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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan kepada 33 

responden yang masuk dalam kriteria inklusi dan ekslusi, tentang hubungan 

pengetahuan ibu tentang demam tifoid dengan kejadian demam tifoid pada anak 

usia 6 – 12 di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan Jakarta, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut : 

a. Gambaran karakteristik ibu dari 33 responden yang diteliti terlihat bahwa 

sebagian besar ibu rata – rata berusia 35.09 tahun; Pendidikan ibu 

menunjukkan sebagian besar pendidikan sedang sebanyak 20 responden 

(60,6%); Pekerjaan ibu menunjukkan sebagian besar ibu tidak berkerja 

sebanyak 24 responden (72,2%). Gambaran usia anak didapatkan bahwa 

sebagian besar anak rata – rata berusia 8.30 tahun; jenis kelamin anak 

paling banyak yaitu laki - laki sebanyak 20 responden (60,4%). 

b. Gambaran pengetahuan ibu sebagian besar ibu memiliki pengetahuan 

yang cukup sebanyak 17 responden (51,5%). 

c. Gambaran kejadian demam tifoid sebagian besar anak yang didiagnosa 

tidak demam tifoid sebesar 19 responden (57,6%). 

d. Hasil penelitian dengan uji chi square di dapat p value 0,008 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dengan kejadian demam tifoid. 

e. Hasil analisis bivariat untuk mengetahui nilai OR, peneliti 

menyederhanakan tabel dari 3x2 menjadi 2x2, sehingga diperoleh nilai 

OR= 0,104 dengan nilai CI 95% (0,020 – 0,541). Hal ini diartikan 

pengetahuan bukan merupakan faktor risiko yang mempengaruhi 

kejadian demam tifoid. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan desain penelitian yang 

lebih mendalam, misalnya deskriptif korelasi yang membahas tentang faktor – 

faktor yang mempengaruhi pengetahuan ibu terhadap kejadian demam tifoid. 

Penelitian selanjutnya diharapkan perbanyak variabel penelitian untuk 

mendapatkan perbandingan dan hubungan. Variabel juga dapat dikembangkan 

agar dapat menghasilkan teori dan konsep baru. 

V.2.2 Bagi Pelayanan Kesehatan 

Diharapkan pelayanan kesehatan dapat memberikan informasi pengetahuan 

tentang demam tifoid agar keluarga dapat mencegah terjadinya atau terulang 

kembali kejadian demam tifoid. 

V.2.3 Bagi Institusi Rumah Sakit 

Diharapkan rumah sakit dapat memberikan pengetahuan atau pendidikan 

kesehatan kepada keluarga pasien dan pasien tentang demam tifoid pada anak 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dan penanggulangan 

demam tifoid di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan Jakarta. 
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