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ABSTRAK 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENGASUH DENGAN UPAYA 

PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT 

(ISPA) DI TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) WILAYAH SURABAYA TIMUR 

Penelitian Cross Sectional  

Oleh: Nuril Lailil Mursydah  

 

Masalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sampai saat ini masih 

menjadi masalah kesehatan pada anak yang memerlukan perhatian khusus. 

Fenomena pada era modernisasi di kota besar menunjukkan bahwa semakin banyak 

pengalihan peran pengasuh orang tua ke layananTPA, berdasarkan hal tersebut 

kejadian ISPA yang masih tinggi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain 

kurangnya pengetahuan, sikap dan upaya pencegahan pengasuh tentang penyakit 

ISPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan anatara 

pengetahuan dan sikap pengasuh dengan upaya pencegahan penularan ISPA pada 

anak di TPA. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik total sampling. Terdapat 53 responden dalam penelitian 

ini. Variabel independen adalah pengetahuan dan sikap sedangkan variabel dependen 

adalah upaya pencegahan penularan. Pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner dan observasi. Penelitian ini menggunakan uji Spearmen rho Rank Test 

dengan signifikansi α = 0,05. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan upaya pencegahan penularan ISPA (p = 0,018, 

r = 0,762). Sikap terdapat hubungan yang signifikan dengan upaya pencegahan 

penularan ISPA (p = 0,009, r = 0,878). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan 

sikap memiliki hubungan yang signifikan dengan upaya pencegahan penularan ISPA. 

Pengasuh dapat berpartisipasi aktif dalam menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang ISPA pada anak sehingga dapat mengoptimalkan sikap yang akan 

mempengaruhi peningkatan upaya pencegahan penularan ISPA di TPA. 

 

Kata kunci: pengetahuan, sikap, upaya pencegahan, pengasuh, Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA)  
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