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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian terhadap pengelolaan 

awal ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Sukmajaya Depok, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Terdapat hubungan bermakna dengan tingkat pendapatan orang tua (p 

value 0.000). Sebagian besar memiliki pendapatan tinggi. 

b. Terdapat hubungan bermakna dengan tingkat pendidikan orang tua (p 

value 0.000). Sebagian besar adalah pendidikan menengah atas. 

c. Terdapat hubungan bermakna dengan pekerjaan orang tua (p value 

0.002). Terbanyak oleh perempuan (ibu) yang sebagian besar adalah ibu 

rumah tangga. 

d. Terdapat hubungan bermakna dengan usia orang tua (p value 0.003). 

Sebagian besar memiliki usia 30-40 tahun. 

e. Tidak terdapat hubungan bermakna dengan jenis kelamin orang tua (p 

value 0.164). Sebagian besar adalah perempuan (ibu). 

f. Terdapat hubungan bermakna dengan pengetahuan orang tua (p value 

0.000). Sebagian besar memiliki pengetahuan baik. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

Diharapkan untuk lebih meningkatkan perhatian kepada anak balita saat 

sedang sakit dan meningkatkan pengetahuan bagi orang tua dengan 

memperbanyak sumber informasi seperti melalui media elektronik, media cetak, 

maupun penyuluhan dari tenaga kesehatan dan sarana kesehatan agar lebih 

memahami pentingnya peran orang tua dalam melakukan perawatan atau 

pengelolaan awal ketika anak balita sedang sakit sehingga orang tua dapat 

meningkatkan kesembuhan dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi. Bagi 

orang tua yang telah memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya 
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pengelolaan awal pada anak balita saat sedang sakit agar dapat mempertahankan 

dan lebih ditingkatkan lagi. 

 

V.2.2 Bagi Puskesmas Sukmajaya Depok 

Diharapkan peningkatan program penyuluhan dengan memanfaatkan 

sumber daya masyarakat yang tersedia kepada orang tua yang mempunyai balita 

tentang pentingnya peran orang tua dalam melakukan perawatan atau pengelolaan 

awal ketika anak balita sedang sakit sehingga orang tua dapat meningkatkan 

kesembuhan dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan variabel lain 

seperti pengalaman sakit anak balita, tradisi atau kepercayaan, sikap orang tua, 

jumlah anak yang dihubungkan dengan pengelolaan awal ISPA pada anak balita. 
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