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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari basil penelitian yang dilakukan di 5 (lima) RW pada Kelurahan

Sukaluyu yang termasuk wilayah kerja Puskesmas Cikutra Barn Kodya Bandung,

dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Rentan usia ibu-ibu yang memiliki bayi usia 0 - 1 tahun adalah 20 - 36 tahun,

56 %-nya adalah ibu-ibu yang masih dalam usia produktif yang masih

memungkinkan untuk memiliki bayi dikemudian hari.

2. Tingkat pendidikan dan pekerjaan para responden pada umumnya rendah.

Tingkat pendidikan yang rendah memungkinkan rendah pula tingkat

pengetahuan mereka tentang imunisasi, khususnya tentang imunisasi DPT,

walaupun pada umumnya mereka itu ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai

banyak waktu luang untuk megikuti penyuluhan tentang imunisasi.

3. Kita dapat meramalkan bahwa sikap tertentu akan menghasilkan perilaku

tertentu pula. Hal ini dapat dilihat bahwa, buruknya sikap responden juga akan

menyebabkan perilaku yang buruk pula, yaitu keengganan untuk

mengimunisasi DPT bayi-bayi mereka.

4. Dari tingkat penyuluhan pun sebagian besar responden (57 %) pernah

mendapatkan atau mengikuti penyuluhan tentang imunisasi DPT, sehingga

sebenamya dapat diharapkan adanya sikap yang lebih baik mengenai

imunisasi, khususnya imunisasi DPT.
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5.2 Saran - saran

Dari data yang didapatkan dan dari kesimpulan yang dapat ditarik, penulis

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Yang paling penting dan diperlukan adalah bagaimana eara ootuk

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu- ibu tentang pentingnya

imunisasi (khususnya imunisasi DPT), sehingga ibu-ibu mau membawa

bayinya yang berusia 0 -1 tahoo untuk mendapatkan imunisasi DPT. Dengan

demikian angka eakupan pemberian imunisasi DPT dapat dieapai.

2. Penyuluhan yang baik barns lebih ditingkatkan agar tingkat pengetahuan

masyarakat tentang imunisasi DPT meningkat. Selama ini mereka minimal bisa

mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi

DPT, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemberian

imunisasi DPT dan bahaya dari penyakit yang ditimbulkan akibat tidak

diberikannya imunisasi DPT.

3. Sarana bermain bagi anak-anak perlu diadakan ootuk menjadi salah satu daya

tarik bagi para ibu untuk membawa bayi-bayinya ke posyandu. Saran bermain

anak ini juga untuk bermain anak-anaknya sambil menooggu giliran di
. . .llIlumsasl.
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