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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

a. Gambaran karakteristik usia ibu  dan balita yang ada di RT 06 RW 010 

kelurahan sukamaju baru di dapatkan hasil usia batita lebih banyak 

berusia 3 Tahun sebanyak 31 responden (28,2%) dan paling sedikit pada 

usia 6 tahun 24 responden (21,8%), sedangkan usia ibu yang paling 

banyak 24 tahun sebanyak 19 responden (17.3%) dan paling sedikit usia 

ibu pada usia 37 tahun dengan 1 responden (0,9%) 

b. Gambaran karakteristik jenis kelamin balita yang yang ada di RT 06 RW 

010 kelurahan sukamaju baru di dapatkan hasil kelamin laki-laki 

sebanyak 68 balita (61,8%) dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 42 balita (38,2%). Hasil analisis jenis kelamin didapatkan 

bahwa frekuensi jenis kelamin laki - laki lebih banyak dibandingkan 

dengan jenis kelamin perempuan yaitu 42 balita (38,2%). 

c. Gambaran karakteristik tingkat pendidikan ibu yang ada di RT 06 RW 

010 kelurahan sukamaju baru di dapatkan hasil distribusi frekuensi 

tingkat pendidikan dari 110 sampel ibu, terdapat 2 responden tamat SD 

(1,8%,) tamat SMP 40 responden (36,4%), tamat SMA 62 responden 

(56,4%) dan tamat Perguruan Tinggi 6 responden (5,5%). 

d. Gambaran karakteristik pekerjaan ibu yang ada di RW 010 kelurahan 

sukamaju Baru didapat hasil yaitu tidak bekerja yaitu Ibu Rumah Tangga 

dan bekerja. Responden yang bekerja dibagi menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), swasta, buruh dan wiraswasta. Berdasarkan tabel 4.3 terlihat 

bahwa jumlah responden yang bekerja lebih banyak dibandingkan 

responden yang tidak bekerja yaitu 85 responden (77,3%) dan yang tidak 

bekerja sebanyak 31 responden (22,7%).
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V.2 Saran  

Saran penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan hasil penelitian 

dengan pelaksanaan fungsi manajemen keperawatan. 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang cara menanggulai permasalahan anak 

usia prasekolah yang memiliki masalah perilaku dalam perkembangan 

mental emosional  

b. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian untuk meneliti selanjutnya menjadi acuan mahasiswa / 

mahasiswi yang ingin mengambil penelitian keperawatan anak. 
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