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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Tingkat persepsi ibu tentang imunisasi di Kelurahan Gading kasri 

kecamatan Klojen memiliki persepsi yang sangat baik sebanyak 26 orang 

(60,5%) dari 42 responden. 

2. Kelengkapan Imunisasi Dasar pada anak usia 11,5-15 bulan di Kelurahan 

Gading kasri Kecamatan Klojen telah memiliki imunisasi dasar yang 

lengkap sebanyak 30 orang (75%).  

3. Hasil analisa melalui uji Spearman Rank Correlation p = 0,001 < 0,050 

maka ada hubungan antara tingkat persepsi ibu tentang imunisasi dengan 

kelengkapan imunisasi dasar, dengan kekuatan korelasi sebesar +0,495 

yang berarti sedang (rentang 0,40-0,599) dan arah hubungan 

menunjukkan arah positif (+) atau searah, artinya semakin baik tingkat 

persepsi ibu tentang imunisasi semakin lengkap imunisasi dasar anak. 

4. Dalam penelitian ini kepercayaan, kesadaran dan pemahaman ibu 

menjadi hal paling penting yang bisa mempengaruhi persepsi yang baik 

pada ibu tentang imunisasi. 

5. Status kelengkapan imunisasi dasar pada penelitian ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya pendidikan, usia ibu, pekerjaan, jumlah anak, 

penerimaan informasi, sumber informasi, dan persepsi dari ibu sendiri. 
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7.2 Saran  

1. Ilmu Keperawatan  

Penting bagi perawat untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan imunisasi dasar seperti efek samping, indikasi, bahan vaksin, 

prosedur penggunaan, dsb yang didasari oleh bukti ilmiah. Dan 

pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk bahan edukasi dan 

informasi kepada masyarakat guna membantu meningkatkan tingkat 

kepercayaan ibu terhadap pentingnya imunisasi.  

2. Institusi Terkait 

Disarankan kepada pihak puskesmas untuk memberikan arahan 

kepada para kader posyandu agar dapat mempromosikan imunisasi dasar 

lengkap dengan lebih rutin sehingga orang tua tahu manfaat dan efek 

samping imunisasi dasar yang sering muncul. Selain itu, sebagai tenaga 

kesehatan pentingnya untuk mengeksplor lebih dalam isu yang 

berkembang tentang imunisasi di masyarakat melalui media massa. Yang 

berguna sebagai acuan untuk membenarkan persepsi yang salah di 

masyarakat khususnya orang tua. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

lebih lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi 

hubungan persepsi orang tua tentang imunisasi dengan kelengkapan 

imunisasi dasar pada anak. Seperti keterlibatan sumber informasi dari 

media elektronik seperti internet yang juga bisa diteliti lebih detail dalam 

mempengaruhi persepsi dan kelengkapan imunisasi dasar. 


