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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1 Kesimpulan 

 Hampir keseluruhan ibu memiliki tingkat pengetahun yang rendah tentang 

ISPA sebesar 85,2 %, sedangkan sisanya memiliki tingkat pengetahuan 

tinggi (14,8%). 

 Sebagian besar ibu masih kurang baik dalam melakukan pengelolaan awal 

ISPA pada anak sebanyak 56,5%, sedangkan sisanya telah melakukan 

pengelolaan dengan baik. 

 Sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan ibu yang rendah sebesar 

68,5% , sedangkan sisanya memiliki tingkat pendidikan ibu yang tinggi. 

 Sebagian besar responden memiliki tingkat penghasilan keluarga kurang 

sebanyak 77,9%, sedangkan sisanya memiliki tingkat penghasilan keluarga 

yang cukup. 

 Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu 

dengan  pengelolaan awal ISPA pada anak.  

 Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu 

dengan pengelolaan awal ISPA pada anak. 

 Tidak terdapat hubungan  yang bermakna antara tingkat penghasilan 

keluarga dengan pengelolaan awal ISPA pada anak. 
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7.2 Saran 

A. Bagi Masyarakat 

Pengetahuan menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan suatu tindakan 

pengelolaan. Dengan demikian, anggota keluarga khususnya Ibu bisa lebih 

proaktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang ISPA supaya dapat 

melakukan pengelolaan ISPA yang tepat untuk anak. 

B. Bagi Akademik 

Diharapkan kepada institusi pendidikan dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai salah satu bahan referensi mengenai ISPA dan cara 

pengelolaannya. 

C. Bagi  Pelayanan Kesehatan 

Diperlukan adanya penyusunan kegiatan dalam rangka memberikan 

edukasi atau penyuluhan kesehatan mengenai ISPA mengingat bahwa 

wilayah kerja Puskesmas Rowosari merupakan daerah dengan tingkat 

kejadian ISPA yang tinggi. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan ibu tentang ISPA sehingga dapat melakukan 

pengelolaan yang baik dan turut aktif dalam  menurunkan angka kejadian 

ISPA yang merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak 

anak.   
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D. Bagi penelitian selanjutnya  

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut pada populasi umum dengan sampel yang lebih besar. Selain itu 

dapat dilakukan juga penelitian untuk mengetahui perbandingan antara 

pengelolaan awal ISPA pada anak di daerah perkotaan dengan daerah 

pinggir kota. Melengkapi karakteristik responden, sepertinya 

menambahkan usia ibu.  

 


