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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki 

perilaku baik berjumlah 16 responden (53,6%), dan memiliki perilaku kurang baik berjumlah 

14 responden (46,4%). 

5.2 Implikasi  

 Implikasi dari penelitian ini untuk tenaga kesehatan khususnya keperawatan anak 

dalam upaya meningkatkan perawatan diruangan dan meningkatkan perawatan sebelum 

dibawa ke rumah sakit. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan pihak rumah sakit tetap 

meningkatkan pemberian penyuluhan tentang perawatan kejang demam terhadap orang tua 

khususnya ibu saat balita dirawat untuk pengetahuan ibu tentang perawatan kejang demam 

pada balita usia 0-5 tahun sebelum mendapatkan atau di bawa ke rumah sakit.  

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh 

penulis terkait dengan perilaku ibu dalam perawatan kejang demam balita. Rekomendasinya 

adalah sebagai berikut : 

5.3.1 Bagi Pendidikan Keperawatan Anak 

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan bahan pengajaran 

untuk mata kuliah keperawatan anak. 

5.3.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi yang penting bagi institusi 

pendidikan keperawatan untuk lebih mempelajari dan tergerak dalam melakukan 

pengajaran tentang kejang demam agar dapat memberikan manfaat kepada mahasiswanya. 

5.3.3 Bagi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini diharapkan mengetahui karakteristik pasien kejang demam dan 

meningkatkan tindakan keperawatan yang telah di berikan. 

 

 

 

5.3.4 Bagi Orang Tua 
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Hasil penelitian ini diharapkan mengetahui perilaku orang tua khususnya ibu yang 

akan merawat atau menghadapi bagaimana penanganan pertama  pada balita yang 

terserang kejang demam, sebelum balita tersebut dibawa ke rumah sakit. 

5.4 Keterbatasan dan Hambatan 

 Keterbatasan dan hambatan selama penelitian ini adalah : 

1. Saat perizinan atau permohonan penelitian memiliki sedikit hambatan, karena 

persyaratan surat dari komite etik dan surat balasan membutuhkan waktu yang sedikit 

lama.  

2. Saat penelitian jumlah responden setiap harinya lumayan sedikit sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


