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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai penegetahuan 

Ibu Tentang Imunisasi Pada Bayi Umur 0-12 Bulan di Desa Percut Pada Juli 2020 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pengetahuan responden baik yaitu 30 responden (48%) dan minoritas 

cukup sebanyak15 responden (24%) dan kurang sebnyak 17 responden 

(28%) desa Percut Tahun 2020 

b. Mayoritas responden yang berpendidikan SMP yaitu sebanyak 17 orang 

(27%), sedangkan minioritas responden yang SMA sebanyak 35 orang 

(57%)  dan Perguruan Tinggi 10 responden (16%).  

c. Mayoritas responden yang interval usianya 25-29 tahun sebanyak 32 

orang (52%), sedangkan minioritas responden yang interval usianya 20-24 

tahun sebanyak 20 orang (32%), yang berumur 30-39 sebanyak 10 

responden (16%). 

d. Mayoritas pekrjaan  Ibu rumah tangga sebanyak 40 responden (68%), dan  

minoritas  ibu petani sebanyak 10 responden (16%), karyawan sebanyak 5 

responden (8%) dan wiraswasta 7 (11%) 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Institut Pelayanan Kesehatan  
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Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi warga Desa Percut 

dalam memberikan asuhan kepada Bayi Umur 0-12 Bulan yang ada di Desa 

Percut , 

5.2.2  Bagi Institut Peneliti  

Hasil ini dapat menjadikan sumber referensi dalam menegembangkan ilmu 

keperawatan sebagai prosedur baru dalam pengetahaun Ibu Terhadap Imunisasi 

Dasar Pada Bayi Umur 0-12 Bulan. 

5.2.3  Bagi Profesi Perawat  

Hasil penelitian ini menjadi sumber informasi, rujukan, dan bahan acuan 

tambahan dalam mengaplikasikan SOP perawatan agar ibu lebih tahu tentang 

imunisasi Awal. 

5.2.4  Bagi Responden  

Hasil penelitian dapat memberikan manfaaat bagi ibu khususnyanya 

responden yaitu menjadi masukan untuk melakukan Imunisa Dasar Pada Bayi 

Umur 0-12 Bulan di Desa Percut 

5.2.5  Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi awal dari penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan Imunisasi Dasar Pada Bayi Umur 0-12 Bulan dengan adanya penelitian 

ini, penelitian ini dapat menemukan berbagai solusi untuk Imunisai Dasar Pada 

Bayi Umur 0-12 Bulan. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk 

meneyempurnakan hasil dari penelitian ini.  


