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ABSTRAK 

 

 

ISPA adalah penyakit infeksi yang sering terjadi pada balita, ironisnya ISPA 

merupakan penyebab 2/3 kematian balita di seluruh dunia. Sanitasi fisik rumah 

dan perilaku orang tua merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 

ISPA pada balita. Hal ini dikarenakan lingkungan rumah yang tidak baik serta 

perilaku orang tua yang kurang baik akan mendukung berkembangnya agents 

penyebab ISPA di dalam rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis hubungan antara sanitasi fisik rumah dan perilaku orang tua dengan 

kejadian ISPA pada balita di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, 

Kabupaten Sumenep. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional, dengan menggunakan 

desain penelitian cross sectional dan telah melalui kaji etik. Sampel penelitian 

sebesar 60 balita, diambil dengan acak secara simple random sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara menggunakan 

kuesioner, observasi menggunakan check list, thermohygrometer, lux meter, dan 

EPAM 5000. Data dianalisis secara analitik dengan menggunakan uji korelasi 

Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara sanitasi fisik rumah (p=0,043) dan perilaku orang tua (p=0,002) dengan 

kejadian ISPA pada balita di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, 

Kabupaten Sumenep. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanitasi fisik rumah dan perilaku orang 

tua berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Desa Kalianget Timur, 

Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Sebaiknya orang tua lebih 

meningkatkan sanitasi fisik rumahnya dengan meningkatkan perilaku seperti rutin 

membuka jendela dan mengepel lantai, tidak menggunakan obat nyamuk bakar, 

tidak merokok di dalam rumah, dan tidak membakar sampah. Petugas kesehatan 

juga sebaiknya memberikan penyuluhan secara rutin kepada Ibu balita mengenai 

ISPA, sanitasi fisik rumah, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agar dapat 

mencegah terjadinya ISPA pada balita. 
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