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  BAB V

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa 

mayoritas balita berusia 12 – 59 bulan yaitu sebanyak 91 responden 

(72,2%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 69 responden (54,7%). 

b. Terdapat hubungan antara faktor ibu yang mencakup pendidikan ibu (p-

value= 0,002; OR= 4,630 ; 95% CI = 1,815-11,807) dengan kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja puskesmas pejuang kota bekasi 

tahun 2020-2021. 

c. Dari faktor ibu, Variabel yang mempunyai hubungan yaitu: berat badan 

lahir (p-value= 0,000; OR=5,846 ; 95%CI = 2,242-15,244), status 

imunisasi (p-value= 0,004; OR =  3,714 ; 95%CI = 1,581-8,723), dan 

pemberian vitamin A (p-value=0,012; OR =  3,800 ; 95%CI = 1,413-

10,220) dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja 

puskesmas pejuang kota bekasi tahun 2020-2021. 

d. Dari faktor lingkungan, variabel yang mimiliki hubungan yaitu: paparan 

asap rokok dalam rumah (p-value= 0,001; OR = 5.826 ; 95%CI = 2,083-

16,292), dan penggunaan obat nyamuk bakar (p-value= 0,001; OR =  

7,097 ; 95%CI = 2,101-23,970) dengan kejadian pneumonia pada balita 

di wilayah kerja puskesmas pejuang kota bekasi tahun 2020-2021. 

e. Variabel independen yang paling dominan pada pneumonia pada balita 

yaitu variabel paparan asap rokok dalam rumah (OR = 4,298 ; CI 95% = 

1,419-13,022) setelah dikontrol oleh variabel berat badan lahir, riwayat 

pemberian vitamin A dan penggunaan obat nyamuk bakar. 

 

V.2 Saran 

a. Memberikan sosialisasi mengenai bahaya asap rokok terhadap kesehatan 

khususnya pada balita. 
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b. Memberikan intervensi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

pentingnya pemberian imunisasi lengkap serta vitamin A pada balita 

sebagai salah satu upaya pencegahan pneumonia. 

c. Memberikan sosialisasi mengenai gizi baik bagi ibu yang sedang hamil 

untuk menghindari terjadinya BBLR 

d. Memberikan sosialisasi kepada para ibu mengenai bahaya penggunaan 

obat nyamuk bakar terhadap kesehatan khususnya pada balita. 

e. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan 

kejadian pneumonia pada balita.  


