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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA adalah penyebab utama  

morbiditas dan mortalitas pada balita. ISPA merupakan penyakit yang sering 

terjadi baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Namun berbeda 

karakteristiknya  pada bayi dan anak penyakit ini cenderung berlangsung lebih 

berat dan disertai demam yang tinggi. Karakteristik penduduk dengan ISPA yang 

tertinggi terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun yaitu sebanyak 25,8 % (Riskesdas 

2013). ISPA yang tidak ditangani dengan baik akan masuk ke jaringan paru-paru 

dan menyebabkan pneumonia, yaitu penyakit infeksi pada paru-paru yang menjadi 

penyebab utama kematian  pada bayi dan balita (Depkes RI, 2009). Beberapa 

faktor yang mempengaruhi  kejadian ISPA adalah  malnutrisi, pemberian ASI  

kurang cukup, status gizi buruk, BBLR, imunisasi tidak lengkap, defisiensi 

vitamin A, umur, kepadatan hunian, udara dingin, jumlah kuman yang banyak di 

tenggorokan, terpapar polusi udara oleh asap rokok, gas beracun dan lain-lain 

(Depkes RI, 2009). 

Puskesmas Kota adalah salah satu wilayah kerja di Kabupaten Ngada 

dengan kejadian ISPA menempati urutan pertama dari sepuluh penyakit terbanyak 

pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2012 – 2014. Kelurahan Lebijaga mengalami 

kasus ISPA pada balita paling banyak dalam tiga bulan terakhir yaitu Juli, 

Agustus dan September yakni 150 kasus. Pada saat studi awal bulan Juli tahun 

2014 peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang ibu dari kelurahan Lebijaga 

yang melakukan kunjungan ulang ke puskesmas, 3 orang mengatakan memahami 
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tentang penanganan ISPA sedangkan 7 orang mengatakan kurang memahami 

tentang penanganan ISPA seperti memberikan makan atau minum yang kurang 

tepat, tidak tau cara mengompres yang benar pada anak, tidak menggunakan 

masker pada saat ada anggota keluarga yang sakit, dan masih membawa serta 

anak ke dapur yang menggunakan kayu bakar. Mereka menganggap ISPA adalah 

hal yang biasa dan baru mencari pelayanan kesehatan bila kondisi anak sudah 

mulai berat seperti sesak nafas. Orangtua menganggap bahwa penyakit batuk 

pilek tidak membahayakan karena penyakit ini dapat mengenai anak berulang 

kali. Tetapi orangtua belum mengerti bahwa penyakit ini dapat berkembang 

menjadi penyakit yang berat dan menyebabkan komplikasi yang cukup serius jika 

tidak ditangani dengan baik (Ngastiyah, 2005). Upaya dalam mengatasi kasus 

ISPA terus dilakukan melalui pengobatan dan penyuluhan kesehatan tentang 

ISPA akan tetapi, hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. 

Metode penyuluhan kesehatan yang digunakan di Puskesmas Kota adalah metode 

individu dengan media leaflet dan lembar balik sebagai upaya promotif yang 

diberikan kepada ibu balita pada saat berobat di puskesmas, tetapi metode dan 

media ini tidak efektif dan efisien yang dilihat dari angka kejadian ISPA yang 

masih tinggi. Namun, pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audiovisual 

terhadap perilaku ibu dalam penanganan ISPA pada balita di wilayah kerja 

puskesmas Kota  Kabupaten Ngada belum diketahui. 

Sejak tahun 1984 Word Health Organization (WHO) telah menerapkan 

program pemberantasan ISPA dan pada tahun 1990 KTT (Konferensi Tingkat 

Tinggi) Anak  di New York telah membuat keputusan dan kesepakatan untuk 

menurunkan angka kematian balita akibat ISPA sebesar 30% pada tahun 2000. 
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Period prevalence ISPA Indonesia menurut Riskesdas tahun 2013 sebesar 25%. 

Kasus  ISPA di Indonesia  menempati  urutan  pertama dengan jumlah kasus anak 

terbanyak. Hal ini menunjukkan angka kesakitan akibat ISPA masih  tinggi.  

Profil kesehatan NTT menunjukan bahwa angka kesakitan akibat penyakit infeksi 

masih merupakan penyakit terbanyak yang dialami masyarakat  dengan ISPA 

sebagai urutan pertama (Profil kesehatan NTT, 2012). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dalam 3 tahun  terakhir  

menunjukkan  ISPA merupakan  penyakit nomor satu dari sepuluh besar penyakit 

yang diderita oleh masyarakat terutama balita menunjukkan jumlah kasus 

berdasarkan jumlah balita (2 bulan sampai 5 tahun) yaitu pada tahun 2012 

terdapat 10308 kasus, tahun 2013 terdapat 3356 kasus dan tahun 2014 dari Januari 

sampai Juni terdapat 3252 kasus (Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2014).  

Puskesmas Kota adalah salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten 

Ngada dengan jumlah kasus ISPA terbesar setiap tahun, tercatat sejak tahun 2012 

-2014 kasus ISPA menempati ranking pertama diantara 10 penyakit terbanyak. 

Berdasarkan studi awal, peneliti mendapat laporan dari P2 ISPA pada tahun 2012 

sebanyak 798  kasus dari 1387 balita, pada tahun 2013 sebanyak 989  kasus dari 

1663 balita, pada tahun 2014 yakni Januari sampai Juni sebanyak 560 kasus dari 

1663 balita dan lebih banyak mengalami ISPA berulang, dan data yang 

didapatkan pada tahun 2013 sebesar 52,73 %, dan kelurahan Lebijaga yang paling 

banyak mengalami ISPA pada balita dalam tiga bulan terakhir yaitu Juli, Agustus, 

September sebesar 150 kasus. 

Kasus ISPA yang tinggi pada balita bisa disebabkan karena pengetahuan ibu 

yang kurang tentang penyakit ISPA. Penelitian Dwi Yani (2012) menunjukkan 
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ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan perilaku pencegahan ISPA pada 

balita. Penelitian Riza (2012) juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan ISPA pada balita. 

Peran ibu sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan seorang anak. Perilaku 

yang positif seperti imunisasi, pemberian asi esklusif, pemberian nutrisi yang 

adekuat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan akan membuat anak sehat dan 

kuat. Usaha untuk meningkatkan pengetahuan dalam merubah perilaku dapat 

dilakukan melalui pendidikan kesehatan (Notoadmojo, 2012).  

Menurut Kepala Puskesmas Kota penyuluhan kesehatan yang sering 

dilakukan baik tentang ISPA maupun penyakit lain adalah penyuluhan individu, 

sedangkan penyuluhan kelompok tetap dilakukan namun intensitasnya lebih 

jarang. Jenis media yang digunakan pada saat ini masih sangat terbatas yaitu 

leaflet dan lembar balik, dan belum ada media pendidikan berupa media 

audiovisual yang berisi tentang ISPA maupun penyakit lain. Media audiovisual 

adalah media penyampaian informasi yang memiliki karakteristik audio (suara) 

dan visual (gambar). Media audiovisual akan memperlihatkan suatu proses secara 

lebih nyata sehingga dapat memperlancar pemahaman. Menurut Maulana (2009) 

panca indera yang banyak menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata (kurang 

lebih 75% sampai 87%), sedangkan (13% - 25%) pengetahuan manusia diperoleh 

dan disalurkan melalui panca indra yang lain. Media harus mampu merangsang 

dan memasukkan informasi melalui berbagai indera. Semakin banyak indera yang 

dirangsang maka informasi akan semakin mudah dipahami. Media audiovisual 

memberikan rangsangan melalui mata dan telinga. Penelitian Suryani (2008) yaitu 

pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual tentang perawatan 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN.... KRISTINA BLANDINA WEA



5 
 

 
 

bayi terhadap perilaku ibu primipara menunjukkan ada perubahan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan ibu sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan.  

Berdasarkan teori Lawrence Green yang dikutip oleh Nursalam (2013) 

menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor 

predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Ketiga faktor ini sangat 

mempengaruhi perilaku ibu dalam penanganan ISPA pada balita. Selain ketiga 

faktor diatas, perilaku juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Pendidikan 

kesehatan akan berdampak pada  perubahan perilaku ibu dalam penanganan ISPA 

pada balita. Contoh kegiatan pendidikan kesehatan ini adalah penyuluhan 

kesehatan yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan pesan dan menanamkan 

keyakinan (Notoadmodjo, 2012). Keberhasilan penyuluhan kesehatan kepada 

masyarakat tergantung pada komponen pembelajaran. Media penyuluhan 

kesehatan merupakan salah satu komponen dari proses pembelajaran yang akan 

mendukung komponen-komponen lain. Salah satu media yang dikembangkan saat 

ini dalam penerapan pembelajaran adalah media audiovisual (Astuti, et al, 2012).  

Alasan mengapa peneliti menggunakan media audiovisual karena media 

audiovisual mempunyai kelebihan antara lain bisa memberikan gambaran yang 

lebih nyata serta meningkatkan retensi memori karena lebih menarik dan mudah 

diingat, Sadiman (2009) dan menurut kepala Puskesmas Kota mengatakan media 

ini belum ada di puskesmas dan belum pernah dilakukan penyuluhan 

menggunakan media audiovisual. Perkembangan media audiovisual mempunyai 

daya tarik yang luar biasa seperti televisi yang mempunyai peran besar dalam 

mempengaruhi masyarakat. Kelebihan-kelebihan media audiovisual tersebut 

diharapkan mampu menumbuhkan ketertarikan dan minat dalam mengikuti 
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penyuluhan sehingga tujuan dalam penyuluhan dapat tercapai serta merangsang 

peserta untuk meniru atau menghambat tingkah laku yang tidak sesuai dengan 

tingkah laku yang ada di media. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1.2 Identifikasi masalah pengaruh pendidikan kesehatan dengan media 

audio visual terhadap perilaku ibu dalam penanganan ISPA pada 
balita di Kelurahan Lebijaga Kabupaten Ngada. 

 
Dari gambar 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa kejadian ISPA pada Balita 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor host, agent dan lingkungan. Faktor 

tidak langsung dipengaruhi oleh perilaku orang tua yaitu pengetahuan, sikap dan 

tindakan dalam penanganan ISPA sehingga apabila ISPA ini tidak ditangani 

dengan baik akan masuk ke jaringan paru-paru dan menyebabkan pneumonia 

yang merupakan penyebab utama kematian dari bayi dan balita. 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi ISPA: 
Faktor host, faktor enviroment, faktor Agent. 
 

Orang tua balita belum mempunyai perilaku 
yang positif dalam pencegahan ISPA 

Kejadian ISPA pada balita di puskesmas Kota Kabupaten Ngada : 
2012 : 798 kasus (56,71%) 
2013 : 989 kasus (59,47%), 2014 : Januari-Juni: 33,67% 
ISPA berulang pada tahun 2013 sebanyak 877 kasus (52,73 %) dari jumlah 
ISPA pada balita keseluruhan. 
 
 

Dampak ISPA yang tidak ditangani dengan baik akan 
masuk ke jaringan paru-paru dan menyebabkan 
pneumonia yang menjadi penyebab utama kematian 
pada  bayi dan balita. 

Pendidikan 
kesehatan 
tentang 
penanganan 
ISPA pada 
balita 
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1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audiovisual 

terhadap perilaku ibu dalam penanganan ISPA pada balita di Kelurahan Lebijaga 

Kabupaten Ngada. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audiovisual 

terhadap perilaku ibu dalam penanganan ISPA pada balita di kelurahan Lebijaga 

Kabupaten Ngada. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan Ibu dalam penanganan ISPA pada balita dengan 

media audio visual sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan. 

2. Mengidentifikasi sikap Ibu dalam penanganan ISPA pada balita dengan media 

audio visual sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan. 

3. Mengidentifikasi tindakan ibu dalam penanganan ISPA pada balita dengan 

media audio visual sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan. 

4. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audio visual 

terhadap pengetahuan ibu dalam penanganan ISPA pada balita. 

5. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audio visual 

terhadap sikap ibu  dalam penanganan ISPA pada balita. 
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6. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audio visual 

terhadap tindakan ibu dalam penanganan ISPA pada balita. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai teori dalam mengembangkan 

ilmu keperawatan anak khususnya tentang pendidikan kesehatan terhadap perilaku 

ibu dalam penanganan ISPA pada balita. 

1.5.2 Praktis 

1. Dapat memberikan masukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dan 

puskesmas Kota tentang pengaruh pendidikan kesehatan dengan media 

audiovisual dalam mengupayakan peningkatan perilaku ibu  dalam penanganan 

ISPA pada balita di Kelurahan Lebijaga Kabupaten Ngada. 

2. Dapat memberikan informasi agar para ibu dapat mengubah perilaku dalam 

penanganan ISPA pada balita 

3. Bagi peneliti 

  Dapat menjadikan masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam 

penanganan ISPA pada balita. 
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