
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran kecemasan anak usia 

toddler saat imunisasi yang diberi distraksi video film kartun, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil penelitian didapatkan  kecemasan pada anak usia toddler saat imunisasi yang 

diberi distraksi video film kartun dilihat berdasarkan jenis kelamin didapatkan hasil 

kecemasan paling tinggi dialami anak perempuan sebesar (60%) dari 40 anak (100%). 

2. Sebagian besar, anak usia toddler mengalami kecemasaan berdasarkan aktivitas saat 

imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun, didapatkan data jawaban 

Ya dengan nilai rata-rata sebesar (55.8%) dari 40 anak (100%). 

3. Sebagian besar, anak usia toddler tidak mengalami kecemasaan berdasarkan suara saat 

imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun. didapatkan data jawaban 

Ya dengan nilai rata-rata sebesar (47.5%) dari 40 anak (100%). 

4. sebagian besar, anak usia toddler tidak mengalami kecemasaan berdasarkan 

mengekspresikan emosi saat imunisasi walaupun diberikan distraksi video film 

kartun, didapatkan data jawaban Ya dengan nilai rata-rata sebesar (46%) dari 40 anak 

(100%). 

5. Sebagian besar, anak usia toddler mengalami kecemasaan berdasarkan keadaan saat 

imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun, didapatkan data jawaban 

Ya dengan nilai rata-rata sebesar (49%) dari 40 anak (100%). 

6. Sebagian besar, anak usia toddler mengalami kecemasaan berdasarkan interaksi 

dengan keluarga saat imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun 

didapatkan data jawaban Ya dengan nilai rata-rata sebesar (65%) dari 40 anak (100%). 

7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kecemasan anak saat imunisasi yang 

diberikan distraksi video film kartun sebanyak 65%  dan yang tidak mengalami 

kecemasan adalah 35 % dari 40 anak. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukanan, maka diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Puskemas terkait 

Hendaknya memberikan dapat menerapkan memberikan distraksi video film 

kartun untuk mengalihkan perhatian anak sebelum dilakukan imunisasi untuk 

mengurangi kecemasan anak saat dilakukan imunisasi. 

2. Penelitian selanjutnya 

Peneliti dimasa yang akan datang hendaknya dapat memberikan bentuk 

kenyaman yang lain pada anak setelah dilakukan imunisasi yaitu dengan pemberian 

aktivitas bermain yang bisa mengalihkan perhatian anak. 
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