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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai gambaran 

tingkat kecemasan orang tua pada anak toodler sampai prasekolah akibat 

hospitalisasi di ruang asoka rumah sakit imelda pekerja indonesia medan dari Juli 

sampai Agustus disimpulkan sebagai berikut :  

 Berdasarkan table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas jenis kelamin 

resonden adalah perempuan sebanyak 17 responden (68%), minoritas jenis 

kelamin laki – laki yaitu sebanyak 8 responden (32%). Berdasarkan table 4.2 

diatas dapat dilihat bahwa mayoritas umur responden adalah berumur 21 - 25 

tahun yaitu sebanyak 13 reponden (52%) dan minoritas umur responden adalah 

umur >36 tahun yaitu sebanyak 2 responden (8%). Berdasarkan table 4.3 diatas 

dapat dilihat bahwa mayoritas lama hari rawat anak responden adalah 4-6 hari 

yaitu sebanyak 14 responden (54%) dan minoritas lama hari rawat anak responden 

adalah >10 hari yaitu sebanyak 2 responden (8%). Berdasarkan table 4.5 diatas 

dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat kecemasan orang tua akibat hopitalisasi 

pada anak adalah  berat sebanyak 14 responden (56%) minoritas tingkat 

kecemasan orang tua akibat hospitalisasi adalah ringan yaitu sebanyak 2 

responden (8%). 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran – 

saran sebagai berikut:    

5.2.1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk memberikan intervensi kepada setiap 

orang tua anak yang mengalami dampak hospitalisasi pada anak, agar 

menurunkan tingkat kecemasan pada orang tua dan anak. 

5.2.2. Bagi Institusi Pendidikan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai data dasar peneliti 

selanjutnya dibidang kesehatan, khususnya tentang gambaran tingkat kecemasan 

orang tua pada anak toodler sampai prasekolah akibat hospitalisasi dapat di 

pergunakan sebagai bahan perpustakaan. 

5.2.3. Bagi Orang Tua dan Keluarga  

 Hasil peneilitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran keluarga dalam 

mengatasi kecemasan orang tua pada saat anak mengalami hospitalisasi, sehingga 

saat anak dirawat tidak lagi merasakan cemas. 

5.2.4. Bagi Peneliti  

 Diharapkan bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian tengan 

gambaran tingkat kecemasan orang tua pada anak toodler sampai prasekolah 

akibat hospitalisasi dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan awal dan 

melanjutkan dengan variable lain yang berhubungan dengan gambaran tingkat 

kecemasan orang tua akibat hospitalisasi pada anak.  

  


