
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

1. Bersihan jalan napas sebelum  diberikan  terapi uap air pada anak usia 

prasekolah dengan ISPA di Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang 

tidak efektif sebanyak 16 responden  (100,0%). 

2. Bersihan jalan napas sebelum  diberikan  terapi uap air dengan minyak 

kayu putih  pada anak usia prasekolah dengan ISPA di Puskesmas 

Leyangan Kabupaten Semarang tidak efektif sebanyak 16 responden  

(100,0%). 

3. Bersihan jalan napas sesudah  diberikan  terapi uap air pada anak usia 

prasekolah dengan ISPA di Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang 

sebagian besar tidak efektif sebanyak 13 responden (81,3%%) dan efektif 

sebanyak 3 responden (18,8%). 

4. Bersihan jalan napas sesudah  diberikan  terapi uap air dengan minyak 

kayu putih  pada anak usia prasekolah dengan ISPA di Puskesmas 

Leyangan Kabupaten Semarang sebagian besar efektif sebanyak 10 

responden (62,5%) dan tidak efektif sebanyak 6 responden (37,5%). 

5. Tidak ada perbedaan bersihan jalan napas sebelum dan sesudah diberikan 

terapi inhalasi uap air pada anak usia prasekolah dengan ISPA di 

Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang. 



6. Ada perbedaan bersihan jalan napas sebelum dan sesudah diberikan terapi 

inhalasi uap air dengan  minyak kayu putih pada anak usia prasekolah 

dengan ISPA di Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang.  

7. Terapi uap air yang ditambahkan minyak kayu putih lebih efektif terhadap 

bersihan jalan napas pada anak usia prasekolah dengan ISPA daripada 

terapi uap air di Puskesmas Leyangan.    

 

B. Saran 

1. Bagi Responden 

Orang tua responden dapat memberikan terapi inhalasi uap air 

dengan minyak kayu putih untuk bersihan jalan napas pada anak usia 

prasekolah dengan ISPA. 

2. Bagi Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan dapat memilih terapi alternatif untuk membantu 

anak yang menderita ISPA dengan memberikan  inhalasi uap air dengan 

minyak kayu putih untuk membersihkan jalan napas pada anak usia 

prasekolah dengan ISPA sehingga anak menjadi nyaman pernafasannya. 

3. Bagi Penelii Lain 

Peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi 

penelitian sejenis atau dapat meneliti terapi lain dalam membersihkan jalan 

napas pada anak usia prasekolah dengan ISPA. 

 

 


