BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah sakit “X” Jagakarsa
terhadap 35 responden tentang Hubungan Pengetahuan Orang Tua Tentang
Tindakan Keperawatan Yang Akan Dilakukan Pada Anak Usia Toddler Dengan
Kecemasan Orang Tua, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian
sebagai berikut :
a. Karakteristik responden penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata usia orang
tua adalah 28,37 tahun ± 2,658 dengan usia dewasa muda 24 tahun dan 35
tahun, Mayoritas pendidikan yaitu berpendidikan rendah terdapat 24 responden
(68,6%) , dan mayoritas pekerjaan adalah 23 responden (65,7%) orang tua
tidak bekerja.
b. Gambaran pengetahuan orang tua tentang tindakan keperawatan yang akan
dilakukan pada anak usia toddler, menunjukkan bahwa dari 22 responden
berpengetahuan cukup (62,9%).
c. Gambaran kecemasan orang tua, menunjukkann bahwa dari 21 responden
memiliki kecemasan sedang (60,0%).
d. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang tindakan
keperawatan yang akan dilakukan pada anak usia toddler dengan kecemasan
orang tua (p value = 0,01)
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V.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagi tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan khususnya perawat sebaiknya dapat memberikan
pengetahuan dan informasi kepada orang tua secara benar dan jelas sebelum
melakukan tindakan keperawatan pada anak. Sehingga orang tua mempunyai
pengetahuan yang jelas.
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan masyarakat
tentang kejadian kecemasan pada orang tua yang berkaitan dengan
pengetahuan tentang tindakan keperawatan pada anak.
3. Bagi pelayanan perawatan di rumah sakit
Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam menyusun intervensi dan
implementasi

didalam

asuhan

keperawatan,

bagi

perawat

dalam

mengintervensi terkait dengan kecemasan, persiapan psikis keluarga dan
penjelasan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan pada anak usia
toddler.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Jika peneliti selanjutnya disarankan untuk memfokuskan melihat apakah
ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecemasan pada orang tua seperti
jenis penyakit, lama rawat anak, perawatan yang kurang menyenangkan dan
tingkat ekonomi keluarga.
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