
66 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan di bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perawatan metode 

kanguru di RS PKU Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik responden dalam penelitian ini sebagian besar responden 

berusia 21-30 tahun, pendidikan terakhir responden adalah tamatan Sarjana 

dan SMA, seluruh responden tinggal di suku Jawa dan tinggal dengan 

suami, sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta dan 

memiliki status kehamilan anak kedua. 

2. Jumlah responden yang memiliki BBLR di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta dan Gamping adalah 9 orang. Dan semua responden sudah 

melaksanakan PMK di rumah sakit  

3. Klasifikasi BBLR di RS PKU Muhammadiyah Gamping dan Yogyakarta 

paling banyak sebagian besar adalah prematuritas.   

4. Perawatan metode kanguru di RS PKU Muhammadiyah Gamping dan 

Yogyakarta  seluruhnya dilakukan oleh ibu 

5. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan perawatan merode kanguru 

tiap responden berbeda, waktu maksimal dalam pelaksanan PMK adalah 

130 menit dan waktu minimal adalah 0 menit. 

6. Jenis PMK yang digunakan responden adalah PMK secara intermiten 

7. Dukungan dalam pelaksanaan PMK di RS PKU Muhammadiyah Gamping 

dan Yogyakarta sebagian besar responden sudah mendapat dukungan dari 

tenaga kesehatan, suami, dan keluarga.  
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8. Hambatan dalam pelaksanaan PMK di RS PKU Muhammadiyah Gamping 

dan Yogyakarta adalah responden kurang paham tentang PMK, bagaimana 

cara melakukan PMK, dan merasa kerepotan dalam pelaksanaan PMK. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tetap melakukan penelitian terhadap 

pelaksanaan PMK di beberapa rumah sakit swasta maupun rumah sakit 

negeri dengan metode penelitian observasi dan wawancara. 

2. Bagi perawat khususnya perawat di ruang bayi diharapkan meningkatkan 

konseling terkait pelaksanaan PMK agar ibu lebih paham cara 

melaksanakan PMK dan melaksanakan PMK dengan durasi waktu yang 

lebih lama 

3. Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

terkait pelaksanaan PMK di rumah sakit dan sebagai referensi untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


