yang bermanfaat bagi 

mahasiswa STIKes Medistra Indonesia 

lainnya dan untuk memperdalam lagi 

mengenai gambaran pengetahuan tentang 

indikasi persalinansectio caesareapada 

ibu hamil. 
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