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ABSTRAK 

 

ISPA atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit infeksi akut yang 
menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung hingga alveoli, 
termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura. Sampai saat 
ini ISPA masih merupakan masalah kesehatan yang utama. Pneumonia merupakan salah 
satu penyakit ISPA yang menjadi pembunuh utama balita di Indonesia. Oleh karena itu 
dalam upaya Pemberantasan Penyakit ISPA (P2 ISPA), penanggulangan pneumonia pada 
balita merupakan fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya 
keluarga dalam mencegah dan melakukan perawatan pada balita dengan ISPA. Penelitian 
ini dilatarbelakangi oleh tingginya kejadian ISPA pada balita di Kabupaten Tasikmalaya. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah keluarga yang memiliki balita yang terkena ISPA di Desa Ciawi Kabupaten 
Tasikmalaya. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 responden dengan teknik 
pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara terstruktur dan kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan rumus 
persentase dan proporsi.  

Hasil penelitan menunjukkan sangat sedikit responden (14,28%) memiliki upaya 
yang buruk dalam melakukan pencegahan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. 
Setengahnya responden (57,14%) memiliki upaya yang cenderung buruk, sebagian kecil 
responden (26,19%) memiliki upaya yang cenderung baik dan sangat sedikit responden 
(2,38%) memiliki upaya yang baik dalam melakukan melakukan pencegahan infeksi 
saluran nafas akut (ISPA) pada balita. Sedangkan untuk sub variabel upaya keluarga dalam 
melakukan perawatan ISPA pada balita didapatkan hasil setengahnya reponden (52%) 
memiliki upaya yang baik dalam melakukan perawatan infeksi saluran nafas akut (ISPA) 
pada balita. Sebagian kecil responden (36%) memiliki upaya yang cenderung baik, sangat 
sedikit responden (12%) memiliki upaya yang cenderung buruk, dan tak seorangpun 
responden (0%) memiliki upaya yang buruk dalam melakukan melakukan perawatan 
infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka disarankan agar semua pihak terutama 
keluarga diharapkan berpartisipasi untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya ISPA 
pada balita terutama dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, selain 
itu juga diharapkan agar petugas kesehatan baik di Puskesmas maupun kader kesehatan di 
Posyandu diharapkan lebih intensif memberikan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan 
dan perawatan pada balita dengan infeksi saluran nafas akut, sehingga diharapkan keluarga 
lebih mengerti dan termotivasi untuk melakukan tindakan pencegahan dan perawatan pada 
balita dengan ISPA, sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya pneumonia.  
 
Kata Kunci : Upaya Keluarga, Pencegahan dan Perawatan Infeksi Saluran Pernafasan  

         Akut, Balita 
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ABSTRACT 

 

ISPA or Acute Tractus Resporatory Infection is an infection condition that attact 
along respiratory tractus from nose to alveoli, including with adnexa tissues such us sinus, 
middle ear cavum and pleura. Pneumonia is the most dangerous disease complicated by 
acute tractus respiratory infection that can be make morbidity and mortality to children. 
So, in order to prevent acute tractus respiratory infection, the tackling of pneumonia’s 
effect was a main focus. The aim of this research was to describe about the family’s efforts 
to prevent and to care children with acute tractus respiratory infection. This research 
based on the data about acute tractus respiratory infection’s rate that ascending 
significantly in Tasikmalaya Residence.  

Design of this study was descriptive. The population are family that have child with 
ISPA in Ciawi Village Tasikmalaya Residence. Research samples taken in purposive 
sampling method, total samples are 42 respondence. Sample collecting procedur with 
interview and then analyzed by percentage and proportion method formula.  

The result of this study in sub variable of family’s efforts to prevent ISPA showed 
that 14,28% respondences have bad efforts, 57,14% respondences have inclined bad 
efforts, 26,19 % respondences have inclined good efforts and 2,38% respondences have 
good efforts. While in sub variable of family’s efforts to do home caring to children with 
ISPA showed that 52% respondences have good efforts, 36% respondences have inclined 
good efforts, 12% respondences have inclined bad efforts and no one respondences (0%) 
have bad efforts. 

Recommended by researcher was need to intensified efforts to prevent ISPA with 
dissemination information about preventing ISPA, providing a healthy environment, 
intensified health education and family empowering, so we hope that can be impact to 
reduce pneumonia cases in children.  
 

Key Words: Family’s Efforts, Preventing, Home Caring, Acute Tractus Resporatory  
       Infection, Children 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang berkelanjutan. Visi pembangunan kesehatan di Indonesia adalah 

mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Salah satu faktor utama yang berperan penting dalam 

mewujudkan Indonesia Sehat 2010, dan sesuai dengan target MDG’S 2015 (Millennium 

Development Goals) adalah menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian 

Balita (AKABA) dan Angka Kematian Anak (AKA).  

Angka kematian bayi, balita dan anak merupakan salah satu indikator kesehatan 

yang sangat mendasar. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), tahun 

1995, menunjukkan bahwa proporsi kematian bayi akibat ISPA adalah sebesar 30,8%, 

artinya dari 100 bayi meninggal, 30 diantaranya meninggal karena ISPA. Selain itu 

menurut survey SUSKERNAS tahun 2001, didapatkan data bahwa ISPA dalam hal ini 

pneumonia, masih merupakan penyebab kematian terbanyak pada balita, yakni sebesar 

22,8 % atau sebesar 4,6 kamatian per 1000 balita.  

Di Jawa Barat, infeksi saluran nafas masih merupakan urutan pertama penyakit 

terbanyak pada balita, yakni sebesar 33,44% (Profil Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2003). 

Jumlah anak balita penderita pneumonia di Jawa Barat pada tahun 2006 mencapai 

mencapai 199.287 anak pada 2006, dengan jumlah kematian akibat pneumonia pada bayi 

mencapai 63 orang dan anak balita mencapai 19 orang. Di Tasikmalaya sendiri angka 

kematian bayi dan balita masih sangat tinggi. Angka kematian bayi di Tasikmalaya 

mencapai 21,06/1000. Menurut data dari Dinas Kesehatan Tasikmalaya penyebab utama 

kematian bayi dan balita adalah  ISPA dalam hal ini adalah pneumonia. Oleh karena itu, 

pencegahan dan penanggulangan ISPA terutama penuemonia merupakan prioritas utama 

pembangunan kesehatan di wilayah Tasikmalaya. Kecamatan Ciawi  merupakan salah satu 

kecamatan yang memiliki jumlah penderita ISPA yang cukup tinggi di Kabupaten 

Tasikmalaya, menurut data dari Puskesmas Ciawi, didapatkan data bahwa ISPA 

merupakan jumlah penyakit terbanyak pada balita pada tahun 2006 dan 2007.  

ISPA atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit infeksi akut yang 

menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung hingga alveoli, 

termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura (Depkes RI, 

2002). Sampai saat ini ISPA masih merupakan masalah kesehatan yang utama. Pneumonia 

merupakan salah satu penyakit ISPA yang menjadi pembunuh utama balita di Indonesia. 
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Oleh karena itu dalam upaya Pemberantasan Penyakit ISPA (P2 ISPA), penanggulangan 

pneumonia pada balita merupakan fokus utama.  

Program pemberantasan penyakit ISPA menitikberatkan atau memfokuskan 

kegiatannya pada penanggulangan pneumonia pada balita (Depkes RI, 2002). Dalam 

pelaksanaannya, program Pemberantasan Penyakit ISPA (P2 ISPA) memerlukan dukungan 

dari semua pihak dan peran aktif masyarakat. Peran masyarakat terutama keluarga, dalam 

penanggulangan dan pencegahan ISPA terutama pneumonia sangat menentukan 

keberhasilan upaya penanggulangan penyakit ISPA terutama pneumonia (Trapsilowati, 

1999).  

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan 

beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 1988). Sasaran utama Pemberantasan Penyakit 

Infeksi Saluran Nafas akut (P2 ISPA) adalah anak, ibu dan keluarganya. Keluarga sebagai 

bagian inti dari masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya 

menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat ISPA terutama pneumonia. 

Salah satu fungsi keluarga yang sangat penting adalah fungsi pemeliharaan 

kesehatan. Menurut Leavell, fungsi kesehatan keluarga sangat penting untuk 

mempertahankan status kesehatan keluarga. Fungsi pemeliharaan kesehatan terdiri dari 

pencegahan primer, yang meliputi peningkatan kesehatan dan tindakan preventif khusus 

yang dirancang untuk menjaga anggota keluarga bebas dari penyakit dan cedera; 

pencegahan sekunder yang terdiri atas deteksi dini, diagonsa dan pengobatan; dan 

pencegahan tersier yang mencakup tahap penyembuhan dan rehabilitasi, yaitu bertujuan 

untuk meminimalkan ketidakmampuan klien dan memaksimalkan tingkat fungsinya.  

Peran aktif keluarga dalam menangani ISPA sangat penting, karena penyakit ISPA 

merupakan penyakit yang sangat sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Hal ini perlu 

mendapatkan perhatian serius, karena biasanya keluarga menganggap ISPA pada balita 

merupakan penyakit biasa yang sering timbul dan tidak berbahaya serta bisa menghilang 

dengan sendirinya. Padahal ISPA merupakan penyakit berbahaya karena bila keluarga 

membiarkan saja anaknya terkena ISPA dan tidak memberikan perawatan yang baik, dapat 

mengakibatkan penyebaran infeksi yang lebih luas, sehingga akhirnya infeksi menyerang 

saluran nafas bagian bawah dan selanjutnya akan menyebabkan radang paru-paru atau 

penumonia yang sangat berbahaya dan menyebabkan kematian.  

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga agar balita tidak terkena 

penyakit penumonia diantaranya adalah dengan menjaga kondisi lingkungan yang bersih 



3 
 

dan sehat, immunisasi lengkap dan pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan dan dilanjutkan 

sampai usia anak 2 tahun (Depkes RI, 2002). Selain itu upaya perawatan di rumah 

sangatlah penting dalam upaya penatalaksanaan anak dengan infeksi saluran pernafasan. 

Kesembuhan seorang anak dengan infeksi pernafasan sangat tergantung dari perawatan 

yang diberikan, salah satunya adalah perawatan di rumah yang diberikan oleh keluarga 

terutama oleh ibu. Selain itu perawatan kesehatan yang baik oleh keluarga juga dapat 

mencegah kekambuhan infeksi saluran pernafasan. Oleh karena itu, orangtua khususnya 

ibu, atau orang yang dekat dengan balita, harus melakukan pencegahan untuk mengurangi 

resiko terjadinya pneumonia pada balita dan memberikan perawatan di rumah yang baik 

ketika anaknya terkena balita.  

 

B. Perumusan Masalah  

ISPA atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit infeksi akut yang 

menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung hingga alveoli, 

termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura (Depkes RI, 

2002). Sampai saat ini ISPA masih merupakan masalah kesehatan yang utama. Pneumonia 

merupakan salah satu penyakit ISPA yang menjadi pembunuh utama balita di Indonesia. 

Oleh karena itu dalam upaya Pemberantasan Penyakit ISPA (P2 ISPA), penanggulangan 

pneumonia pada balita merupakan fokus utama.  

Program pemberantasan penyakit ISPA menitikberatkan atau memfokuskan 

kegiatannya pada penanggulangan pneumonia pada balita (Depkes RI, 2002). Dalam 

pelaksanaannya, program Pemberantasan Penyakit ISPA (P2 ISPA) memerlukan dukungan 

dari semua pihak dan peran aktif masyarakat. Peran masyarakat terutama keluarga, dalam 

penanggulangan dan pencegahan ISPA terutama pneumonia sangat menentukan 

keberhasilan upaya penanggulangan penyakit ISPA terutama pneumonia (Trapsilowati, 

1999).  

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan 

beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 1988). Sasaran utama Pemberantasan Penyakit 

Infeksi Saluran Nafas akut (P2 ISPA) adalah anak, ibu dan keluarganya. Keluarga sebagai 

bagian inti dari masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya 

menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat ISPA terutama pneumonia. 

Salah satu fungsi keluarga yang sangat penting adalah fungsi pemeliharaan 

kesehatan. Menurut Leavell, fungsi kesehatan keluarga sangat penting untuk 
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mempertahankan status kesehatan keluarga. Fungsi pemeliharaan kesehatan terdiri dari 

pencegahan primer, yang meliputi peningkatan kesehatan dan tindakan preventif khusus 

yang dirancang untuk menjaga anggota keluarga bebas dari penyakit dan cedera; 

pencegahan sekunder yang terdiri atas deteksi dini, diagonsa dan pengobatan; dan 

pencegahan tersier yang mencakup tahap penyembuhan dan rehabilitasi, yaitu bertujuan 

untuk meminimalkan ketidakmampuan klien dan memaksimalkan tingkat fungsinya.  

Peran aktif keluarga dalam menangani ISPA sangat penting, karena penyakit ISPA 

merupakan penyakit yang sangat sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Hal ini perlu 

mendapatkan perhatian serius, karena biasanya keluarga menganggap ISPA pada balita 

merupakan penyakit biasa yang sering timbul dan tidak berbahaya serta bisa menghilang 

dengan sendirinya. Padahal ISPA merupakan penyakit berbahaya karena bila keluarga 

membiarkan saja anaknya terkena ISPA dan tidak memberikan perawatan yang baik, dapat 

mengakibatkan penyebaran infeksi yang lebih luas, sehingga akhirnya infeksi menyerang 

saluran nafas bagian bawah dan selanjutnya akan menyebabkan radang paru-paru atau 

penumonia yang sangat berbahaya dan menyebabkan kematian.  

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga agar balita tidak terkena 

penyakit penumonia diantaranya adalah dengan menjaga kondisi lingkungan yang bersih 

dan sehat, immunisasi lengkap dan pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan dan dilanjutkan 

sampai usia anak 2 tahun (Depkes RI, 2002). Selain itu upaya perawatan di rumah 

sangatlah penting dalam upaya penatalaksanaan anak dengan infeksi saluran pernafasan. 

Kesembuhan seorang anak dengan infeksi pernafasan sangat tergantung dari perawatan 

yang diberikan, salah satunya adalah perawatan di rumah yang diberikan oleh keluarga 

terutama oleh ibu. Selain itu perawatan kesehatan yang baik oleh keluarga juga dapat 

mencegah kekambuhan infeksi saluran pernafasan. Oleh karena itu, orangtua khususnya 

ibu, atau orang yang dekat dengan balita, harus melakukan pencegahan untuk mengurangi 

resiko terjadinya pneumonia pada balita dan memberikan perawatan di rumah yang baik 

ketika anaknya terkena balita. Sehingga hal tersebut mendasari penulis untuk mengetahui 

sejauhmana upaya yang dilakukan keluarga dalam pencegahan dan perawatan di rumah 

pada balita dengan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di Kecamatan Ciawi  Kabupaten 

Tasikmalaya Jawa Barat.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Definisi 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah infeksi akut yang menyerang salah 

satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli 

(saluran bawah) termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan 

pleura.  

 

Patofisiologi 

ISPA disebabkan oleh lebih dari 300 jenis bakteri, virus dan ricketsia. Bakteri 

utama penyebab ISPA antara lain genus streptococcus, penumococcus, haemofilus, 

staphylococcus dan corinebacterium. Sedangkan virus penyebab ISPA antara lain 

golongan micovirus, adenovirus dan coronavirus.  

Virus merupakan penyebab tersering infeksi saluran nafas.  Pada paparan pertama 

virus akan menyebabkan mukosa membengkak dan menghasilkan banyak lendir sehingga 

akan menghambat aliran udara melalui saluran nafas. Batuk merupakan mekanisme 

pertahan tubuh untuk mengeluarkan lendir keluar dari saluran pernafasan. Bakteri dapat 

berkembang dengan mudah dalam mukosa yang terserang virus, sehingga hal ini 

menyebabkan infeksi sekunder, yang akan menyebabkan terbentuknya nanah dan 

memperburuk penyakit.  

 

Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis ISPA dapat berupa batuk, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, 

pilek, demam dan sakit telinga (Depkes RI, 1999).  

Menurut berat ringanya, ISPA dibagi menjadi 3 golongan,yaitu: 

1. ISPA Ringan, dengan gejala yaitu: 

- Batuk 

- Serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suaranya, misalnya 

pada waktu berbicara atau menangis 

- Pilek, yaitu mengeluarkan lendir dari hidung 

- Demam, yaitu suhu badan anak lebih dari 37ºC 

2. ISPA Sedang yaitu jika dijumpai gejala-gejala seperti ISPA ringan dan disertai dengan 

gejala: 
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- Pernafasan lebih dari 50x/menit (anak umur kurang dari 1 tahun) dan lebih dari 

40x/menit (anak umur lebih dari 1 tahun) 

- Suhu lebih dari 39ºC 

- Tenggorokan berwarna merah 

- Timbul bercak-bercak campak 

- Telinga sakit atau mnegeluarkan nanah dari lubang telinga 

- Pernafasan berbunyi 

3. ISPA Berat yaitu jika seorang anak dijumpai gejala-gejala seperti ISPA ringan atau 

sedang ditambah dengan gejala sebagai berikut: 

- Bibir atau kulit membiru 

- Pernafasan cuping hidung 

- Anak tidak sadar atau kesadarannya menurun 

- Bunyi nafas gargling, atau snorring 

- Dijumpai adanya terraksi otot-otot bantu pernafasan, seperti intercostal, sternal, 

suprasternal 

- Nadi cepat dan lemah > 160x/menit (anak umur < 1 tahun) 

- Tenggorokan berwarna merah 

 

Faktor Resiko Pneumonia 

Berdasarkan penelitian dari berbagai negara termasuk Indonesia dan berbagai publikasi 

ilmiah, dilaporkan berbagai faktor risiko baik yang meningkatkan insiden (morbiditas) 

maupun kematian (mortalitas) akibat pneumonia, yaitu: 

1. Faktor  resiko yang meningkatkan insidensi penumonia, yaitu: usia anak kurang dari 2 

bulan, laki-laki, gizi kurang, berat badan lagir rendah, tidak mendapat ASI yang 

adekuat, polusi udara, kepadatan tempat tinggal, immunisasi tidak lengkap, defisiensi 

vitamin A 

2. Faktor resiko yang meningkatkan angka kematian akibat penumonia: usia kurang dari 2 

bulan, tingkat sosial ekonomi rendah, kurang gizi, BBLR, tingkat pendidikan ibu yang 

rendah, jangkauan pelayanan kesehatan rendah, kepadatan tempat tinggal, immunisasi 

tidak lengkap, menderita penyakit kronis, aspek kepercayaan setempat dalam praktek 

pencarian pengobatan yang salah (Depkes RI, 2002).  
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Pencegahan ISPA 

Infeksi saluran pernafasan bagian atas sangat sering terjadi pada anak, dan apabila tidak 

diberikan perawatan yang baik, maka infeksi ini akan menyebar ke saluran pernafasan 

bagian bawah, terutama menyerang paru-paru dan menimbulkan radang paru (penumonia) 

(Biddulph dan Stace, 1999). Menurut Depkes RI (2002), cara pencegahan agar balita tidak 

terkena penyakit pneumonia adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi lingkungan yang bersih dan sehat 

Infeksi saluran nafas akut menyebar melalui batuk dan air liur, oleh karena itu  

anak-anak sebaiknya tidak dibiarkan bersama dengan orang yang sedang menderita 

batuk pilek (Biddulph dan Stace, 1999). 

Selain itu keadaan rumah juga sangat mempengaruhi kajiadan ISPA. Keadaan 

ventilasi rumah sangat berkaitan dnegan kejadian ISPA. Fungsi ventilasi adalah untuk 

menjaga agar aliran udara di dalam rumah tetap segar, sehingga keseimbangan oksigen 

yang diperlukan tetap terjaga. Kurangnya ventilasi menyebabkan kurangnya oksigen 

dan meningkatnya kadar karbondioksida di dalam rumah yang bersifat racun bagi 

penghuninya, karena akan menghambat afinitas oksigen terhadap hemoglobin darah. 

Selain itu ventilasi yang buruk menyebabkan aliran udara tidak lancar, sehingga bakteri 

patogen sulit untuk keluar karena tidak ada aliran udara yang cukup untuk membawa 

bakteri keluar rumah. Selain itu resiko ISPA juga akan meningkat bila di rumah ada 

sumber pencemaran udara misalnya ada orang dewasa yang merokok atau keluarga 

memasak menggunakan asap, karena asap rokok dan debu dapat menyebabakan iritasi 

mukosa saluran pernafasan sehingga merusak sistem mekanisme pertahanan di saluran 

pernafasan, akibatnya bakteri mudah masuk ke dalam saluran nafas dan anak akan 

mudah terkena ISPA berulang (Achmadi, 1993 dalam Handayani, 1996). 

Paparan asap rokok pada anak dapat menimbulkan gangguan pernafasan terutama 

memperberat timbulnya infeksi saluran pernafasan akut dan gangguan fungsi paru-

paru. Asap dari pembakaran sampah juga dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA 

(Riyadina, 1995). Pembakaran minyak tanah, kayu bakar dan asap kendaraan bermotor 

disamping akan menghasilkan zat pollutan dalam bentuk debu (partikel) juga 

menghasilkan zat pencemar kimia berupa karbondioksida, karbonmonoksida, oksida 

sulfur, oksida nitrogen dan hydrocarbon yang berbahaya bagi kesehatan karena zat-zat 

tersebut menyebabkan reaksi peradangan pada saluran pernafasan dan bisa 

menyebabkan produksi lender meningkat yang dapat menurunkan mekanisme 

pertahanan di saluran pernafasan.  
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2. Immunisasi lengkap 

Salah satu upaya yang dapat menurunkan resiko terkena ISPA pada balita adalah 

dengan pemberian immunisasi lengkap. Immunisasi adalah upaya pemberian antigen 

yang bertujuan untuk mengaktivasi kekebalan di dalam tubuh anak atau bayi sehingga 

terhindar dari penyakit atau penyakit berat yang mungkin timbul (Depkes RI, 2000 

dalam Supartini, 2004). Pemberian immunisasi merupakan strategi spesifik untuk dapat 

mengurangi angka kejadian ISPA (Depkes RI, 1997) dan menurut Trapsilowati (1999), 

pemberian immunisasi campak yang efektif dapat mencegah 11 % kematian balita 

akibat pneumonia dan dengan immunisasi DPT 6 % kematian akibat pneumonia dapat 

dicegah.  

3. Pemberian ASI 

ASI merupakan sumber kalori dan protein yang sangat penting bagi anak 

khususnya anak dibawah usia 1 tahun serta melindungi bayi terhadap infeksi karena 

ASI mengandung antibodi yang penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Bayi 

yang diberi susu botol atau susu formula rata-rata mengalami dua kali lebih banyak 

serangan pneumonia dibanding bayi yang mendapatkan ASI (Depkes RI dan Unicef, 

1999). Penelitian di Kanada membuktikan bahwa ASI melindungi bayi terhadap infeksi 

saluran nafas dalam 6 bulan pertama kehidupan. Nilai gizi ASI yang lebih tinggi dan 

adanya antibodi, sel-sel leukosit serta enzim dan hormone melindungi bayi terhadap 

berbagai infeksi.  

 

Perawatan ISPA di Rumah 

Ibu merupakan orang yang paling dekat dengan anak dan mempunyai peranan besar 

dalam merawat anaknya. Perawatan dirumah sangat penting untuk mendukung 

kesembuhan anak yang sedang menderita ISPA dan mencegah terjadinya kekambuhan. 

Berikut ini adalah petunjuk perawatan dirumah pada anak ISPA menurut Depkes RI 

(1993): 

1. Pemberian Nutrisi 

a. Pemberian nutrisi selama sakit 

Untuk anak yang berumur 4-6 bulan atau lebih, berilah makanan gizi seimbang. 

Anak harus mendapatkan semua sumber zat gizi yaitu karbohidrat, protein, mineral, 

vitamin dan serat dalam jumlah yang cukup. Ketika anak sedang sakit atau dalam 

masa penyembuhan, kebutuhan gizi anak meningkat, tetapi nafsu makan anak 

menurun. Oleh karena itu berilah makanan dalam jumlah sedikit demi sedikit dalam 
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waktu yang sering. Hal ini penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan 

mencegah malnutrisi. Pada bayi dengan usia kurang dari 4 bulan, berikanlah ASI 

lebih sering ketika anak sakit.  

b. Pemberian nutrisi setelah sakit 

Pada umumnya anak yang sedang sakit hanya bisa makan sedikit, karena nafsu 

makan anak sedang turun akibat aktivitas enzim kahektin yang merupakan respon 

lanjut dari reaksi peradangan. Oleh karena itu setelelah sembuh usahakan 

memberikan makanan ekstra setiap hari selama seminggu atau sampai berat badan 

anak mencapai normal, untuk mengejar ketertinggalan anak dan mencegah 

terjadinya malnutrisi, karena malnutrisi akan mempermudah dan memperberat 

infeksi sekunder lainnya.  

2. Pemberian Cairan  

Anak dengan infeksi saluran pernafasan dapat kehilangan cairan lebih banyak dari 

biasanya terutama bila demam. Pemberian cairan harus lebih banyak dari biasanya. 

Bila anak belum menerima makanan tambahan maka anak harus diberi ASI sesering 

mungkin.  

3. Melegakan tenggorokan dan meredakan batuk dengan ramuan yang aman dan 

sederhana (tradisional) 

4. Perawatan selama demam 

Demam sangat umum terjadi pada anak dengan infeksi pernafasan. Perawatan 

demam yang bisa dilakukan dirumah sesuai dengan panduan Depkes RI meliputi 

memberi cairan yang lebih banyak, dan anak diberi pakaian yang tipis untuk 

meningkatkan transfer panas ke lingkungan. Selain itu anak juga tidak perlu dibungkus 

selimut tebal atau pakaian yang berlapis karena justru akan menyebabkan anak menjadi 

tidak nyaman dan menghalangi transfer panas ke lingkungan. Jika anak demam berilah 

minum yang banyak. Peningkatan suhu tubuh sebesar 1 ° C akan meningkatkan 

kebutuhan cairan sebanyak 10-12 %. Selain itu upaya penurunan panas menggunakan 

kompres juga penting dan pemberian antipiretik akan membantu menurunkan suhu 

tubuh. Perawatan demam merupakan hal yang sangat penting utnuk mencegah 

komplikasi lanjut yaitu terjadinya kejang dan bila suhu tubuh terlalu tinggi lebih dari 

41° C akan berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan kerusakan otak permanen 

(Ganong, 1995).  

5. Observasi terhadap tanda-tanda pneumonia 
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Pengetahuan keluarga tentang tanda-tanda bahaya pneumonia merupakan hal yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan pneumonia merupakan salah satu komplikasi ISPA 

yang paling membahayakan. Oleh karena itu keluarga harus mengetahui tentang tanda 

bahaya pneumonia dan segera membawa anak ke pusat kesehatan terdekat. Berikut ini 

merupakan tanda pneumonia yaitu : 

- Nafas menjadi sesak 

- Nafas menjadi cepat 

- Anak tidak mau minum 

- Sakit anak bertambah parah 

 

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 TUJUAN PENELITIAN 

3.1.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya keluarga dalam 

melakukan pencegahan dan perawatan ISPA di rumah pada balita di Kecamatan Ciawi  

Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat  

3.1.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi upaya keluarga dalam melakukan usaha-usaha pencegahan infeksi 

saluran pernafasan akut pada balita 

2. Mengidentifikasi upaya keluarga dalam melakukan perawatan di rumah pada balita 

dengan infeksi saluran pernafasan akut 

 

3.2 MANFAAT PENELITIAN 

3.2.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap kejadian ISPA dan upaya perawatan yang dilakukan oleh keluarga di 

Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh 

informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan program-program 

kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak terutama dalam meningkatkan 

upaya pencegahan dan perawatan ISPA pada anak dimasa yang akan datang.  

3.2.2 Manfaat Keilmuan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memperkaya bahan kajian dan 

informasi tentang faktor yang berkontribusi dalam kejadian ISPA dan upaya perawatan 

yang telah dilakukan oleh keluarga pada anak dengan ISPA. 
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3.2.3 Manfaat untuk Penelitian yang akan datang 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi awal bagi penelitian yang akan 

dating sehubungan dengan kejadian ISPA pada anak, khususnya penelitian yang 

berhubungan dengan pola perilaku masyarakat setempat yang berperan terhadap 

kejadian tersebut. 

 

IV. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

metode ex post facto yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan 

menggambarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya suatu kejadian 

dengan merunut ke belakang kronologis kejadian tersebut (Sugiyono, 2003). 

 

Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel univariat dengan sub variabel sebagai 

berikut : 

1. Upaya keluarga dalam melakukan tindakan pencegahan ISPA pada balita  

2. Upaya keluarga dalam melakukan perawatan di rumah pada balita dengan infeksi 

saluran pernafasan akut  

 

Definisi Operasional Penelitian 

Sub Variabel Definisi Operasional 

Upaya keluarga 

dalam melakukan 

tindakan 

pencegahan 

infeksi saluran 

pernafasan akut 

Upaya ini meliputi antara lain : 

1. Menjaga kondisi lingkungan rumah yang sehat 

2. Immunisasi Lengkap 

3. Pemberian Vitamin A 

4. Pemberian ASI 

 

Upaya keluarga 

dalam melakukan 

tindakan 

perawatan di 

rumah pada balita 

Meliputi upaya antara lain : 

1. Mencegah terjadinya dehidrasi dengan  

- memberi minum lebih banyak dengan cairan rumah tangga yang 

dianjurkan seperti air sirop, air tajin, air sayur, air sup. 

- Memberikan larutan gula garam atau oralit segera. 
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Sub Variabel Definisi Operasional 

dengan ISPA dan 

pencegahan 

komplikasi lebih 

lanjut.  

 

- Tidak menghentikan pemberian ASI pada anak yang masih 

mendapatkan ASI. 

2.  Melakukan usaha untuk mengatasi demam dengan cara: 

- Tirah baring/istirahat selama masih demam. 

- Memberikan  obat antipiretik sederhana yang dapat dibeli di 

toko obat terdekat.  

- Memberikan kompres hangat untuk membantu menurunkan 

demam. 

- Pemberian cairan selama demam 

- Melakukan upaya menurunkan demam dengan evaporasi, 

radiasi dengan cara tidak memakaikan baju yang tebal, kaos 

kaki atau selimut tebal pada anak. 

3. Melegakan tenggorokan dan meredakan batuk.  

4. Memberikan nutrisi yang tepat 

5. Upaya keluarga untuk mengenali tanda-tanda pneumonia dan 

membawa anak ke Puskesmas jika ditemui gejala pneumonia 

pada anak.  

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang meliputi seluruh elemen yang ada 

diwilayah penelitian (Arikunto, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang 

memiliki balita yang pernah mangalami infeksi saluran pernafasan akut di Kecamatan 

Ciawi  Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap 

mewakili populasinya. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik 

proporsional sampling, yaitu pengambilan sampel yang digunakan bila anggota 

populasinya tidak homogen (Sugiyono, 2003). Adapun kriteria sampelnya adalah : 

- Keluarga yang memiliki balita yang pernah menderita infeksi saluran pernafasan akut. 

- Bersedia menjadi responden 

Sampel dalam penelitian ini adalah 42 keluarga. 
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Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik pengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada critical point  

yang mewakili variabel yang harus diteliti, dalam hal ini adalah tentang upaya keluarga 

dalam melakukan perawatan di rumah pada balita dengan Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut (ISPA), terutama berkaitan dengan hal-hal lampau yang telah dilakukan keluarga 

ketika balita mengalami Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Wawancara dilakukan 

dengan mengidentifikasi critical point upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh 

keluarga. Untuk setiap critical point yang terungkapkan melalui cerita keluarga akan 

mendapat nilai satu. Dari hasil wawancara akan didapatkan data penelitian yang 

dikaterogikan dalam skala Gutman (dikotomi). 

Tahap pertama adalah mengidentifikasi keluarga yang memiliki balita, penelitian ini 

dipusatkan di Desa Ciawi. Kemudian dilakukan inform consent untuk persetujuan 

penelitian. Setelah disetujui untuk penelitian, maka dilakukan wawancara selama kurang 

lebih tiga puluh sampai empat puluh menit. 

Instrumen penelitian disusun sebagai panduan dalam melakukan wawancara. Daftar 

wawancara dikembangkan berdasarkan penjabaran masing-masing variabel yang akan 

diteliti.  

 

Uji coba Instrumen 

Dilakukan content validity dengan merujuk berbagai literatur yang ada untuk melihat 

komprehensivitas sub variabel penelitian. Setelah itu dilakukan uji coba instrumen secara 

langsung terhadap orangtua pasien anak dengan ISPA di Puskesmas Ciawi sebelum 

digunakan sebagai acuan penelitian.  

 

Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian dilakukan selama empat minggu yaitu pada bulan Agustus 2008 bertempat di 

Puskesmas Ciawi dan Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.  

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut: 
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1. Mengumpulkan hasil wawancara 

2. Membuat rekapitulasi dari keseluruhan hasil wawancara 

3. Mengelompokkan hasil berdasarkan masing-masing sub variabel 

4. Teknik analisa data dilakukan terhadap masing-masing sub variabel. Untuk mengukur 

variabel dan sub variabel penelitian yaitu upaya keluarga dalam mencegah dan 

melakukan upaya perawatan ISPA pada anak, terlebih dahulu dihitung skor total dari 

keseluruhan item pada setiap variabel dan sub variabel penelitian. Kemudian dari skor 

total tersebut dihitung persentase dengan menggunakan rumus : 

 
Keterangan: 
P = Persentase skor tipa responden 
X = Skor total dari keseluruhan pada variable atau sub variable penelitian 
Xmaks = Skor total maksimum pada variable atau sub variable penelitian  
 

 Penentuan kategori masing-masing responden dilakukan pada setiap variabel dan 

sub variabel penelitian dengan kriteria sebagai berikut: 

Baik    : > 75 % 

Cenderung baik  :  51 % - 75 % 

Cenderung buruk  :  26 % - 50 % 

Buruk    :  ≤ 25 % 

Setelah dilakukan penentuan kategori setiap responden, kemudian dilakukan 

analisa deskriptif setiap variable/sub variable penelitian dengan menggunakan rumus 

presentase P  

Keterangan: 
P : Persentase 
X : Skor jawaban tiap criteria 
N : Jumlah responden 

 

Kemudian hasil perhitungan frekuensi responden dalam persentase 
diinterpretasikan sebagai berikut : 

0 %  = Tidak seorangpun responden 

1% - 19% = Sangat sedikit responden 

20% - 39% = Sebagian kecil responden 
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40% - 59% = Setengahnya reponden 

60% - 79% = Sebagian besar responden 

80% - 99% = Hampir seluruh responden 

100%= Seluruh responden 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Upaya Keluarga dalam Melakukan Pencegahan Infeksi Saluran Nafas Atas pada 

Balita 

Sangat sedikit responden (14,28%) memiliki upaya yang buruk dalam melakukan 

pencegahan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. Setengahnya responden 

(57,14%) memiliki upaya yang cenderung buruk, sebagian kecil responden (26,19%) 

memiliki upaya yang cenderung baik dan sangat sedikit responden (2,38%) memiliki upaya 

yang baik dalam melakukan melakukan pencegahan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada 

balita. Upaya keluarga dalam melakukan pencegahan infeksi saluran nafas akut (ISPA) 

pada balita dapat terlihat seperti tabel 5.1 dibawah ini: 

Tabel 5.1 Tabel Distribusi Frekuensi Upaya Keluarga dalam Melakukan  

Pencegahan ISPA pada Balita 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 1 2.38% 
2 Cenderung Baik 11 26.19% 

3 Cenderung Buruk 24 57.14% 
4 Buruk 6 14.28% 

 

Tabel 5.2 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Lingkungan Rumah 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 3 7.14% 
2 Cenderung Baik 7 16.67% 
3 Cenderung Buruk 20 47.62% 
4 Buruk 12 28.57% 

 

Berdasarkan tabel 5.2, didapatkan data bahwa untuk indikator lingkungan rumah, 

setengahnya responden memiliki upaya yang cenderung buruk, sebagian kecil 

responden memiliki upaya yang buruk, sangat sedikit responden memiliki upaya yang 

cenderung baik dan baik.  
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Tabel 5.3 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Immunisasi Lengkap 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 30 71.43% 
2 Cenderung Baik 0 0.00% 
3 Cenderung Buruk 0 0.00% 
4 Buruk 12 28.57% 

Berdasarkan tabel 5.3, didapatkan data bahwa untuk indikator pemberian 

immunisasi lengkap, sebagian besar responden memiliki upaya yang baik, sebagian 

kecil responden memiliki upaya yang buruk, dan tidak seorangpun responden memiliki 

upaya yang cenderung baik dan cenderung buruk.  

 

Tabel 5.4 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Pemberian Vitamin A 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 41 97.62% 
2 Cenderung Baik 0 0.00% 
3 Cenderung Buruk 0 0.00% 
4 Buruk 1 2.38% 

 

Berdasarkan tabel 5.4, didapatkan data bahwa untuk indikator pemberian vitamin 

A, Hampir seluruh responden memiliki upaya yang cenderung baik dan sangat sedikit 

responden memiliki upaya yang buruk, serta tidak seorangpun responden memiliki 

upaya yang cenderung baik dan cenderung buruk. 

 

Tabel 5.5 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Pemberian ASI 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 2 4.76% 

2 Cenderung Baik 25 59.52% 
3 Cenderung Buruk 15 35.71% 
4 Buruk 0 0.00% 

 

Berdasarkan tabel 5.5, didapatkan data bahwa untuk indikator pemberian ASI, 

setengahnya responden memiliki upaya yang cenderung baik, sebagian kecil responden 

memiliki upaya yang cenderung buruk, sangat sedikit responden memiliki upaya yang 

cenderung baik dan tak seorangpun responden memiliki upaya yang buruk.  
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Hasil penelitian memperlihatkan data bahwa setengahnya keluarga memiliki 

upaya yang cenderung buruk dalam melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya 

infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. Indikator dalam variable upaya keluarga 

dalam                 pencegahan terjadinya ISPA pada balita meliputi indikator lingkungan 

rumah, immunisasi lengkap, pemberian vitamin A, pemberian ASI. Indikator lingkungan 

rumah memperlihatkan data cenderung buruk (47.62%), indikator pemberian immunisasi 

lengkap memiliki kategori baik (71,43%), indikator pemberian vitamin A memiliki kategori 

baik (97,62%), indikator pemberian ASI memiliki kategori cenderung baik (59.52%).  

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penularan infeksi 

saluran nafas akut. Infeksi saluran nafas menyebar melalui batuk dan air liur (Biddulph 

dan Stace, 1999). Ketika seseorang terkena batuk dia akan menyebarkan dahak (sputum) 

yang mengandung virus dalam bentuk percikan ke udara (droplet nuclei). Orang yang 

berada dekat dengan penderita batuk tersebut akan menghirup udara yang mengandung 

virus atau bakteri tersebut, apalagi pada anak/bayi sangat rentan terhadap penularan 

penyakit karena daya tahan tubuh yang belum sempurna. Jika infeksi ini menyebar ke 

saluran nafas bagian bawah, maka akan menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia. 

Oleh karena itu, sebaiknya orangtua menjauhkan balita dari penderita batuk begitu juga 

bila ada orangtua atau anggota keluarga yang terkena batuk sebaiknya harus menjaga 

jarak atau tidak terlalu dekat dengan anak. 

Pencemaran udara dalam rumah dapat merusak mekanisme pertahanan paru-

paru sehingga mempermudah timbulnya gangguan saluran pernafasan, terutama pada 

anak balita (Achmadi, 1993 dalam Handayani, 1996). Jendela rumah atau ventilasi yang 

tidak pernah atau jarang dibuka akan menyebabkan peningkatan CO2 yang berbahaya 

bagi manusia selain itu kuman pun akan terperangkap di dalam rumah dan sulit untuk 

keluar sehingga akan meningkatkan resiko infeksi pernafasan bagi orang yang berada di 

dalamnya. Gangguan saluran pernafasan (ISPA) ini terutama terjadi pada anak balita, 

karena diperkirakan balita lebih lama berada didalam rumah bersama ibunya, sehingga 

udara yang tercemar terhirup lebih banyak apalagi kondisi tubuh anak rentan terhadap 

kuman penyakit.  

Paparan asap rokok pada anak-anak dapat menimbulkan gangguan pernafasan 

terutama memperberat timbulnya infeksi saluran nafas akut dan gangguan fungsi paru-

paru bahkan hingga dewasa nanti (Riyadina, 1995). Saluran pernafasan mempunyai 
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sistem pertahanan efektif terhadap infeksi maupun partikel gas, mekanisme pertahanan 

tersebut diantaranya adalah gerak lapisan mukosa dan silia serta makrofag. Infeksi akan 

mudah terjadi jika sistem pertahanan saluran nafas ini terganggu. 

Asap rokok juga menurunkan kemampuan makrofag untuk membunuh bakteri, 

juga dapat mengganggu pergerakan lapisan mukosa dan silia, sehingga memperberat 

infeksi saluran nafas bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi paru-paru. Upaya 

untuk menghindari asap rokok merupakan kondisi yang sulit karena banyak sekali orang 

dewasa yang sulit untuk menghentikan kebiasaan merokok. Oleh karena itu diperlukan 

adanya pendekatan kepada masyarakat/anggota keluarga yang merokok berupa 

penyuluhan mengenai bahaya asap rokok terutama bagi anak dan anjuran untuk 

menghindari berdekatan dengan anak saat sedang merokok. Begitu juga dengan asap 

kendaraan bermotor dan asap dapur yang banyak mengandung pencemar dan debu yang 

dapat mengiritasi saluran pernafasan anak dan menurunkan mekanisme pertahanan di 

saluran nafas anak, sehingga memudahkan anak terkena gangguan pernafasan salah 

satunya adalah ISPA. Oleh karena itu menjadi penting bagi keluarga untuk meminimalkan 

anak bermain di pinggir jalan serta tidak membawa anak ketika sedang memasak di 

dapur, karena selain untuk memimalkan paparan asap dan debu serta bahan pencemar 

lain hal ini juga penting untuk menghindari kecelakaan pada anak. 

Dalam indikator immunisasi, responden sudah menyadari bahwa immunisasi 

penting bagi anak, terbukti dari hasil penelitian didapatkan data bahwa indikator 

immunisasi memiliki kategori baik (71,43%). Masyarakat sudah membawa anaknya ke 

puskesmas atau posyandu secara rutin untuk mendapatkan immunisasi lengkap. 

Pemberian immunisasi merupakan strategi spesifik untuk dapat mengurangi angka 

kejadian ISPA (Depkes RI, 1997). Imunisasi ini adalah hal yang penting karena merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan secara aktif sehingga anak tidak mudah 

terserang penyakit terutama penyakit berat seperti pneumonia yang merupakan 

komplikasi tersering akibat ISPA. Immunisasi yang tidak memadai merupakan faktor 

resiko terjadinya pneumonia dan hal ini tentu akan meningkatkan resiko kematian akibat 

pneumonia. Sedangkan dari indikator pemberian vitamin A, didapatkan data bahwa 100% 

balita mendapatkan vitamin A. Menurut beberapa penelitian di dapatkan data bahwa 

pemberian vitamin A dapat menurunkan resiko terhadap kejadian ISPA.  
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Hal lain yang berkontribusi terhadap kejadian ISPA adalah pemberian ASI. ASI 

merupakan zat yang sangat diperlukan oleh bayi. ASI mempunyai komponen zat anti 

infeksi (immunoglobulin A) sehingga bayi yang diberi ASI beresiko lebih rendah untuk 

terjadinya penyakit infeksi saluran pernafasan terutama pneumonia. Manfaat ASI tidak 

bisa digantikan dengan susu botol, hal ini dikarenakan susu botol tidak memiliki komposisi 

yang lengkap seperti di dalam ASI. Bayi yang diberi susu botol atau susu formula rata-rata 

mengalami dua kali lebih banyak serangan radang paru dibandung dengan bayi yang 

diberi ASI (Depkes RI dan Unicef, 1999). Oleh karena itu, pemberian ASI merupakan aspek 

yang sangat penting untuk dilakukan oleh ibu pada anak usia 0-2 tahun untuk memenuhi 

kebutuhan gizi anak dan meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap infeksi. 

Pemberian ASI yang tidak memadai atau ibu menghentikannya sebelum anak usia 2 tahun 

merupakan salah satu faktor resiko terjadinya pneumonia. Tetapi ada hal penting lainnya 

yang wajib diperhatiakan saat memberikan ASI yaitu cara memberikan ASI yang baik, 

karena apabila ibu tidak memberikan ASI secara benar akan dapat meningkatkan resiko 

masuknya ASI ke paru-paru bayi (aspirasi), dan hal ini tentu sangat berbaya karena 

masuknya ASI atau makanan lain ke dalam paru-paru dapat menimbulkan infeksi. Jika 

anak sering mengalami keadaan seperti ini maka akan meningkatkan resiko timbulnya 

infeksi di paru-parunya dan jika tidak diobati dengan baik akan menyebabkan timbulnya 

pneumonia karena aspirasi (pneumonia aspirasi).  

 

5.2 Upaya Keluarga dalam Melakukan Perawatan Infeksi Saluran Nafas Atas pada Balita 

Setengahnya reponden (52%) memiliki upaya yang baik dalam melakukan 

perawatan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. Sebagian kecil responden (36%) 

memiliki upaya yang cenderung baik, sangat sedikit responden (12%) memiliki upaya yang 

cenderung buruk, dan tak seorangpun responden (0%) memiliki upaya yang buruk dalam 

melakukan perawatan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita.  

Upaya keluarga dalam melakukan perawatan infeksi saluran nafas akut (ISPA) 

pada balita dapat terlihat seperti tabel 5.6 dibawah ini : 

Tabel 5.6 Tabel Distribusi Frekuensi Upaya Keluarga dalam Perawatan ISPA  

        Pada Balita 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 22 52.38% 
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2 Cenderung Baik 15 35.71% 
3 Cenderung Buruk 5 11.90% 
4 Buruk 0 0.00% 

 

Tabel 5.7 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Perawatan Dehidrasi 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 25 59.52% 
2 Cenderung Baik 0 0.00% 
3 Cenderung Buruk 17 40.48% 
4 Buruk 0 0.00% 

 

Berdasarkan tabel 5.7, didapatkan data bahwa untuk indikator perawatan 

dehidrasi, setengahnya responden memiliki upaya yang baik dan cenderung buruk, serta 

tak seorangpun responden memiliki upaya yang buruk dan cenderung baik.  

Tabel 5.8 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Perawatan Demam 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 22 52.38% 
2 Cenderung Baik 0 0.00% 
3 Cenderung Buruk 18 42.86% 
4 Buruk 2 4.76% 

 

Berdasarkan tabel 5.8, didapatkan data bahwa untuk indikator perawatan demam, 

setengahnya responden memiliki upaya yang baik dan cenderung buruk, dan tak 

seorangpun responden memiliki upaya yang buruk dan cenderung baik. 

 

Tabel 5.9 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Perawatan Saat Batuk 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 30 71.43% 
2 Cenderung Baik 0 0.00% 
3 Cenderung Buruk 12 28.57% 
4 Buruk 0 0.00% 

 

Berdasarkan tabel 5.9, didapatkan data bahwa untuk indikator perawatan saat 

batuk, sebagian besar memiliki upaya yang baik, sebagian kecil responden memiliki upaya 

yang cenderung buruk, dan tak seorangpun responden memiliki upaya yang buruk dan 

cenderung baik. 

Tabel 5.10 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Pemberian Nutrisi 
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No Kriteria Frekuensi Prosentase 
1 Baik 6 14.29% 
2 Cenderung Baik 15 35.71% 
3 Cenderung Buruk 18 42.86% 
4 Buruk 3 7.14% 

 

Berdasarkan tabel 5.10, didapatkan data bahwa untuk indikator pemberian nutrisi, 

setengahnya responden memiliki upaya yang cenderung buruk, sebagian kecil responden 

memiliki upaya yang cenderung baik, sangat sedikit responden memiliki upaya yang 

cenderung baik dan upaya yang buruk.  

 

 

 

 

Tabel 5.11 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Observasi Tanda Pneumonia 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik 31 76.19% 
2 Cenderung Baik 9 21.43% 
3 Cenderung Buruk 1 2.38% 
4 Buruk 0 0.00% 

 

Berdasarkan tabel 5.11, didapatkan data bahwa untuk indikator observasi tanda 

dan gejala pneumonia, sebagian besar responden memiliki upaya yang baik, sebagian 

kecil responden memiliki upaya yang cenderung baik, sangat sedikit responden memiliki 

upaya yang cenderung buruk dan tak seorangpun responden memiliki upaya yang buruk.  

 

Setenganya responden memiliki upaya yang baik dalam melakukan perawatan 

infeksi saluran nafas akut (52%). Pada indikator mencegah terjadinya dehidrasi 

kategorinya baik (59,52%) walaupun beberapa responden masih ada yang jarang 

memberikan minuman lebih banyak dari biasanya, jarang atau tidak memberikan 

minuman tambahan dan jarang/tidak memberikan ASI lebih sering dari biasanya. Padahal 

pada anak dengan infeksi saluran nafas akan kehilangan cairan lebih banyak dari biasanya 

terutama bila demam. Kehilangan cairan melalui penguapan sangat tergantung pada 

keadaan suhu serta kelembaban lingkungan. Makin tinggi suhu dan makin rendah 

kelembaban akan meningkatkan kehilangan cairan (Markum, 1991). Selain itu pada 
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keadaan ISPA biasanya suhu tubuh anak akan meningkat, setiap kenaikan suhu tubuh 1°C, 

tubuh memerlukan tambahan cairan sebesar 10%-12%, selain itu pemberian cairan juga 

perlu ditingkatkan agar sekret menjadi lebih encer sehingga sekret atau ingus menjadi 

lebih mudah dikeluarkan oleh anak. Oleh karena itu pemberian cairan harus ditingkatkan 

agar tidak terjadi dehidrasi dan memperberat penyakitnya, bahkan dianjurkan untuk 

memberikan cairan tambahan seperti sari buah dan menambah pemberian ASI serta susu 

buatan serta air putih.  

Hasil penelitian menunjukkan, dalam upaya mengatasi demam pada anak keluarga 

memiliki kategori baik (52.58%). Peningkatan suhu tubuh merupakan hal yang secara 

fisiologis terjadi pada anak yang sedang mengalami proses infeksi. Pada anak yang sedang 

mengalami prosens infeksi akan terjadi peningkatan set point hipotahalamus yang akan 

mengakibatkan demam pada anak. Oleh karena itu perawatan selama anak demam 

merupakan hal yang penting dilakukan oleh keluarga. Hal ini terutama diperlukan untuk 

mencegah terjadinya komplikasi akibat demam yaitu kejang dan kerusakan otak 

permanen yang timbul akibat demam yang tidak diatasi dengan sempurna. Oleh karena 

itu upaya untuk menurunkan suhu tubuh merupakan hal yang sangat penting untuk 

mencegah komplikasi yang lebih lanjut akibat demam yang tidak tertangani, seperti 

kejang yang dapat timbul jika suhu > 40° C dan bisa mengakibatkan kerusakan otak 

permanen. Oleh karena itu keluarga harus bisa untuk melakukan perawatan demam. 

Salah satu cara yang paling mudah untuk menrunkan suhu tubuh adalah dengan cara 

kompres.  Kompres penting dilakukan dirumah sebagai pertolongan pertama sebelum 

anak dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Selain itu, pada waktu demam sebaiknya anak 

diberikan minum lebih banyak untuk mencegah terjadinya dehidrasi yang sangat 

berbahaya bagi anak. Memakaikan kaos kaki yang tebal, baju yang tebal, penutup kelapa 

tebal dan selimut yang tebal justru harus dihindari karena anak akan merasa tidak 

nyaman dan menghambat penurunan panas pada anak.  

Indikator perawatan saat batuk dengan pemberian ramuan pereda batuk dan 

pelega tenggorokan termasuk kategori baik (71.43%) walaupun masih ada responden 

yang tidak pernah memberikan ramuan tradisional atau obat batuk. Pada keadaan infeksi 

saluran nafas akan terjadi proses inflamasi yang akan meningkatkan produksi sekret 

berlebihan. Sekret yang berlebihan akan menumpuk di jalan nafas dan jika tidak 

dibersihkan akan menghambat jalan nafas anak yang akan menyebabkan anak sulit 
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bernafas sehingga intake oksigen menjadi berkurang dan karbondiokasida menjadi lebih 

sulit dikeluarkan, dan apabila dibiarkan hal ini akan memperberat kondisi anak dan 

membahayakan karena menyebabkan kesulitan bernafas bahkan bisa sampai kondisi 

asidosis. Pada anak kemampuan untuk batuk efektif juga belum sempurna, sehingga anak 

sulit untuk mengeluarkan dahaknya. Oleh karena itu orangtua harus melakukan berbagai 

upaya untuk mengeluarkan sekret dan melegakan tenggorokan seperti memberikan 

ramuan tradisional menggunakan jeruk nipis dll, memberikan obat batuk, memberikan 

cairan lebih banyak atau melakukan fisioterapi dada.  

Indikator pemberian nutrisi cenderung buruk (42.86%), masih banyak responden 

yang melakukan tindakan kurang tepat diantaranya ketika anaknya tidak nafsu makan 

karena sedang sakit, ibu hanya membiarkannya saja dan memberikan makanan sesuai 

keinginan anak saja, padahal pada saat anak sakit keinginan makan anak menurun 

sehingga asupan makanan yang didapat anak pun menurun. Malnutrisi dapat 

memperburuk fungsi pernafasan dan menyebabkan anak lebih mudah terkena infeksi 

sekunder (Moore, 1997). Gizi kurang menyebabkan mekanisme pembentukan sistem 

pertahahan tubuh menurun (Depkes RI, 1999). Pada anak dengan ISPA, biasanya anak 

tidak mau makan atau makannya menurun karena nafsu makannya menurun, hai ini 

menyebabkan konsumsi makanan atau zat gizi menurun. Sedangkan pada saat anak 

terkena ISPA kebutuhan nutrisi justru meningkat karena pada saat ini diperlukan makanan 

yang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah keadaan infeksi 

yang lebih buruk. Jika pada saat anak terkena ISPA tidak mendapatkan makanan yang 

baik, hal ini akan memperberat kondisi anak, meningkatkan resiko penyebaran infeksi 

lebih lanjut. Selain itu juga kebutuhan nutrisi yang baik harus diberikan setelah anak 

sembuh dari ISPA. Hal ini untuk mencapai tingkat kesehatan semula dan mencegah 

malnutrisi lebih lanjut. 

Indikator mengenali atau mengobservasi tanda-tanda pneumonia termasuk 

kategori baik (76.19%), responden sudah cukup mengenali tanda-tanda pneumonia dan 

pada umumnya responden akan segera membawa anaknya ke pusat kesehatan terdekat 

jika anak sakit batuk pilek lebih dari 2 hari, terutama mereka akan membawa ke 

puskesmas jika anaknya bernafas cepat, tidak mampu minum dan sakitnya bertambah 

parah.  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakuakan dapat disimpulkan bahwa 

setengahnya responden (57,14%) memiliki upaya cenderung buruk dalam melakukan 

tindakan pencegahan ISPA pada balita sedangkan dalam upaya tindakan perawatan ISPA 

setengahnya reponden (52%) memiliki upaya yang baik.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari dalam penelitian ini banyak sekali kekurangannya. 

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya tidak adanya instrumen yang baku untuk 

mengukur aspek upaya keluarga dalam penetalaksanaan ISPA di rumah. Selain itu untuk 

hasil yang lebih maksimal seharusnya penelitian menggunakan teknik observasi tapi 

dikarenakan keterbatasan peneliti maka peneliti menggunakan teknik wawancara 

terstruktur untuk mendapatkan data.  

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Sehubungan dengan upaya keluarga dalam melakukan pencegahan infeksi saluran 

nafas akut pada balita, sangat sedikit responden (14,28%) memiliki upaya yang 

buruk dalam melakukan pencegahan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. 

Setengahnya responden (57,14%) memiliki upaya yang cenderung buruk, sebagian 

kecil responden (26,19%) memiliki upaya yang cenderung baik dan sangat sedikit 

responden (2,38%) memiliki upaya yang baik dalam melakukan melakukan 

pencegahan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. 

2. Sehubungan dengan upaya keluarga dalam melakukan perawatan pada anak 

dengan infeksi saluran nafas akut, setengahnya reponden (52%) memiliki upaya 

yang baik dalam melakukan perawatan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada 

balita. Sebagian kecil responden (36%) memiliki upaya yang cenderung baik, 

sangat sedikit responden (12%) memiliki upaya yang cenderung buruk, dan tak 

seorangpun responden (0%) memiliki upaya yang buruk dalam melakukan 

melakukan perawatan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. 

 

6.2 Saran 
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1. Semua pihak terutama keluarga diharapkan berparisipasi untuk meningkatkan 

upaya pencegahan terjadinya ISPA pada balita terutama menciptakan kondisi 

lingkungan yang bersih dan sehat 

2. Petugas kesehatan baik di Puskesmas maupun kader kesehatan di Posyandu  

diharapkan lebih intensif memberikan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan 

dan perawatan pada balita dengan infeksi saluran nafas akut, sehingga diharapkan 

keluarga lebih mengerti dan termotivasi untuk melakukan tindakan pencegahan 

dan perawatan pada balita dengan ISPA, sehingga diharapkan dapat mengurangi 

resiko terjadinya pneumonia.  

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat diteliti lebih lanjut tentang factor-

faktor yang berkontribusi terhadap kejadian ISPA pada balita dengan responden 

yang lebih representative dan menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih 

valid, misalnya dengan menggunakan teknik observasi.  
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ABSTRAK 

 

ISPA atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit infeksi akut yang 
menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung hingga 
alveoli, termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura. 
Sampai saat ini ISPA masih merupakan masalah kesehatan yang utama. Pneumonia 
merupakan salah satu penyakit ISPA yang menjadi pembunuh utama balita di 
Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya Pemberantasan Penyakit ISPA (P2 ISPA), 
penanggulangan pneumonia pada balita merupakan fokus utama. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi upaya keluarga dalam mencegah dan melakukan 
perawatan pada balita dengan ISPA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya 
kejadian ISPA pada balita di Kabupaten Tasikmalaya. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah keluarga yang memiliki balita yang terkena ISPA di Desa Ciawi Kabupaten 
Tasikmalaya. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 responden dengan teknik 
pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling. Data dikumpulkan dengan 
teknik wawancara terstruktur dan kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan 
rumus persentase dan proporsi.  

Hasil penelitan menunjukkan sangat sedikit responden (14,28%) memiliki upaya 
yang buruk dalam melakukan pencegahan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. 
Setengahnya responden (57,14%) memiliki upaya yang cenderung buruk, sebagian kecil 
responden (26,19%) memiliki upaya yang cenderung baik dan sangat sedikit responden 
(2,38%) memiliki upaya yang baik dalam melakukan melakukan pencegahan infeksi 
saluran nafas akut (ISPA) pada balita. Sedangkan untuk sub variabel upaya keluarga 
dalam melakukan perawatan ISPA pada balita didapatkan hasil setengahnya reponden 
(52%) memiliki upaya yang baik dalam melakukan perawatan infeksi saluran nafas akut 
(ISPA) pada balita. Sebagian kecil responden (36%) memiliki upaya yang cenderung 
baik, sangat sedikit responden (12%) memiliki upaya yang cenderung buruk, dan tak 
seorangpun responden (0%) memiliki upaya yang buruk dalam melakukan melakukan 
perawatan infeksi saluran nafas akut (ISPA) pada balita. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka disarankan agar semua pihak terutama 
keluarga diharapkan berpartisipasi untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya 
ISPA pada balita terutama dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan 
sehat, selain itu juga diharapkan agar petugas kesehatan baik di Puskesmas maupun 
kader kesehatan di Posyandu diharapkan lebih intensif memberikan penyuluhan 
kesehatan tentang pencegahan dan perawatan pada balita dengan infeksi saluran nafas 
akut, sehingga diharapkan keluarga lebih mengerti dan termotivasi untuk melakukan 
tindakan pencegahan dan perawatan pada balita dengan ISPA, sehingga diharapkan 
dapat mengurangi resiko terjadinya pneumonia.  
 
 
 
Kata Kunci : Upaya Keluarga, Pencegahan dan Perawatan Infeksi Saluran Pernafasan  

         Akut, Balita 
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ABSTRACT 

 

ISPA or Acute Tractus Resporatory Infection is an infection condition that attact 
along respiratory tractus from nose to alveoli, including with adnexa tissues such us 
sinus, middle ear cavum and pleura. Pneumonia is the most dangerous disease 
complicated by acute tractus respiratory infection that can be make morbidity and 
mortality to children. So, in order to prevent acute tractus respiratory infection, the 
tackling of pneumonia’s effect was a main focus. The aim of this research was to 
describe about the family’s efforts to prevent and to care children with acute tractus 
respiratory infection. This research based on the data about acute tractus respiratory 
infection’s rate that ascending significantly in Tasikmalaya Residence.  

 
Design of this study was descriptive. The population are family that have child 

with ISPA in Ciawi Village Tasikmalaya Residence. Research samples taken in 
purposive sampling method, total samples are 42 respondence. Sample collecting 
procedur with interview and then analyzed by percentage and proportion method 
formula.  

 
The result of this study in sub variable of family’s efforts to prevent ISPA 

showed that 14,28% respondences have bad efforts, 57,14% respondences have inclined 
bad efforts, 26,19 % respondences have inclined good efforts and 2,38% respondences 
have good efforts. While in sub variable of family’s efforts to do home caring to 
children with ISPA showed that 52% respondences have good efforts, 36% 
respondences have inclined good efforts, 12% respondences have inclined bad efforts 
and no one respondences (0%) have bad efforts. 

 
Recommended by researcher was need to intensified efforts to prevent ISPA with 

dissemination information about preventing ISPA, providing a healthy environment, 
intensified health education and family empowering, so we hope that can be impact to 
reduce pneumonia cases in children.  
 

 

Key Words: Family’s Efforts, Preventing, Home Caring, Acute Tractus Resporatory  
       Infection, Children 
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