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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran 

pengetahuan ibu tentang imunisasi pada anak balita di UPT Puskesmas 

Ibrahim Adjie Kota Bandung sebagian besar dalam kategori 

pengetahuan cukup sejumlah 47 responden (58,0%), sebagian kecil 

dalam kategori pengetahuan baik sejumlah 20 responden (24,7%) dan  

sebagian kecil dalam kategori pengetahuan kurang berjumlah 14 

responden (17,3%). Hasil penelitian pada sub variabel pengetahuan ibu 

yang paling baik yaitu pengertian imunisasi berjumlah 41 orang (50,6%) 

berkategori pengetahuan baik,  jadwal imunisasi yaitu berjumlah 37 

orang (45,7%) berkategori pengetahuan cukup, jenis imunisasi yaitu 

berjumlah 42 orang (51,9%) berkategori pengetahuan kurang. 

 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, untuk itu perlu 

adanya upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu seperti 

melakukan penyuluhan imunisasi secara rutin oleh petugas kesehatan 

kepada ibu. 

 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang diberikan 

yaitu :  

1. Bagi Ibu 

Peneliti ini merekomendasikan bagi ibu untuk 

meningkatkan pengetahuannya secara mandiri tidak hanya 

bergantung pada tenaga kesehatan, yaitu dengan cara mencari 

informasi tentang imunisasi pada anak balita pada media cetak 

seperti buku, majalah ataupun media elektronik dan bisa juga 

bertanya pada orang yang tua atau orang yang lebih 

pengalaman. 

2. Bagi Puskesmas Ibrahim Adjie  

Kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas pelayanan imunisasi dengan cara 

menberikan penjelasan atau memberikan penyuluhan di 
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Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung pada ibu-ibu yang 

akan mengimunisasikan anaknya khususnya tentang tujuan 

imunisasi, jenis imunisasi, jadwal dan efek samping pada 

imunisasi. 

3. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan bisa menambah referensi, informasi dan 

menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya untuk 

dikembangkan dalam penelitian yang lebih baik. Peneliti 

merekomendasikan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut salah satunya yang menggunakan dua 

variabel yaitu pengetahuan ibu terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi pada anak balita, agar dapat dikategorikan apakah 

tingkat pengetahuanya baik di ikuti pula oleh sikap patuh 

dalam pelaksanaan imunisasi. 


