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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dengan judul Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang 

Penyakit Diare Pada Anak Balita Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia (RSU IPI) Medan. 

5.1.1 Mayoritas Ibu suadah memiliki pengetahuan yang baik tentang penanganan 

diare pada balita tetapi berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan Yang 

kurang memahami penaanganan diare pada balita dan bagaimana cara 

penanganan penyakit diare pada balita di Rumah Sakit Umum Imelda 

Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan oleh karena Ibu tidak berusaha mencari 

informasi tentang bahaya diare pada balita melalui informasi seperti media 

massa atau melalui petugas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan Ibu. 

5.1.2 mayoritas ibu sudah memiliki sikap yang baik dalam penanganan diare 

berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan Ibu yang kurang memahami 

penanganan diare pada balita dan bagaimana cara pencegahan terjadinya 

dehidrasi, penyebab adalah sebagian Ibu menganggap diare adalah penyakit 

yang bisa yang dapat ditangani dengan memberikan obat warung. 

5.1.3 mayoritas Ibu sudah memiliki tindakan yang baik dalam penanganan diare 

pada balita tetapi berdasarkan hasil penelitian masih ditemuakan ibu yang 

kurang memahami tindakan penanganan diare pada balita, penyebabnya 

adalah beberapa Ibu kurang memberikan perhatian khusus tarhadap 

kesehatan balita. Ibu tidak mengerti cara menangani dehidrasi dengan 



 
 

41 
 

memberikan oralit karena Ibu tidak memahami cara pembuataan oralit 

sehingga sangat berdampak pada kematian balita. 

5.2 Saran  

5.2.1  Institusi Pendidikan 

 Penelitian menyarankan/bagi istitusi pendidikan kesehatan untuk 

membekali kepala mahasiswa/i tentang pelajaran tentang diare dan penanganan 

diare pada balita. 

5.2.2  Perawat 

 Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyakit 

diare kepada kerluarga sehingga dapat menambah pengetahuan keluarga 

khususnya Ibu tanang balita sangat beresiko untuk terkena diare. 

5.2.3   Ibu 

 Bagi ibu yang anak balitanya sedang dirawat di Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI). Sebaiknya berusaha mencari informasi 

tentang bahaya diare pada balita, dan cara pemberian oralit, serta tidak 

memberikan sembarang obat pada balita. 

5.2.4  Peneliti Selanjutnya 

 Perlu dilakukan penelitian dengan mengguanakan uji atau analisis bivariat 

dan multivariat tentang peyakit diare di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja 

Indonesia (RSU IPI) Meadan 


