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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

� Nilai keseluruhan pengetahuan warga RW.03 Kelurahan Sukawarna 

terhadap penyakit ISPA tergolong cukup. 

� Nilai keseluruhan sikap warga RW.03 Kelurahan Sukawarna terhadap 

penyakit ISPA tergolong cukup. 

� Nilai keseluruhan perilaku warga RW.03 Kelurahan Sukawarna 

terhadap penyakit ISPA tergolong kurang. 

� Nilai keseluruhan tempat tinggal warga RW.03 Kelurahan Sukawarna 

terhadap penyakit ISPA tergolong cukup. 

� Ada pengaruh tingkat penghasilan perkapita terhadap tingginya angka 

kejadian ISPA pada balita di RW. 03 Kelurahan Sukawarna. 

� Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingginya angka kejadian 

ISPA pada balita di RW. 03 Kelurahan Sukawarna. 

� Tidak ada pengaruh tingkat pengetahuan terhadap tingginya angka 

kejadian ISPA pada balita di RW. 03 Kelurahan Sukawarna. 

� Ada pengaruh tingkat sikap terhadap tingginya angka kejadian ISPA 

pada balita di RW. 03 Kelurahan Sukawarna. 

� Ada pengaruh tingkat perilaku terhadap tingginya angka kejadian 

ISPA pada balita di RW. 03 Kelurahan Sukawarna. 

� Ada pengaruh tempat tinggal terhadap tingginya angka kejadian ISPA 

pada balita di RW. 03 Kelurahan Sukawarna. 

 

5.2  Saran 

 Saran- saran yang diberikan penulis untuk meningkatkan kualitas hidup di 

RW.03 Kelurahan Sukawarna adalah : 
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� Perlu diadakan penyuluhan tentang ISPA karena warga kurang 

mengetahui pengetahuan dan bahaya ISPA. Puskesmas memberikan 

penyuluhan yang mudah dimengerti oleh warga RW.03 Kelurahan 

Sukawarna. Jangan memberikan penyuluhan dengan bahasa-bahasa 

yang sulit. 

� Peningkatan status gizi pada balita. 

� Perbaikan perilaku merokok melalui penyuluhan.  

� Perlu diadakan penyuluhan akan bahayanya menjadi perokok pasif, 

karena kebanyakan warga tidak tahu bahayanya menjadi perokok 

pasif. 

� Pelayanan puskesmas dipertahankan, karena Puskesmas Sukawarna 

merupakan ujung tombak warga  RW.03 Kelurahan Sukawarna untuk 

berobat. 

Untuk penelitian selanjutnya penulis mengusulkan meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi ISPA di tempat lain yang lebih spesifik, misalnya di pabrik 

tertentu atau di daerah yang dekat dengan pusat perindustrian. Perlu dilakukan 

juga penelitian hubungan rokok sebagai dengan ISPA. 

 

 

 


