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SUMMARY 

The Effect of Family Empowerment  Intervention Based on Family Centered 

Nursing Model on Family’s Autonomy level  in Preventing Heavy Acute 

Respiratory Infection (Pneumonia) among Children under five year.  

By: Ayudiah Uprianingsih 

Pneumonia is a severe form of acute lower respiratory infection 

responsible for high preventable morbidities and mortality among children under 

five year. It persist the leading killer of young children around the world. 

Pneumonia is killing 1 million children under the age of five years accounting for 

more young deaths annually than AIDS, malaria and measles combined each year. 

mortality due to childhood pneumonia is strongly linked to malnutrition, poverty 

and inadequate access to health care.This loss of life is especially tragic because 

pneumonia can be prevent and be treat. (International Vaccine Access Centre, 

2015) In 2015, the 10 countries that contributed most to the global burden of child 

pneumonia were consist of India, Nigeria, Pakistan, Democratic republic of 

congo, Angola, Ethiopia, Indonesia, Chad, Afghanistan, Niger (WHO, 2015)  

The study conducted by researcher in Puskesmas (Public Health Center) 

Penanae, through accumulation data of program holder of P2ISPA, during 2017  

showed that the number of pneumonia patients in 11 working areas of puskesmas  

is quite high. Program holder said that the program are more focused  on treatment 

of pneumonia in the puskesmas than to do prevention actively. The prevention of 

pneumonia should be developed in order to increase awareness of pneumonia as a 

major cause of child death. The combination between promotion, prevention, 

curative and rehabilitative program will overcome the problem. Implementation of 

acute respiratory disease eradication program (P2ISPA) requires the support of all 

element and the active role of the community, especially the role of the family. 

This is in line with the program of the ministry of health is currently controlling 

the operational strategy for health development through an Indonesia healthy 

program through family approach (PIS-PK) (Kemenkes, 2017).  

One of the intervention that can succeed the prevention program is family 

empowerment. Family empowerment is a process to foster knowledge, awareness 

and the willingness of the family in nurturing and enhancing health status 

(Notoatmodjo, 2007). Family empowerment hopefully can increase knowledge, 

understanding, and the behavior of the family in  preventing pneumonia among 

children under five year (Riasmini et al, 2017)  

Optimization of the empowerment approach families depend on the 

existence of a model that will be used as a guideline and reference when 

performing nursing services (Watkins, 2003). A model will impact positively 

based on the needs of users and health care giver in this case is the family and 

community nurses. One of the nursing model that can be applied to the family is 

family-centered nursing by Friedman. Family-centered nursing focuses on the 
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ability of nurses to provide nursing care of families through family mentoring, 

health improvement is achieved in order for the whole family and the family was 

able to cope with health problems (Friedman, 2010). 

This study was using quasi-experiment design with pre-post test control 

group design. This design was used to compare the effectiveness of intervention 

applied toward treatment group and control group before and after intervention 

was given. Population of this study was nuclear family with children under five 

year  in area of working Puskesmas Penanae. About 80 family were divided into 

40 family in the intervention group and 40 family in control group which were 

recruited using total sampling method. Sample of this study was taken based on 

inclusion and exclusion criteria, which are inclusion criteria : (1) Nuclear family 

(2), Family who have children under five year, (3) Cooperative family, with 

exclusion criteria : Family who have limitation of physical, mental and cognitive 

ability. Independent variable in this study is family empowerment based on family 

centered nursing model dependent variable in this study are family‘s autonomy 

level. Statistical data test was using Mann Whitney and Wilcoxon Signed Rank 

Test.   

Result of this study showed that significant difference between the 

intervention and control group in family‘s autonomy level after the intervention. 

Difference test in treatment group using Wilcoxon obtain p value < 0,001 while 

difference test in controlled group obtain p value 0,317 then difference test in 

treatment group and control group post test using Mann whitney obtain p value < 

0,001 which means that hypothesis is accepted that there is positive effect of 

family empowerment based on family centered nursing model in preventing acute 

respiratory infection (pneumonia) among children under five year. Family 

empowerment based on family centered nursing model can be implemented and 

developed by nurse to increase family‘s autonomy level.  

 

 

 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



xi 
  

ABSTRACT 

 

The Effect of Family Empowerment  Intervention Based on Family Centered 

Nursing Model on Family’s AutonomyLevel in Preventing Acute Respiratory 

Infection (Pneumonia) among Children under five year.  

By: Ayudiah Uprianingsih 

 

Introduction: Pneumonia accounted for 15% of the 6.3 million deaths 

among children under the age of five years. It kills children more than any other 

illness. Each year, over 2 million children die from pneumonia, accounting for 1 

in 5 under five deaths worldwide. Therefore, family need some effort of health 

information to raise their autonomy. Family empowerment based on family 

centered nursing model is one of the intervention  to improve family‘s autonomy 

in preventing pneumonia. The purpose of this research was to analyze the effect of 

family empowerment intervention on family‘s autonomy level in preventing 

pneumonia among childer under five year. Method: This study used quasi-

experiment design with pre-post test control group design in Public Health center 

(PHC) of Penanae. About 80 family were divided into 40 family in the 

intervention group and 40 family in control group;which were recruited using 

purposive sampling. Data were analyzed by used Wilcoxon sign rank test and 

Mann Whitney. Results: The results of the study showed a significant difference 

between the intervention and control group in level of family‘s autonomy after the 

intervention. Difference test in treatment group using Wilcoxon obtain p value 

<0,001 while difference test between treatment and control group using Mann 

whitney obtain p value <0,001  Discussion: Family empowerment based on 

family centered nursing model can increase the family‘s autonomy level in 

preventing pneumonia of children under five year. Further research, should 

develop family empowerment intervention which focus on special efforts to 

increase the participation of fathers in family empowerment program based family 

centered nursing related on protection of their children against the risk of 

pneumonia.  

 

Keywords: Acute Respiratory Infection, Pneumonia, family empowerment , 

Family’s autonomy.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) cenderung 

meningkat dalam beberapa dekade terakhir baik secara global maupun nasional. 

ISPA masih menjadi masalah kesehatan utama penyebab tingginya angka 

mortalitas dan morbiditas balita terutama di negara-negara berkembang (Bhutta et 

al., 2013). ISPA adalah penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian 

atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung hingga alveoli termasuk jaringan 

adneksanya (Arifianto, 2017). ISPA diklasifikasikan menjadi ISPA non-

pneumonia dan pneumonia (Kemenkes, 2013). Pneumonia adalah pembunuh 

utama balita di dunia, lebih banyak dibanding dengan gabungan penyakit AIDS, 

malaria dan campak. Pneumonia sering dibaikan dan tidak terlalu banyak 

mendapatkan perhatian, sehingga disebut juga pembunuh balita yang terlupakan 

atau ―the forgotten killer of children‖ (WHO,  2011). 

Data World Health Organization (WHO) 2015 menunjukan dalam satu 

tahun angka kematian balita akibat pneumonia di dunia adalah sebanyak 5,9 juta. 

Indonesia berada diurutan kesembilan dari 15 negara di dunia penyumbang 

terbanyak kematian balita akibat pneumonia dengan angka kematian balita 

sebanyak 32 per 1000 kelahiran hidup, hal tersebut menunjukan ada 2-3 anak 

meninggal setiap jam akibat penumonia (WHO, 2015). Data profil kesehatan 

Indonesia tahun 2016 menunjukan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan 

provinsi dengan kejadian pneumonia tertinggi di Indonesia dengan period
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 prevalence sebesar 6,8 %, angka ini diatas angka rata-rata dari period prevalence 

nasional yaitu sebesar 3,55 % (Kemenkes, 2017). Jumlah Penderita pneumonia 

balita yang ditemukan di NTB mencapai 25.946 kasus dengan jumlah kematian 

balita sebanyak 89 orang. (Dinas Kesehatan NTB, 2017). 

Salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu kota Bima 

berdasarkan laporan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) 

mengenai pola sepuluh penyakit terbanyak di kota Bima menunjukkan bahwa 

masalah kesehatan terbanyak yang terjadi adalah infeksi saluran pernapasan akut 

(ISPA) yaitu sebanyak 43.119 kasus. Perkiraan kejadian ISPA (pneumonia) pada 

balita di seluruh puskesmas kota Bima adalah sebesar 2.855 kasus, dengan angka 

perkiraan kejadian ISPA (pneumonia) terbanyak di wilayah kerja puskesmas 

Penanae yaitu sebanyak 623 kasus. Cakupan penemuan kejadian ISPA 

(pneumonia) pada balita di 11 kelurahan di wilayah kerja puskesmas Penanae 

pada tahun 2017 adalah sebanyak 211 kasus atau sebesar 34% (Dinas Kesehatan 

Kota Bima, 2018) 

Berbagai upaya pengobatan bagi penderita ISPA (pneumonia) di puskesmas 

telah dilakukan. Target pemberantasan pneumonia yang ditentukan oleh 

pemerintah belum terealisasi secara maksimal dan belum terselenggara secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Penanggulangan penyakit ISPA 

(pneumonia) tidak cukup dengan upaya kuratif saja, untuk mengurangi 

kemungkinan yang dapat meningkatkan potensi kejadian ISPA (pneumonia) pada 

balita diperlukan upaya pencegahan secara aktif (Kemenkes, 2012).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan berupa wawancara terhadap 15 ibu 

balita di wilayah kerja puskesmas Penanae didapatkan 11 dari 15 orang ibu balita 
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tidak mengetahui tentang penyakit ISPA (pneumonia) baik pengertian, tanda dan 

gejala. 13 dari 15 ibu balita mengatakan tidak mengetahui tindakan pencegahan 

dan penatalakasanaan ISPA (pneumonia), 11 dari 15 ibu balita mengatakan sering 

membeli obat yang dijual bebas di warung untuk mengobati batuk dan flu pada 

anak. 10 dari 15 ibu menyatakan suami atau ayah dari balita memiliki kebiasaan 

merokok di dalam rumah.  

Pelaksanaan program pemberantasan penyakit ISPA (P2 ISPA) memerlukan 

dukungan dari semua pihak dan peran aktif masyarakat, terutama peran keluarga. 

Hal ini sejalan dengan program dari Kementerian Kesehatan saat ini yaitu 

menetapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Program 

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (Kemenkes, 2017). Salah 

satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran dan kesadaran keluarga 

terhadap pencegahan penyakit ISPA adalah dengan pemberdayaan keluarga 

(Roso, 2011). Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses atau upaya untuk 

menumbuhkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan keluarga dalam memelihara 

dan meningkatkan status kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Pemberdayaan keluarga 

diharapkan akan menumbuhkan kemandirian keluarga berupa peningkatan 

pengetahuan, pemahaman, dan perilaku keluarga dalam upaya pencegahan ISPA 

(pneumonia) pada balita  (Riasmini et al., 2017).  

Optimalisasi pendekatan pemberdayaan keluarga dapat tergantung dari 

adanya suatu model yang akan dijadikan pedoman dan rujukan saat melakukan 

pelayanan keperawatan (Watkins, 2003). Suatu model akan berdampak positif dan 

baik bila dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemberi dan pengguna pelayanan 

kesehatan dalam hal ini adalah perawat komunitas dan keluarga. Salah satu model 
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keperawatan yang dapat diaplikasikan pada keluarga yaitu family-centered 

nursing oleh Friedman. Family-centered nursing berfokus pada kemampuan 

perawat memberikan asuhan keperawatan keluarga melalui pembinaan keluarga, 

agar tercapai peningkatan kesehatan seluruh anggota keluarga dan keluarga 

mampu mengatasi masalah kesehatan  (Friedman, 2010). 

 

1.2 Kajian Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kajian masalah penelitian 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah ―Apakah ada pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing model terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA 

(pneumonia) pada balita di wilayah kerja puskesmas Penanae Kota Bima NTB? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing model terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA 

(pneumonia) pada balita di wilayah kerja puskesmas Penanae Kota Bima NTB.  

1.3.2  Tujuan khusus  

1. Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap kemandirian 

keluarga dalam menerima petugas kesehatan .  

2. Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap kemandirian 

keluarga dalam menerima pelayanan kesehatan.  

3. Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap kemandirian 

keluarga dalam mengetahui masalah ISPA (pneumonia) pada balita 

4. Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap kemandirian 

keluarga dalam mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan.  

5. Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap kemandirian 

keluarga dalam mengetahui tindakan perawatan sederhana sesuai anjuran 

6. Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap kemandirian 

keluarga dalam melakukan pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita 

7. Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap tingkat 

kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bentuk aplikasi teori 

Family centered Nursing Friedman dalam ranah pemberdayaan keluarga terhadap 

kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu 

keperawatan komunitas khususnya pada lingkup keperawatan keluarga dalam 

pengembangan peran perawat komunitas melakukan upaya tindakan promotif dan 

preventif terhadap penyakit ISPA (pneumonia).  

1.4.2  Manfaat praktis  

1.  Manfaat bagi keluarga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi keluarga agar lebih mandiri dalam melakukan upaya pencegahan 

terhadap penyakit ISPA (pneumonia). 

2.  Manfaat bagi dinas kesehatan  

Dapat memberikan masukan bagi dinas kesehatan Kota Bima dan 

puskesmas Penanae tentang pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis 

Family centered Nursing dalam upaya memandirikan keluarga untuk 

melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit ISPA (pneumonia) 

pada balita. 

3. Manfaat bagi perawat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perawat 

khususnya perawat komunitas dalam menjalankan peran dan fungsinya 

sebagai educator dan konselor bagi keluarga dalam memberikan asuhan 
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keperawatan melalui tindakan promotif dan preventif, serta dapat dijadikan 

data dasar bagi perawat dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait 

perannya sebagai peneliti 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

2.1.1 Definisi  

Infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA adalah penyakit infeksi 

akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari 

hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan 

adneksanya seperti sinus rongga telinga tengah dan paru-paru (Kemenkes, 2012). 

ISPA dikenal sebagai suatu proses infeksi yang menyerang tenggorokan, hidung, 

paru-paru yang berlangsung kurang lebih 14 hari atau 2 minggu (Muttaqin, 2008).  

Pneumonia adalah suatu infeksi atau peradangan pada organ paru-paru yang 

disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Infeksi ini menyebabkan 

reaksi tubuh berupa pembengkakan dinding saluran napas kecil di paru-paru 

maupun peningkatan produksi mukus yang menyumbat jalan napas dan 

mengurangi jumlah oksigen yang dapat masuk ke dalam tubuh. Pneumonia adalah 

manifestasi infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang paling berat karena dapat 

menyebabkan kematian (Arifianto, 2017).  

2.1.2 Etiologi  

Etilogi penyakit ISPA melibatkan lebih dari 300 tipe antigen dari bakteri 

maupun virus. (Kemenkes, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Lambert (2007) 

mengungkapkan bahwa jenis virus yang menyebabkan penyakit ISPA antara lain 

adalah miksovirus, respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, parainfluenza, 

miksovirus, koronavirus, pikornavirus. Bakteri penyebab ISPA antara lain
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streptococcus pneumonia, staphilococcus aureus, streptococcus beta hemoliticus 

group A, pseudomonas, aeruginosa (Benet T, 2015).  

Penelitian membuktikan bahwa pneumonia disebabkan oleh virus pada 

25%-75% kasus, bakteri pada umumnya ditemukan pada kasus yang berat, bila 

kedua penyebab ditemukan, kemungkinan pneumonia pada awalnya disebabkan 

oleh virus dan kemudian terjadi infeksi bakteri. Kematian umumnya disebabkan 

oleh infeksi bakteri. Penyebab terpenting infeksi saluran pernapasan pada anak 

adalah pneumokokus, bakteri diplokokus gram positif. Sebagian pneumokokus 

dapat ditemukan sebagai flora normal saluran napas atas. Pada keadaan 

mekanisme pernapasan saluran terganggu, pneumokokus di nasofaring dapat 

berinvasi dan mengakibatkan penyakit pneomonia. Kemampuan pneumokokus 

untuk mengadakan invasi karena peran polisakarida. Serotipe pneumokokus 

ditentukan oleh polisakarida yang melingkari dinding sel. Sampai saat ini telah 

dapat diidentifikasikan lebih dari 90 serotipe, namun hanya beberapa serotipe 

yang menyebabkan penyakit yang serius seperti invasive pneumococcal disease 

(IPD) (Jhonson et al., 2016).  

Penyebab lain pneumonia pada anak adalah Haemophilus influenza tipe b 

(Hib). Penelitian menunjukan bahwa bakteri Haemophilus influenza tipe b 

bertanggung jawab terhadap 5-18% kejadian pneumonia. Haemophilus influenza 

tipe b (Hib) bukan merupakan virus influenza, tetapi merupakan suatu bakteri 

gram negatif.  Haemophilus influenza terbagi atas dua jenis yang berkapsul dan 

tidak berkapsul. Tipe yang tidak berkapsul umumnya tidak ganas dan hanya 

menyebabakan infeksi ringan misalnya faringitis atau otitis media. Jenis yang 

berkapsul terbagi dalam 6 serotipe dari a sampai f. Di antara jenis yang berkapsul, 
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tipe b merupakan tipe yang terganas dan merupakan salah satu penyebab tersering 

dari kesakitan dan dan kematian pada bayi dan anak berumur kurang dari 5 tahun. 

(IDAI, 2017) 

Haemophilus influenzae hanya ditemukan pada manusia. Penyebaran terjadi 

melalui droplet dari individu yang sakit kepada orang yang lain. Sebagian besar 

orang yang mengalami infeksi tidak menjadi sakit, tetapi menjadi pembawa 

kuman karena Hib menetap di tenggorokan. Prevalensi karier yang lebih dari 3 % 

menunjukkan angka yang cukup tinggi. Penelitian pendahuluan di Lombok Nusa 

Tenggara Barat menunjukkan prevalensi carrier-rate sebesar 4,6%, suatu angka 

yang cukup tinggi. Prevalensi pembawa kuman yang cukup banyak menunjukan 

potensi kejadian pneumonia akibat Hib juga tinggi. (Hadinegoro et al., 2016)  

2.1.3 Patofisiologi  

Perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dengan berinteraksinya virus 

ataupun bakteri dengan tubuh. Masuknya virus atau bakteri sebagai antigen ke 

saluran pernafasan menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran 

nafas bergerak ke atas mendorong virus atau bakteri tersebut ke arah faring atau 

dengan suatu tangkapan refleks spasmus oleh laring, apabila refleks tersebut gagal 

maka virus atau bakteri merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran 

pernafasan. Iritasi virus atau bakteri pada kedua lapisan tersebut menyebabkan 

timbulnya batuk kering. Kerusakan stuktur lapisan dinding saluran pernafasan 

menyebabkan kenaikan aktifitas kelenjar mukus yang banyak terdapat pada 

dinding saluran nafas, sehingga terjadi pengeluaran cairan mukosa yang melebihi 

normal. Rangsangan cairan yang berlebihan tersebut menimbulkan gejala batuk. 

Gejala tahap awal ISPA yang paling menonjol adalah batuk (Corwin, 2012). 
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2.1.4 Manifestasi klinis  

Gambaran klinis infeksi saluran pernapasan akut menurut Asih dan Effendy 

(2004) secara khas timbul dengan hidung tersumbat dan rinorea (terus 

mengeluarkan sekret dari hidung). Sakit tenggorokan dan rasa tidak nyaman saat 

menelan, bersin,batuk nyaring dan batuk kering adalah gejala umum. Manifestasi 

klinis ISPA yaitu batuk, bersin, kongesti nasal, pengeluaran mucus, rabas dari 

hidung, sakit kepala, demam ringan, malaise (Crowin, 2009).  Tanda balita 

mengalami pneumonia adalah terjadi peningkatan frekuensi napas sehingga anak 

tampak sesak, selain itu jika diamati pada daerah dada tampak tarikan dinding 

dada bagian bawah setiap kali anak menarik nafas ( Arifianto, 2017).  

2.1.5 Klasifikasi 

ISPA dapat diklasifikasikan berdasarkan dari kelompok umur, klasifikasi 

dan gejala yang menyertai batuk dan sukar bernafas. Tingkat ISPA juga 

diklasifikasikan menjadi ISPA bukan pneumonia, pneumonia, dan pneumonia 

berat.  

Tabel 2.1 Klasifikasi ISPA umur < 2 bulan 

Usia < 2 bulan 

Klasifikasi Pneumonia Berat Bukan Penumonia 

 1. Napas cepat > 60 kali atau 

lebih permenit atau tarikan 

kuat dinding dada bagian 

bawah ke dalam yang kuat 

Tidak ada napas cepat dan tidak 

ada tarikan dinding dada bagian 

ke dalam. 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi ISPA umur 2 bulan sampai < 5 tahun 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



12 
 

 
  

Usia  2 bulan sampai < 5 tahun 

Klasifikasi Pneumonia Berat Pneumonia Bukan Penumonia 

 Tarikan dinding 

dada bagian bawah 

kedalam (Chest 

Indrawing) 

Napas cepat 

sesuai golongan 

umur 

2 bulan < 1 tahun 

: 50 kali atau 

lebih per menit 

1-< 5 Tahun : 40 

kali atau lebih 

permenit 

Tidak ada napas 

cepat dan tidak ada 

tarikan dinding dada 

bagian ke dalam 

Sumber : (Kemenkes, 2012)  

 ISPA dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan lokasi anatomi yaitu 

infeksi saluran pernapasan bagian atas atau upper respiratory tract infection 

(URIs) atau infeksi saluran pernapasan bagian bawah lower respiratory tract 

infection (LRIs). Saluran pernapasan bagian atas terdiri atas hidung, sampai 

dengan pita suara yang terdapat pada laring, termasuk paranasal sinus dan telinga 

bagian tengah. Saluran pernapasan bagian bawah merupakan lanjutan dari 

pernapasan dari trakea dan bronchi ke bronkiolus sampai dengan pada akhirnya di 

alveolus (WHO, 2008). 

 IDAI dalam Arifianto (2017) mengklasifikasikan penyakit infeksi akut pada 

saluran pernafasan atas hingga parenkim paru diantaranya sebagai berikut :  

1. Rinitis atau common cold 
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Penyakit rinitis ini merupakan golongan infeksi akut ringan pada 

pernafasan, penyakit ini sangat mudah penularannya. Pada daerah tropis 

sering terjadi pada saat pergantian musim. Penyakit ini ditandai dengan 

hidung tersumpat dan adanya sekret hidung dikarenakan oleh virus. 

2. Faringitis, tonsilitis, dan tonsilifaringitis akut.  

Faringitis merupakan infeksi yang menyerang jaringan mukosa faring dan 

jaringan disekitarnya seperti tonsil dan hidung sehingga faringitis memiliki 

beberapa pengertian yaitu tonsilitis, nasofaringitis, dan tonsilifaringitis. 

Penyakit ini ditandai dengan sakit tenggorokan yang disebabkan oleh virus 

maupun bakteri.  

 

3. Otitis media.  

Otitis media adalah salah satu infeksi yang menyerang telinga bagian 

tengah karena terjadinya penumpukan cairan. 

4. Rinosinuitis.  

Para ahli sepakat dengan penyakit rinosinuitis ataupun rinosinobronkhitis 

karena infeksi maupun inflamasi pada rinitis (radang pada mukosa 

hidung), sinuitis (radang pada salah satu sinus di paranasal), dan 

bronkhitis (radang pada bronkus) sering terjadi bersamaan dengan 

pertimbangan penyakit ini menyerang saluran pernafasan atas (hidung, 

laring, trakea) dan saluran pernafasan bawah (bronkus).  

5. Epiglotitis.  

Infeksi yang terjadi pada epiglotis sangat berbahaya jika dibiarkan. Hal ini 

ditandai dengan sesak nafas berat dan bunyi nafas stridor. Penyebabnya 
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adalah Haemophilus influenza tipe b (Hib). Setelah ada vaksin Hib, 

epiglotitis jarang terjadi.  

6. Laringo trakeobronkhitis akut (CROUP).  

Sindrom CROUP ini merupakan penyakit heterogen yang menyerang 

laring, subglotis, trakea dan bronkus. Berawal dari laringitis yang 

menyebar hingga trakea disebut laringotrakeitis, dan saat menyebar 

hingga bronkus maka terjadilah laringo trakeobronkhitis. Diakibatkan oleh 

beberapa organisme virulen.  

7. Bronkhitis akut. 

Proses inflamasi yang terjadi pada trakea, bronkus utama dan menengah 

yang ditandai dengan batuk berdahak. Bronkhitis disebabkan oleh virus 

maupun bakteri. Pada beberapa kasus, bronkhitis akan membaik dalam 2 

minggu tanpa pengobatan apapun.  

8. Bronkiolitis.  

Bronkiolitis adalah infeksi yang menyerang bronkioli, saluran napas kecil 

yang berujung di alveoli. Bronkiolitis paling sering terjadi pada bayi 

dibawah usia 6 bulan. Penyebabnya dalah virus terutama Respiratory 

Syncytal Virus (RSV), rhinovirus dan beberapa virus pernapasan lain. 

Gejala diawali dengan batuk pilek dan demam, kemudian diikuti sesak 

napas, wheezing dan retraksi dinding dada.  

9. Pneumonia. 

Infeksi yang menyerang parenkim paru ini merupakan angka tertinggi 

penyebab morbiditas dan mortalitas di negara berkembang. Terjadi karena 

pada awalnya disebabkan oleh infeksi virus hingga menyebabkan 
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komplikasi infeksi bakteri. Menular melalui droplet (tetesan kecil ludah 

atau cairan saluran pernapasan) saat bersin atau batuk yang mengandung 

virus yang tersebar dan menempel diberbagai permukaan termasuk tangan 

yang kemudian menyentuh mulut dan hidung.  

2.1.6 Faktor risiko ISPA 

Faktor risiko balita menderita ISPA diantaranya adalah :  

1. Cuaca atau musim.  

ISPA cenderung meningkat pada musim dingin di negara-negara yang 

memiliki empat musim. Di negara tropis dua musim ISPA dua atau tiga 

kali lebih sering terjadi pada musim hujan. Hasil penelitian yang 

dilakukan di Australia menunjukan bahwa faktor cuaca berhubungan 

dengan kejadian ISPA. ISPA lebih sering terjadi selama akhir musim 

dingin (Chen Y et al., 2012).  

2. Faktor nutrisi. 

Malnutrisi merupakan salah satu penyebab tingginya angka kesakitan 

dan kematian di negara berkembang. Nutrisi yang tidak adekuat 

memegang peran yang penting pada tingkat kejadian infeksi pernapasan 

akut maupun kronis, kurangnya asupan nutrisi pada saat hamil dan di 

kehidupan awal anak menyebabkan tidak optimalnya fungsi paru-paru 

dan berkurangnya mekanisme pertahan tubuh melawan kuman dan virus 

penyebab ISPA. (Karim., 2017).  

Diketahui adanya hubungan antara pemberian vitamin dengan 

risiko terjadinya ISPA. Sebuah studi systematic review dan meta-

analysis menunjukan dari 11 penelitian yang dilakukan tentang 
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pemberian intervensi vitamin D menunjukan hasil bahwa vitamin D 

memiliki efek perlindungan untuk melawan penyakit ISPA (Karim, 

2016). Penelitian case control yang dilakukan di Euthopia juga  

menunjukan bahwa vitamin D  merupakan faktor nutrisi yang penting 

untuk menurunkan risiko kejadian pneumonia pada balita, hal tersebut 

dapat dilihat dari tingginya angka kejadian pneumonia pada balita yang 

tidak diberikan vitamin D jika dibandingkan dengan balita yang 

diberikan vitamin D. (Muthe et al.,1997 dalam Karim, 2016) 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Morris et al. (2016) yaitu 

tentang pengaruh pemberian suplemen vitamin D dengan dosis berbeda 

terhadap 1300 wanita hamil yang terbagi dalam 5 grup dengan tingkat 

kejadian ISPA pada bayi pada usia 0-6 bulan menunjukan bahwa 

pemberian vitamin D selama kehamilan (Prenatal) dan selama 3 bulan 

setelah melahirkan (Postpartum) dengan dosis 28,000 IU/minggu secara 

signifikan mampu mengurangi kejadian ISPA pada balita, hal tersebut 

dibuktikan dengan rendahnya hasil deteksi kuman dan virus penyebab 

ISPA melalui analisa polymerase chain reaction pada kelompok 

intervensi dibanding kelompok kontrol yang diberikan placebo.  

Keadaan defisiensi vitamin A juga merupakan salah satu faktor 

risiko ISPA, defisiensi vitamin A dapat menghambat pertumbuhan balita 

dan mengakibatkan pengeringan jaringan epitel saluran pernafasan. 

Gangguan pada epitel ini juga menjadi penyebab mudahnya balita 

terjangkit ISPA. Sebuah systematic review dari database Chocrain 

menganalisis 6 penelitian RCT mengenai efek pemberian vitamin A 
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terhadap 1.740 anak, hasil penelitian menunjukan suplemen vitamin A 

pada dosis tertentu memiliki efek yang signifikan terhadap penurunan 

angka kejadian bronchopneumonia ( Karim, 2016).  

3. Status imunisasi. 

Diketahui secara teoritis bahwa imunisasi adalah cara untuk 

menimbulkan kekebalan terhadap berbagai penyakit. Dari penelitian 

yang dilakukan, didapatkan proporsi kasus balita penderita ISPA 

terbanyak terdapat anak yang imunisasinya tidak lengkap (Hailemariam, 

2015)  

4. Status sosioekonomi 

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya ISPA adalah kepadatan 

penduduk dan tingkat sosioekonomi yang rendah. Sebuah penelitian 

menunjukan bahwa Integrasi intervensi mikro ekonomi kredit program 

dengan intervensi penyuluhan ISPA berpengaruh terhadap tingkat 

pengetahuan ibu tentang ISPA dan juga penurunan tingkat kejadian 

ISPA pada balita (Hadi, 2002) 

5. Pemberian air susu ibu  (ASI) ekslusif. 

Penelitian yang dilakukan pada sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan 

bahwa ASI kaya akan faktor antibodi yang berguna untuk melawan 

infeksi bakteri dan virus. Penelitian di negara-negara berkembang 

menunjukkan bahwa pemberian ASI ekslusif melindungi bayi terhadap 

infeksi saluran pernapasan akut. ( Hailemariam, 2015).  
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6. Faktor Lingkungan.  

Pencemaran udara dalam rumah berupa asap rokok dan asap hasil 

pembakaran bahan bakar untuk memasak dengan konsentrasi tinggi 

dapat merusak mekanisme pertahanan paru sehingga akan memudahkan 

timbulnya ISPA. Asap rokok dalam rumah juga merupakan penyebab 

utama terjadinya pencemaran udara dalam ruangan. Hasil penelitian 

yang dilakukan menunjukan bahwa asap rokok dari orang yang merokok 

dalam rumah merupakan risiko yang bermakna terhadap terjadinya 

penyakit ISPA (Walker et al., 2014)  

Faktor lainnya dari lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kejadian ISPA adalah ventilasi rumah. Ventilasi berfungsi sebagai 

pertukaran udara, mencegah akumulasi gas beracun dan 

mikroorganisme, memelihara temperatur dan kelembaban optimum 

terhadap udara di dalam ruangan. Ventilasi yang baik akan memberikan 

rasa nyaman dan menjaga kesehatan penghuninya. (Schlein, 2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2017) 

membuktikan bahwa ventilasi berhubungan dengan kejadian ISPA. 

Penderita ISPA banyak di temukan pada masyarakat yang mempunyai 

ventilasi rumah dengan perhawaan paling kecil (0 - 0,99 m). Selain 

ventilasi yang baik, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kepadatan 

hunian. Kepadatan hunian dapat mempengaruhi kualitas udara di dalam 

rumah, semakin banyak jumlah penghuni maka akan semakin cepat 

udara di dalam rumah akan mengalami pencemaran. Hal ini sesuai 
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dengan penelitian Ribka (2012) bahwa rumah yang padat sering kali 

menimbulkan gangguan pernapasan terutama pada anak-anak.  

2.1.7 Pencegahan ISPA (Pneumonia) 

Pencegahan ISPA dibagi menjadi tiga yaitu pencegahan tingkat pertama, 

pencegahan tingkat kedua dan pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan tingkat 

pertama (Primary Prevention) ditujukan pada orang sehat dengan usaha 

peningkatan derajat kesehatan (health promotion) dan pencegahan khusus 

(spesific protection) terhadap penyakit tertentu. Pencegahan tingkat pertama pada 

penyakit ISPA contohnya adalah penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan 

dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hal-hal yang dapat 

meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit ISPA. Kegiatan penyuluhan dapat 

berupa penyuluhan penyakit ISPA, penyuluhan ASI ekslusif, penyuluhan 

imunisasi, penyuluhan gizi seimbang pada ibu dan anak, penyuluhan kesehatan 

lingkungan, penyuluhan bahaya rokok, dan penyuluhan imunisasi yang 

merupakan strategi spesifik untuk dapat mengurangi angka kesakitan ISPA. 

(Hartono, 2012). Penyuluhan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat khusunya keluarga tentang 

penyakit ISPA.  

Upaya pencegahan tingkat primer yang bisa dilakukan di tatanan keluarga 

yaitu antara lain menjaga keadaan gizi balita agar tetap baik, melakukan imunisasi 

dasar lengkap, membiasakan hidup sehat dengan melakukan cuci tangan secara 

baik dan benar, pemberian vitamin, mencegah dan membatasi balita dari kontak 

dengan penderita ISPA, menjauhkan balita dari asap, debu, serta bahan-bahan lain 

yang mengganggu pernapasan. (Garcia, 2015) 
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Pencegahan tingkat kedua (secondary prevention). Pencegahan sekunder 

berupa deteksi dini penyakit ISPA dan pengobatan segera untuk mencegah 

terjadinya komplikasi. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua untuk 

mengatasi anaknya yang menderita ISPA adalah mengatasi panas atau demam 

yaitu memberikan obat penurun panas atau dengan kompres hangat. Pemberian 

makanan dan minuman yang cukup tinggi gizi dengan cara sedikit-sedikit tetapi 

sering dan juga memberi ASI lebih sering. (Karim, 2016).  

Pencegahan tingkat ketiga (tertiary prevention). Tingkat pencegahan ini 

ditujukan kepada balita pada masa pemulihan, setelah mengalami ISPA berat. 

Bentuk intervensi yang biasa dilakukan adalah upaya rehabilitasi pasca pasca 

perawatan di fasilitas tatanana pelayanan kesehatan ataupun di masyarakat untuk 

mencegah ketidakmampuan, ketidakberdayaan atau kecacatan lebih lanjut. 

Penemuan kasus ISPA harus dilakukan secara aktif melalui pendekatan keluarga. 

Pemahaman dan keterlibatan keluarga dalam mengenali gejala pneumonia pada 

balita dan membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan akan dapat 

meningkatkan cakupan penemuan kasus pneumonia (Mousa, 2016).  

2.1.8 Penatalaksanaan ISPA 

WHO mencanangkan kerangka strategi pencegahan dan pengendalian ISPA 

(pneumonia) pada balita pada menjadi 3 misi yaitu proteksi balita, pencegahan 

pneumonia dan juga tatalaksana pneumonia yang tepat. Misi yang pertama adalah 

melindungi (to protect). Proteksi ditujukan untuk menyediakan lingkungan hidup 

yang sehat bagi balita, yaitu nutrisi yang cukup, ASI eksklusif sampai bayi usia 6 

bulan, dan udara pernafasan yang terbebas dari polusi (asap rokok, asap 
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kendaraan, asap pabrik), perilaku hidup bersih dan sehat. Pemberian ASI eksklusif 

dapat menurunkan kejadian pneumonia pada balita sebesar 20 persen. 

Misi yang kedua yaitu mecegah (to prevent). Upaya yang dilakukan dalam 

kategori ini adalah pemberian vaksinasi campak, Haemophilus Influenzae b (Hib) 

dan pneumokokus. Misi yang ketiga yaitu mengobati (to treat) balita yang terkena 

pneumonia melalui tata-laksana kasus baik di fasilitas pelayanan kesehatan 

pratama maupun di Rumah Sakit. (WHO, 2015).  

Tabel 2.3 Tata laksana anak batuk atau kesukaran bernafas umur 2 bulan-59 bulan 

Umur 2 bulan - 59 bulan 

Klasifikasi Pneumonia berat Pneumonia Batuk Bukan 

Pneumonia 

Tindakan  1. Beri Oksigen 

maksimal 2-3 

liter per menit 

2. Beri dosis 

pertama 

antibiotik yang 

sesuai 

3. Rujuk segera ke 

RS 

4. Obati wheezing 

bila ada 

1. Berikan 

Amoksisilin 

oral dosis 

tinggi kali per 

hari untuk 3 

hari 

2. Beri pelega 

tenggorokan 

dan pereda 

batuk yang 

aman  

3. Apabila batuk 

1. Beri pelega 

tenggorokan 

dan pereda 

batuk yang 

aman 

2. Apabila batuk > 

14 hari rujuk 

3. Apabila 

wheezing 

berulang rujuk 

4. Nasihati kapan 

kembali segera 

5. Kunjungan 
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> 14hari rujuk 

 

4. Apabila 

wheezing 

berulang rujuk 

5. Nasihati kapan 

kembali segera 

6.  Kunjungan 

ulang dalam 2 

hari  

7. Obati wheezing 

bila ada 

ulang dalam 5 

hari bila tidak 

ada perbaikan 

6. Obati wheezing 

bila ada 

Sumber : (Kemenkes, 2012) 

 

2.2 Konsep Balita 

2.2.1 Definisi  

Balita atau biasa disebut dengan bawah usia lima tahun adalah anak usia di 

bawah lima tahun. Balita dibagi menjadi dua yaitu batita dan balita, batita adalah 

anak dengan umur satu sampai tiga tahun dan balita adalah anak dengan umur tiga 

sampai lima tahun (Price & Gwin, 2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 

Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Pasal 1 di mana balita adalah anak 

dengan usia 12 bulan sampai 59 bulan atau usia 1 sampai 5 tahun.  (Adriana, 

2011). 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



23 
 

 
  

2.2.2  Pertumbuhan dan Perkembangan  

Pertumbuhan bersifat kuantitatif seperti pertambahan sel, pertambahan 

tinggi, dan berat badan. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif dan 

kuantitatif, contohnya adalah kematangan suatu organ tubuh. Masa bayi dan anak 

memiliki masa pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari orang dewasa. 

Pertumbuhan tersebut salah satunya adalah bertumbuhnya organ menjadi besar 

lebih matang dan siap digunakan pada masa dewasa. Selain itu bertambahnya sel-

sel akan memperkuat fungsi dari suatu organ. Perkembangan sendiri akan berjalan 

normal saat pertumbuhan dan kematangan berjalan sesuai umurnya. Pada tahun 

pertama kehidupan, tumbuh kembang anak akan cepat, pada umur 3-4 tahun akan 

melambat dan meningkat pada masa remaja  (Adriana, 2011). 

Kesehatan balita sangat penting untuk masa pertumbuhan, orang tua harus 

memperhatikan makanan, lingkungan dan kesehatan anak dari lahir hingga anak 

dapat mengontrol dirinya sendiri. Balita sangat rentan terhadap berbagai penyakit 

mulai dari lahir hingga usia 4 tahun. Kondisi-kondisi Bayi dan balita sakit hasil 

ringksan kajian kesehatan Ibu dan Anak oleh UNICEF (2012) menyebutkan 

bahwa di Indonesia, 1 dari 3 balita yang demam disebabkan oleh malaria, infeksi 

saluran pernafasan akut, dan lainnya.. Penyebab angka kematian balita sebagian 

besar merupakan penyakit yang dapat dicegah. 

2.3 Konsep Keluarga  

2.2.1 Definisi keluarga 

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, 2008). Keluarga adalah 
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dua atau lebih dari dua individu yang bergabung karena hubungan darah, 

hubungan perkawinan, atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah 

tangga, berintraksi satu sama lain, dan dalam perannya masing-masing 

menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Friedman, 2010). 

2.2.2 Struktur keluarga  

Struktur keluarga merujuk kepada bagaimana keluarga tersebut di 

organisasikan dan cara dimana unit tersebut ditata, serta bagaimana komponen-

komponen tersebut berhubungan satu sama lain. Effendy N (2000), menjelaskan 

bahwa struktur keluarga terdiri dari beberapa macam, diantaranya : (1) Patrilineal 

adalah keluarga sedarah yang terdiri dari anak saudara sedarah dalam beberapa 

generasi, hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. (2) Matrilineal adalah 

keluarga sedarah yang terdiri dari anak saudara dalam beberapa generasi dimana 

hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. (3) Matriolokal  adalah sepasang 

suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah isteri. (4) Patriolokal  adalah 

sepasang suami isteri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami. (5) Keluarga 

kawinan adalah hubungan suami isteri sebagai dasar pembinaan keluarga dan 

beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan 

dengan suami atau isteri. 

2.2.3 Tipe atau Bentuk Keluarga 

Beberapa tipe atau bentuk keluarga adalah sebagai berikut : (1) Nuclear 

Family (keluarga inti) adalah keluarga yang terdiri dari ayah,ibu dan anak ; (2) 

Extended Family (Keluarga besar) adalah  keluarga  inti  ditambah  sanak saudara, 

misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi, dan sebagainya; 

(3) Serial Family (keluarga berantai) adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan 
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pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti : (4) 

Single Family (keluarga duda atau janda) adalah keluarga yang terjadi karena 

perceraian atau kematian ; (4) Composite (keluarga berkomposisi) adalah keluarga 

yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama: (5) Cahabitation 

(keluarga kabitas) adalah dua orang yang menjadi satu tanpa ikatan pernikahan 

tetapi membentuk suatu keluarga. 

2.2.4 Fungsi keluarga 

Fungsi keluarga biasanya didefinisikan sebagai hasil atau konsekuensi dari 

struktur keluarga. agar keluarga memberikan dampak terhadap individu yang 

menjadi anggota keluarga tersebut, maka diharapkan anggota keluarga dapat 

berfungsi dan berperan secara kondusif. Fungsi keluarga berfokus pada proses 

yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga tersebut. Friedman, 

Bowden, dan Jones (2010) mengidentifikasi lima fungsi keluarga yang paling 

berhubungan erat saat melakukan pengkajian atau intervensi pada keluarga, yaitu : 

Fungsi afektif. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi paling vital dalam 

keluarga yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi internal keluarga perlindungan 

dan dukungan psikososial para anggota keluarganya. Duvall (1977, dalam 

Friedman, Bowden & Jones, 2010) mengatakan kebahagiaan keluarga diukur 

dengan kekuatan cinta keluarga. Keluarga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

afeksi atau kasih sayang dari anggotanya karena respons afektif dari seorang 

anggota keluarga memberikan penghargaan terhadap kehidupan keluarga. 

Konseling kesehatan dan penyuluhan kesehatan merupakan strategi penting yang 

dapat digunakan dalam membantu keluarga menggalang hubungan mereka dan 
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka satu sama lain dengan lebih baik 

(Friedman, Bowden & Jones, 2010)  

Fungsi sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung 

seumur hidup dimana individu secara kontinu mengubah perilaku mereka sebagai 

respon terhadap situasi yang mereka alami. Fungsi ini bertujuan untuk membuat 

anggota keluarga menjadi anggota masyarakat yang produktif, dan juga sebagai 

penganugerahan status anggota keluarga. Fungsi perawatan kesehatan dipenuhi 

oleh orang tua dengan menyediakan pangan, papan, sandang dan perawatan 

kesehatan. Keluarga diwajibkan untuk berusaha agar setiap anggota keluarganya 

terlindung dari segala bahaya termasuk penyakit (Friedman, Bowden & Jones, 

2010). Notoatmodjo (2003) menyebutkan selain fungsi perawatan kesehatan, 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan dalam keluarga, 

yaitu faktor usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan, 

penghasilan, status perkawinan, budaya, bentuk keluarga, struktur keluarga, dan 

paritas. 

Fungsi reproduksi merupakan fungsi keluarga untuk menjaga kelangsungan 

generasi dan jugauntuk keberlangsungan hidup masyarakat. Fungsi ekonomi 

meliputi tersedianya sumber-sumber dari keluarga secara cukup-finansial, ruang 

gerak dan materi serta pengalokasian sumber-sumber tersebut yang sesuai melalui 

proses pengambilan keputusan (Friedman, Bowden & Jones, 2010).  

2.2.5 Tugas Keluarga 

Tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan keluarga adalah (1) 

mengenal masalah kesehatan setiap anggota keluarga, (2) mengambil keputusan 

untuk tindakan kesehatan yang tepat (3) memberikan perawatan kepada anggota 
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keluarga yang sakit, (4) mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan 

untuk keehatan anggota keluarga, (5) mempertahankan hubungan timbal balik 

antara keluarga dan fasilitas kesehatan (Riasmini, 2017). 

Sedangkan tugas kesehatan keluarga menurut Bailon dan Maglaya (1998) 

dalam Effendi & Makhfudli (2009) adalah sebagai berikut:  mengenal masalah 

kesehatan, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, memberi 

perawatan pada anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan atau 

menciptakan suasana rumah yang sehat, merujuk pada fasilitas kesehatan 

masyarakat. 

2.2.6 Upaya Pendekatan Keluarga  

Pentingnya pendekatan keluarga diamanatkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Dalam Renstra disebutkan 

bahwa salah satu acuan bagi arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah 

penerapan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan 

berkesinambungan (continuum of care). Pelayanan kesehatan harus dilakukan 

terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia (life cycle) sejak masih dalam 

kandungan, sampai lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia 

sekolah, remaja, dewasa muda (usia produktif), dan akhirnya menjadi dewasa tua 

atau usia lanjut. (Kemenkes, 2015) 

Melalui pendekatan keluarga, yaitu mengunjungi setiap keluarga di wilayah 

kerja, diharapkan puskesmas dapat menangani masalah-masalah kesehatan dengan 

pendekatan siklus hidup (life cycle), sehingga upaya mewujudkan keluarga Sehat 

menjadi titik awal terwujudnya masyarakat sehat. Keberhasilan upaya membina 

PHBS di keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan upaya menciptakan 
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kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa pendekatan keluarga perlu dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat 

pemberdayaan masyarakat.  

2.4 Konsep Pemberdayaan Keluarga 

2.3.1 Definisi 

Pemberdayaan adalah sebuah proses sosial, mengenali, mempromosikan dan 

meningkatkan kemampuan individu untuk menemukan kebutuhan mereka sendiri, 

memecahkan masalah mereka sendiri dan memobilisasi sumber daya yang 

diperlukan untuk mengendalikan hidup mereka (Graves, 2007). Pemberdayaan 

keluarga adalah upaya menumbuhkan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran, 

kemampuan sumber daya dalam memelihara, meningkatkan status kesehatan, 

mendapatkan kontrol positif dari kehidupan serta meningkatkan kualitas hidup 

(Notoadmodjo, 2007). 

Pemberdayaan keluarga adalah suatu bentuk intervensi keperawatan yang 

dirancang dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan keluarga, sehingga 

anggota keluarga memiliki kemampuan efektif merawat anggota keluarga dan 

mempertahankan kehidupan mereka (Hulme, 1999). Pemberdayaan keluarga 

adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya perubahan kemampuan 

keluarga sebagai dampak positif dari intervensi keperawatan yang berpusat pada 

keluarga dan tindakan promosi kesehatan serta kesesuaian budaya yang 

mempengaruhi tindakan pengobatan dan perkembangan keluarga (Beam, 2010).  

Konsep pemberdayaan keluarga memiliki tiga komponen utama. Pertama 

bahwa semua keluarga telah memiliki kekuatan dan mampu membangun kekuatan 

itu. Kedua, kesulitan keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka bukan karena 
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ketidakmampuan untuk melakukannya, melainkan sistem pendukung sosial 

keluarga tidak memberikan peluang keluarga untuk mencapainya. Ketiga dalam 

upaya pemberdayaan keluarga, anggota keluarga berupaya menerapkan 

ketrampilan dan kompetensi dalam rangka terjadinya perubahan dalam keluarga. 

(Dunst et al., 1994 dalam graves, 2007).  

2.3.2 Tujuan pemberdayaan Keluarga 

Tujuan utama dari proses pemberdayaan keluarga adalah membantu 

keluarga untuk bisa mandiri yang awalnya dibantu dan diarahkan oleh perawat 

komunitas. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan keluarga, perawat 

komunitas lebih sering atau cenderung berfokus pada masalah dan sering 

mengungkapkan berbagai kekurangan yang ada dalam keluarga, keadaan ini akan 

memberikan dampak yang tidak baik terkait hubungan terapeutik antara perawat 

dan keluarga. Dalam proses pemberdayaan keluarga, selain mengidentifikasi 

permasalahan yang ada dalam keluarga, perawat diharapkan lebih berfokus dan 

menitikberatkan asuhan keperawatan pada  identifikasi kekuatan atau sumber daya 

yang ada dalam keluarga, dengan menitikberatkan  pada kekuatan yang ada dalam 

keluarga, perawat dapat menumbuhkan aspek positif keluarga seperti kepercayaan 

diri, peningkatan harga diri, dan juga dapat membantu keluarga untuk merasa 

lebih kuat untuk melihat dan menyelesaikan masalah yang ada bahkan pada situasi 

yang sulit sekalipun. (Haggman et al., 2010)  

Pemberdayaan keluarga dalam proses keperawatan adalah lebih 

menekankan pada aspek positif kemampuan keluarga untuk mengenali dan 

mengatasi masalah yang ada dibandikan dengan melihat ketidakmampuan 
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keluarga dalam mengatasi masalah.  (Renpenning et al., 2003 dalam Allender et al 

2014) 

Tujuan pemberdayaan keluarga bidang kesehatan menurut Notoatmodjo 

(2010) adalah :  

1. Menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kesehatan. 

Pengetahuan dan kesadaran tentang cara memelihara dan meningkatkan 

kesehatan adalah awal pemberdayaan kesehatan diperoleh melalui 

proses belajar. Belajar adalah merupakan proses dimulai alih 

pengetahuan dari sumber belajar kepada subjek belajar. Kemampuan 

sumber daya manusia memelihara dan meningkatkan kesehatan 

diperoleh melalui proses belajar dari petugas kesehatan yang 

memberikan informasi kesehatan akan menimbulkan kesadaran terhadap 

kesehatan dan hasilnya adalah pengetahuan kesehatan 

2. Menumbuhkan kemauan atau kehendak untuk melakukan tindakan 

kesehatan. Kemauan atau kehendak untuk melakukan tindakan 

kesehatan yaitu merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu 

tindakan. Kemauan dapat dilanjutkan ke tindakan tetapi mungkin juga 

tidak. Berlanjut atau tidaknya kemauan menjadi tindakan sangat 

tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang utama yang mendukung 

berlanjutnya kemamuan menjadi tindakan adalah sarana dan prasarana 

untuk mendukung tindakan. 

3. Keluarga mampu untuk melakukan tindakan kesehatan. Lawrence green 

(1980) dalam Notoatmodjo (2007) menjelaskan untuk dapat 

terwujudnya perilaku hidup sehat ditunjang oleh beberapa faktor : (1) 
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faktor predisposisi, faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap keluarga 

terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan kelurga tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut di masyrakat, 

tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi. (2) Faktor pemungkin, faktor 

ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan 

kesehatan masyarakat. Keluarga memerlukan sarana dan prasarana 

pendukung dalam menunjang perilaku kesehatan. (3) Faktor penguat, 

faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh 

agama, dan perilaku petugas kesehatan termasuk perawat, undang-

undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun dari daerah yang 

terkait dengan kesehatan.  

Haggman et al., (2010) menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan keluarga 

sebagai berikut :  

1. Membantu keluarga untuk menerima, melewati dan mempermudah 

proses perubahan yang akan ditemui atau dijalani oleh keluarga 

2. Membangun daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan agar mampu 

menjalani hidup dengan sukses tanpa kesulitan dan hambatan yang 

berarti. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan hidup seluruh anggota 

keluarga sepanjang tahap perkembangan keluarga dan siklus hidupnya.  

4. Menggali kapasitas atau potensi tersembunyi anggota keluarga yang 

berupa kepribadian, ketrampilan manajerial, dan ketrampilan 

kepemimpinan. 
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5. Membina dan mendampingi proses perubahan sampai pada tahap 

kemandirian dan tahapan tujuan yang dapat diterima.  

2.3.3 Prinsip pemberdayaan keluarga 

Pelaksanaan pemberdayaan keluarga berpusat pada interaksi kolaboratif 

antara keluarga dengan tenaga kesehatan. Pemberdayaan keluarga harus 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal positif yang hendak dicapai oleh 

keluarga. Dalam penggunaan konsep pemberdayaan keluarga, perawat sebaiknya 

melakukan refleksi dan pengukuran kapasitas pribadi terkait sejauh mana perawat 

mampu  untuk melakukan pemberdayaan keluarga. Tujuan dari pemberdayaan 

keluarga adalah memfasilitasi kapasitas atau kemampuan keluarga dalam 

mengenali dan menemukan masalah kesehatan keluarga, untuk mengeksplorasi 

pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah kesehatan, dan menggunakan sumber 

daya yang tersedia secara optimal. (Watkins et al., 2003) 

 Perawat komunitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan 

keluarga yaitu :  

1) Pemberdayaan keluarga hendaknya tidak memberikan bantuan atau 

pendampingan yang bersifat charity yang akan menjadikan ketergantungan 

dan melemahkan, melainkan bantuan, pendampingan, dan atau pelatihan 

yang mempromosikan self reliance dan meningkatkan kapasitas keluarga.  

2) Menggunakan metode pemberdayaan yang menjadikan keluarga menjadi 

lebih kuat , melalui pelatihan terhadap daya tahan dan daya juang 

menghadapi masalah (stresor) 
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3) Meningkatkan partisipasi yang menjadikan keluarga meningkat 

kapasitasnya dan mampu mengambil kontrol penuh, pengambilan keputusan 

penuh, dan tanggung jawab penuh untuk melakukan kegiatan.  

2.3.4 Ruang lingkup pemberdayaan keluarga 

Pemberdayaan keluarga mencakup dimensi yang luas dari kebutuhan yang 

bersifat biopsikososiakultural dan spiritual. Graves (2007) menjelaskan bahwa 

ruang lingkup pemberdayaan keluarga meliputi aspek sebagai berikut : (1) 

Ketahanan keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga meliputi ketahanan fisik, 

sosial, dan ketahanan psikologis keluarga. Ketahanan keluarga merupakan konsep 

yang luas dalam kehidupan keluarga yang meliputi konsep berfungsinya keluarga, 

pengelolaan stres keluarga, kelentingan keluarga dan tahap perkembangan 

keluarga; (2) Fungsi, peran dan tugas keluarga. Peningkatan kapasitas dan potensi 

keluarga dalam memenuhi fungsi kesehatan keluarga, melaksanakan peran 

keluarga baik peran formal maupun informal, serta mampu melaksanakan tugas 

kesehatan keluarga sesuai tahap perkembangan keluarga; (3) Sumber daya 

keluarga. mengelompokkan sumber daya keluarga dalam tiga kelompok yaitu : 

Sumber daya manusia, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, serta 

sumber daya waktu. Sumber daya ekonomi seperti pendapatan, kesehatan, 

keuntungan pekerjaan dan kredit. Sumber daya lingkungan meliputi lingkungan 

sosial, serta lembaga politik.  

2.3.5 Proses pemberdayaan keluarga 

Konsep pemberdayaan mengemuka sejak dicanangkan strategi global 

WHO tahun 1984 yang ditindak lanjuti dalam rencana aksi dalam piagam Ottawa 

pada tahun 1986. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang perlunya 
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mendorong terciptanya : (1) Kebijakan berwawasan kesehatan, (2) lingkungan 

yang mendukung, (3) reorientasi dalam pelayanan kesehatan, (4) ketrampilan 

individu, (5) gerakan masyarakat (Notoadmodjo, 2010). Pemberdayaan dilakukan 

melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk meningkatkan 

kemampuan, diantaranya melalui pendayagunaan potensi keluarga dan 

lingkungan. (Davison, 2012)  

Ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan keluarga atau masyarakat 

yaitu : (1) kesadaran, kejelasan, serta pengetahuan tentang apa yang akan 

dilakukan; (2) pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak tentang 

hal-hal apa, dimana dan siapa yang akan diberdayakan; (3) adanya kemauan dan 

ketrampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan. 

Kemampuan keluarga dalam bidang kesehatan mempunyai pengertian luas. 

Notoadmodjo (2007) mengungkapkan mampu atau mandiri di bidang kesehatan 

apabila: (1) Mampu mengenali masalah kesehatan atau faktor yang mempengaruhi 

kesehatan, kelompok harus mempunyai pengetahuan kesehatan yang baik. (2) 

Mampu mengatasi masalah kesehatan sendiri secara mandiri. Keluarga mandiri 

adalah keluarga yang mampu menggali potensi untuk mengatasi masalah 

kesehatan (3) Mampu memelihara dan melindungi dari ancaman kesehataan. 

Keluarga diharapkan melakukan antisipasi masalah kesehatan dengan upaya 

pencegahan.. Kemampuan meningkatkan kesehatan seluruh anggota keluarga. 

Tujuan pemberdayaan keluarga adalah keluarga yang mandiri atau berdaya dalam 

memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pemberdayaan merupakan proses, 

sedangkan kemandirian meruapakan hasilnya. 
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2.3.6 Pemberdayaan keluarga sebagai intervensi keperawatan 

Dunst et al (1996) dalam Watkins (2003) mengusulkan pemberdayaan 

keluarga sebagai suatu intervensi keperawatan dengan menyajikan model 

intervensi berdasarkan tiga komponen utama pemberdayaan yang berdasarkan 

pengalaman ilmiah dan sintesa literatur. Komponen pertama adalah ideologi 

pemberdayaan, yang menjelaskan bahwa semua individu dan keluarga meyakini 

memiliki kekuatan dan kemampuan serta kapasitas untuk menjadi kompeten. 

Komponen kedua adalah partisipasi pengalaman, merupakan proses membangun 

kekuatan dari kelemahan yang ada secara benar, komponen ini meruapakan 

bagian dari intervensi keluarga. Komponen ketiga hasil pemberdayaan, komponen 

ini terdiri dari perilaku yang diperkuat atau dipelajari, penilaian terhadap 

peningkatan pengawasan misalnya konsep diri dan motivasi intrinsik.  Model ini 

mendefinisikan pemberdayaan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk 

menilai, mempengaruhi, dan mengelola situasi dengan menggunakan sumber daya 

keluarga. 

2.3.7 Tahap pemberdayaan keluarga  

Proses pemberdayaanmemiliki tahapan yang meliputi : 

a) Tahap persiapan (Engagement) 

Pada tahap engagement dilakukan persiapan awal atau entry proses 

pemberdayaan yang meliputi persiapan tenaga pemberdaya, sarana serta 

lingkungan, Pada tahapan ini perawat melakukan pengkajian kelayakan 

pada daerah yang akan dijadikan sasaran baik secara formal maupun 

secara informal. Akses relasi dengan tokoh masyarakat juga dilakukan 
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pada tahap ini agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, 

sedangkan pada keluarga dilakukan bina hubungan saling percaya (BHSP).  

b) Tahap Pengkajian atau Assesment  

Pengkajian dapat dilakukan terhadap individu (tokoh masyarakat) atau 

kelompok-kelompok masyarakat (keluarga). Perawat komunitas 

melakukan identifikasi masalah mengenai kebutuhan keluarga. Keluarga 

selain itu tahapan dari proses pengkajian adalah mengidentifikasi sumber 

daya atau kekuatan keluarga, dengan menitikberatkan  pada kekuatan yang 

ada dalam keluarga, sumber daya keluarga dapat dikaji dengan komunikasi 

yang baik, memberikan reinforcement positif kepada keluarga sehingga 

akan terbangun hubungan yang terapeutik antara perawat dan keluarga, 

Diharapkan setelah mengetahui kelebihan atau sumber daya yang dimiliki,  

keluarga lebih percaya diri dalam mengenal dan menyelesaikan masalah 

yang ada. 

c) Tahap perencanaan kegiatan (designing) 

Perencanaan kegiatan dilakukan bersama keluarga. Keluarga tidak hanya 

dituntut untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhannya namun juga 

bekerjasama dengan perawat untuk menyusun tujuan yang ingin dicapai 

d) Tahap Implementasi  

Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan program 

pemberdayaan. Proses implementasi yang baik harus dilandasi kerjasama 

yang baik antara perawat dan masyarakat maupun antara masyarakat. Hal 

ini ditujukan agar proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang 

disusun.  
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e) Tahap evaluasi  

Tahap evaluasi dilakukan sebagai proses pengawasan. Pada tahap evaluasi 

keluarga harus dilibatkan agar terbentuk pengawasan secara internal dan 

dalam rangka memandirikan keluarga dengan memafaatkan sumber daya 

yang ada. Evaluasi diharapkan dapat memberikan umpan balik yang 

berguna baik perbaikan program. 

f) Tahap terminasi 

Pada tahap terakhir ini terjadi pemutusan hubungan secara formal dengan 

komunitas. Hal ini dilakukan karena masyarakat telah mampu secara 

mandiri atau telah mencapai waktu yang ditetapkan sebelumnya. Proses 

terminasi tidak serta merta dilakukan secara mendadak, namun secara 

bertahap. Sehingga jika perawat belum bisa menyelesaikan dengan baik 

maka kontak dengan masyarakat tetap dilakukan namun tidak secara rutin 

dan akhirnya perlahan-lahan dikurangi kontrak dengan keluarga sasaran. 

(Riasmini et al., 2017)  

2.3.8 Strategi pemberdayaan keluarga 

Pemberdayaan keluarga hendaknya dilakukan dengan memperhatikan  

beberapa strategi utama, diantaranya adalah : 

1. Holistik. Pemberdayaan keluarga sebaiknya memperhatikan berbagai 

dimensi kehidupan keluarga yang meliputi fungsi keluarga, peran, dan 

tugas keluarga, serta memperhatikan tahap perkembangan kehidupan 

keluarga secara keseluruhan dengan menitikberatkan pada kekuatan atau 

sumber daya keluarga.  
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2. Sinergistik. Upaya pemberdayaan keluarga sebaiknya juga memperhatikan 

dan menempatkan kegiatan pemberdayaan keluarga diantara program 

keluarga atau program kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh 

berbagai pihak baik oleh pemerintah maupun non pemerintah , agar saling 

mendukung, menguatkan, dan saling melengkapi 

3. Fokus pada proses perubahan. Pemberdayaan adalah sebuah proses, perlu 

adannya ruang dan perjalanan proses dalam perencanaan, pemberdayaan 

keluarga tidak hanya terbatas pada hal-hal apa yang diberikan kepada 

keluarga tetapi yang paling penting adalah memastikan adanya sebuah 

proses perubahan di dalamnya dan proses tersebut dilalui sampai tujuan 

tercapai. 

4. Keberlanjutan. Proses pemberdayaan keluarga juga harus memperhatikan 

keberlanjutan program, mengingat perubahan sosial membutuhkan waktu 

yang cukup lama. (Sunarti, 2010)  

2.3.9 Pendekatan dan metode pemberdayaan keluarga 

Pemberdayaan keluarga dapat menggunakan beberapa metode. Metode 

yang paling sering digunakan adalah penyuluhan, konseling, dan pendampingan. 

Penyuluhan kesehatan adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan 

seseorang melalui tehnik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan mengubah 

atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, kelompok maupun 

masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat 

(Depkes, 2002). Penyuluhan kesehatan adalah gabungan berbagai kegiatan dan 

kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu 

keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara 
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keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang 

bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara kelompok dengan meminta 

pertolongan (Effendy, 2000) 

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun 

kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk 

menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar individu, keluarga atau 

masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. 

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, 

dengan panduan keterampilan interpersonal, bertujuan untuk membantu seseorang 

mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan 

jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah. Konseling dengan fungsi 

pencegahan merupakan upaya mencegah timbulnya masalah kesehatan. Dewi 

(2015) menjelaskan salah satu metode pendidikan kesehatan untuk mengubah 

perilaku adalah konseling Konseling yang dilakukan selama 4 kali dalam satu 

bulan dengan waktu setiap sesi 30-60 menit dapat meningkatkan pengetahuan 

cukup menjadi baik, dari sikap cukup menjadi baik, dan perilaku kurang menjadi 

baik. Salah satu kelebihan metode konseling ialah tercipta hubungan yang baik 

antara konselor-klien dan klien dapat berfokus pada masalahnya. Penyuluhan dan 

konseling dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak 

langsung (melalui media). Sedangkan pelatihan dan pendampingan merupakan 

media yang lebih intensif menekankan pada perubahan atau perbaikan 

keterampilan.  
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2.5 Konsep Kemandirian 

2.5.1 Definisi  

Bhatia dalam irianti (2005) menyatakan kemandirian adalah suatu keadaan 

dimana seseorang memiliki keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, 

bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. tanpa tergantung pada orang 

lain. 

2.5.2 Kemandirian keluarga 

Fokus utama kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 

adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keperawatan, membimbing 

dan mendidik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk menanamkan 

pengertian, kebiasaan, dan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga mampu 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Perawat komunitas sebagai 

pelaksana community health nursing di puskesmas, minimal mempunyai enam 

peran dan fungsi yaitu sebagai : case finder, care giver, health educator, 

coordinator, collaborator, counselour, dan role model. (Kemenkes , 2006).  

Kemandirian keluarga adalah kemampuan keluarga yang berorientasi pada 

lima fungsi keluarga yaitu : 1) mengenal masalah kesehatan anggota keluarga ; 2) 

mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat 3) memberikan 

pelayanan keperawatan pada anggota keluarga yang sakit; 4) memodifikasi atau 

mempertahankan lingkungan yang menguntungkan kesehatan anggota keluarga ; 

5) mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dengan lembaga-

lembaga kesehatan yang menunjukan pemanfaatan dengan fasilitas kesehatan 

yang ada (Maglaya 2006 dalam Riasmini et al., 2017) 
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Evaluasi tingkat kemandirian keluarga diukur dengan menggunakan 

indikator keluarga mandiri dalam program perawatan kesehatan masyarakat 

dibagi dalam 4 tingkatan yaitu : (1) keluarga mandiri tingkat I (KM I) yaitu 

keluarga telah mampu menerima petugas dan menerima pelayanan kesehatan 

sesuai rencana ; (2) Keluarga mandiri tingkat II (KM II) , yaitu keluarga mampu 

melaksanakan KM I ditambah dengan keluarga mampu menyatakan masalah 

secara benar keluarga mampu memanfaatkan sarana kesehatan sesuai anjuran, 

keluarga mampu melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran: (3) keluarga 

mandiri III (KM III), yaitu KM II ditambah dengan perilaku keluarga yang dapat 

melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif ; (4) keluarga mandiri IV (KM 

IV), yaitu KM III ditambah dengan perilaku keluarga yang mampu melaksanakan 

tindakan promotif secara aktif  (Depkes, 2006)  

2.6 Konsep Teori Keperawatan Keluarga 

Trend isu keperawatan keluarga menjadi hal yang menarik selama 

beberapa tahun terakhir. Pemaduan model keperawatan dengan teori ilmu sosial 

keluarga dan teori terapi keluarga sangat dibutuhkan karena subspesialis 

keperawatan keluarga menjadi semakin jelas digambarkan. Cody (2000) mencatat 

bahwa teori keperawatan khusus untuk keperawatan keluarga masih sangat 

terbatas. Teori keperawatan masih banyak menggunakan teori dari disiplin ilmu 

lain, perawat keluarga tetap memerlukan teori yang merupakan teori keperawatan 

sendiri. Pendekatan terpadu dibutuhkan untuk memandu praktik keperawatan 

keluarga karena tidak ada teori tunggal yang dapat memberikan kerangka 

komprehensif untuk beragam klien keluarga yang di asuh. Salah satu model 

keperawatan terpadu adalah model teori keperawatan friedman.  
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Model teori keperawatan friedman merupakan pendekatan terpadu dengan 

menggunakan teori sistem umum, teori perkembangan keluarga, teori struktural 

fungsional, dan teori lintas budaya sebagai landasan teoritis primer model dan alat 

pengkajian keluarga. Praktik keluarga sebagai pusat keperawatan (family centered 

nursing) didasarkan pada perspektif bahwa keluarga adalah unit dasar untuk 

perawatan individu dari anggota keluarga dan dari unit yang lebih luas. Keluarga 

adalah unit dasar dari sebuah komunitas dan masyarakat, mempresentasikan 

perbedaan budaya, rasial, etnik, dan sosioekonomi. Aplikasi dari teori ini 

termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya ketika 

melakukan pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi perawatan pada 

anak serta keluarga (Hitchcock, Schubert, Thomas, 1999 dalam Nursalam 2016).  

Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan family centered 

nursing salah satunya menggunakan Friedman Model. Pengkajian dengan model 

ini melihat keluarga sebagai subsistem dari masyarakat (Allender & Spradley 

2005 dalam Nursalam 2016). Proses keperawatan keluarga meliputi: pengkajian, 

diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi.  

Keluarga merupakan entry point dalam pemberian pelayanan kesehatan di 

masyarakat, untuk menentukan risiko gangguan akibat pengaruh gaya hidup dan 

lingkungan. Potensi dan keterlibatan keluarga menjadi makin besar, ketika salah 

satu anggota keluarganya memerlukan bantuan terus menerus karena masalah 

kesehatannya bersifat kronik, seperti misalnya pada penderita pascastroke. Praktik 

keluarga sebagai pusat keperawatan (family centered nursing), didasarkan pada 

perspektif bahwa keluarga unit dasar untuk keperawatan individu dari anggota 
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keluarga. Keluarga adalah unit dasar dari sebuah komunitas dan masyarakat, 

mempresentasikan perbedaan budaya, relasi, lingkungan, dan sosio ekonomi.  

Aplikasi dari teori ini termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, 

lingkungan, tipe keluarga, dan budaya ketika melakukan pengkajian dan 

perencanaan, implementasi dan evaluasi perawatan pada anak dan keluarga 

(Hitchcock, Schubert & Thomas 1999; Friedman dkk 2003 dalam Nursalam 

2016). Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan family 

centered nursing, salah satunya menggunakan pendekatan proses keperawatan 

yang didasarkan pada Friedman model. Pengkajian dengan model ini, melihat 

keluarga dengan subsistem dari masyarakat (Friedman, dkk, 2003; Allender dan 

Spradley 2005 dalam Nursalam 2016). Proses keperawatan keluarga dengan fokus 

pada keluarga sebagai klien (family centered nursing), meliputi: pengkajian, 

diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. 

Pendekatan yang dilakukan dalam asuhan keperawatan keluarga adalah 

proses keperawatan yang terdiri atas pengkajian individu dan keluarga, perumusan 

diagnosis keperawatan, penyusunan rencana asuhan keperawatan, pelaksanaan 

dan evaluasi dari tindakan yang telah dilaksanakan (Friedman dkk 2003 dalam 

Nursalam 2016).  

1. Pengkajian. Pengkajian merupakan suatu tahapan di mana seorang 

perawat mendapatkan informasi secara terus-menerus, terhadap anggota 

keluarga yang dibinanya.  

2. Diagnosis keperawatan 

Data yang telah dikumpulkan pada tahap pengkajian, selanjutnya 

dianalisis, sehingga dapat dirumuskan diagnosis keperawatan. Rumusan 
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diagnosis keperawatan keluarga ada tiga jenis, yaitu diagnosis aktual, 

risiko, dan potensial. Etiologi dalam diagnosis keperawatan keluarga 

didasarkan pada pelaksanaan lima tugas kesehatan.  

3. Perencanaan. 

Perencanaan keperawatan keluarga terdiri atas, penetapan tujuan yang 

mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, dilengkapi dengan kriteria 

dan standar serta rencana tindakan. Penetapan tujuan dan rencana 

tindakan dilakukan bersama dengan keluarga, karena diyakini bahwa 

keluarga bertanggung jawab dalam mengatur kehidupannya, dan 

perawat mambantu menyediakan informasi yang relevan untuk 

memudahkan keluarga mengambi keputusan. 

4. Implementasi  

Implementasi keperawatan dinyatakan untuk mengatasi masalah 

kesehatan dalam keluarga dan ditujukan pada lima tugas kesehatan 

keluarga dalam rangka menstimulasi kesadaran atau penerimaan 

keluarga mengenai masalah kesehatannya, menstimulasi keluarga untuk 

memutuskan cara perawatan yang tepat, memberi kemampuan dan 

kepercayaan diri pada keluarga, dalam merawat anggota keluarga yang 

sakit, serta membantu keluarga menemukan bagaimana cara membuat 

lingkungan menjadi sehat, dan memotivasi keluarga untuk 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yag tersedia. 

5. Evaluasi 

Evaluasi pada asuhan keperawatan keluarga dilakukan untuk menilai 

tingkat kognitif, afektif, dan psikomotor keluarga (Friedman et al., 
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2003). Evaluasi perlu pada setiap tindakan, untuk mengetahui apakah 

suatu tindakan keperawatan tidak diperlukan lagi, menambah 

ketepatgunaan dari tindakan yang dilakukan dan perlunya tindakan 

keperawatan lain untuk menyelesaikan masalah. Proses evaluasi yang 

digunakan peneliti untuk menilai tingkat kemandirian keluarga, 

berdasarkan kriteria keluarga mandiri dari Depkes RI (2006). 
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Gambar 2.1 Model family centered nursing Sumber: Friendman, Bowden, & 

Jones 2003  

Family assessment 

1. Identifying sociocultural data 
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Implementation of plan-mobilizing 
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Evaluation of care 
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2.7 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.7 Riwayat penelitian sejenis 

No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

1 Evaluating the 

effectiveness of a family 

empowerment program on 

family function and 

pulmonary function of 

children with asthma:  

A randomized control trial. 

  

(Yeh Ying, Ma Fen wei, 

Huang, Hsueh, Chiang, 

2016) 

 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Jumlah Sampel 

sebanyak 76 

(n=76) 

Sampel diambil 

secara acak  

 

Variabel 

Independen : 

Family 

Empowerment 

Program  

 

Dependen :  

Stress Keluarga, 

Fungsi keluarga, 

Fungsi pulmonal 

anak-anak dan 

Gejala Asma pad 

anak. 

 

Instrumen yang 

digunakan pada 

penelitian ini 

adalah : 

 

Untuk mengukur 

stress pada Orang 

tua digunakan :  

Parental Stress 

Index (PSI) 

 

Fungsi keluarga 

diukur dengan:  

Family 

Environment 

Scale (FES) 

 

Fungsi paru-paru 

(pulmo) diukur 

dengan 

menggunakan 

Portabel 

Chisquare, dan 

Linear mixed 

model. 

Family empowerment 

program secara 

signifikan dapat 

menurunkan tingkat 

stress orang tua, 

meningkatkan fungsi 

keluarga, pengaruhnya 

pada anak-anak yaitu 

Anak-anak pada 

kelompok perlakuan 

memiliki fungsi 

pernapasan yang lebih 

baik dibanding 

kelompok kontrol. 

Gangguan tidur tidak 

menunjukan 

perbaikan tetapi gejala 

batuk, bersin, dll 

berkurang karena 

dipantau dan diawasi 

oleh keluarga. 
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No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

Spirometer for 

PC 

 

Gejala Asma 

diukur dengans 

menggunakan 

buku diari, yang 

di follow up 

setiap 3 bulan dan 

setahun sekali 

 

2 Integrating prevention of 

acute respiratory 

infections with micro-

credit programme: 

Experience of BRAC, 

Bangladesh (Hadi, 2009) 

 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Sampel : 

Terdapat 2814 ibu 

yang memiliki 

balita yang tinggal 

di 200 desa di 5 

distrik di 

Bangladesh.  

Terpilih 15 ibu 

yang memiliki 

balita dari data 

yang dipegang oleh 

kader.  

 

Teknik : Cluster 

Random sampling 

Variabel 

dependen :  

Micro credit 

programe  dan  

Program 

intervensi  

penyuluhan 

ISPA 

 

Variabel 

independen :  

Tingkat 

pengetahuan  

Quisioner dan 

wawancara 

terstruktur 

Regresi linear Integrasi intervensi 

mikro ekonomi credit 

program dan juga 

intervensi 

penyuluhan ISPA 

berpengaruh terhadap 

tingkat pengetahuan 

ibu tentang ISPA.  

3 Effect of a Family Randomized 228 sampel  Variabel Kuesioner, lembar Mann-Whitney Hasil penelitian 
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No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

Centered, Secondhand 

Smoke Intervention to 

Reduce Respiratory Illness 

in Indigenous Infants in 

Australia and New 

Zealand: A Randomized 

Controlled Trial  

(Mary et al., 2016)  

 

Controlled 

Trial 

Terbagi menjadi 

115 kelompok 

perlakuan dan 113 

pada kelompok 

kontrol 

independen : 

Intervensi 

Community 

based 

motivational 

intervention 

(Family 

centered) 

 

Variabel 

dependen : 

Paparan asap 

rokok pada 

perokok pasif 

dan juga  

 

observasi tests menunjukan bahwa 

intervensi yang 

diberikan berupa 

community based 

motivational 

intervention berbasis 

family centered  

memiliki efek yang 

signifikan terhadap 

tingkat kejadian ISPA, 

atau perilaku merokok 

pada anggota 

keluarga.Peneliti 

menyarankan Perlu 

adanya intervensi lain.  

4 Maternal vitamin D 

supplementation 

during pregnancy and 

lactation to prevent 

acute respiratory 

infections in infancy in 

Dhaka, Bangladesh 

(MDARI trial): protocol 

for a prospective cohort 

study nested 

within a randomized 

Randomized 

Controlled 

Trial dan 

prospective 

cohort studies 

Sampel : 1300 ibu 

hamil yang dibagi 

dalam 5 kelompok 

yang menrima 

intervensi , 

pemberian vitamin 

D dengan dosis 

yang berbeda-beda 

dan Bayi yang 

dilahirkan oleh ibu 

hamil tersebut. 

Variabel 

independen :  

Pemberian 

Vitamin D 

 

Variabel 

dependen : 

Pencegahan 

kejadian ISPA 

pada balita  

 

Kuesioner, lembar 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mann-Whitney 

tests 

Pemberian vitamin D 

selama kehamilan 

(Prenatal) dan selama 

3 bulan setelah 

melahirkan 

(Postpartum) dengan 

dosis 28,000 

IU/minggu secara 

signifikan mampu 

mengurangi kejadian 

ISPA pada balita, hal 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



 
 

50 
 

No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

controlled trial (Morris et 

al., 2016) 

 

Tehnik Sampling : 

Random sampling 

tersebut dibuktikan 

dengan rendahnya 

hasil deteksi kuman 

dan virus penyebab 

ISPA melalui analisa 

polymerase chain 

reaction pada 

kelompok intervensi 

dibanding kelompok 

kontrol yang diberikan 

placebo 

6 An Empowerment 

Approach to Family 

Caregiver Involvement in 

Suicide Prevention: 

Implications for Practice  

(Gran C et al., 2015)  

Explanatif 

observasional 

Sampel : 103  

Teknik : Random 

sampling 

Variabel 

dependen : 

perilaku terkait  

Pencegahan 

bunuh diri   di 

keluarga  

 

Variabel 

independen :   

Pemberdayaan 

keluarga 

empowerment 

model, 

Creativity, 

Optimism, 

Planning  

Kuisioner dan 

survey 

SMART- PLS Model pemberdayaan 

keluarga (COPE) 

direkomendasikan 

sebagai upaya 

pencegahan perilaku 

bunuh diri di keluarga 

dengan 

mengoptimalkan 

peran care giver dan 

petugas kesehatan  
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No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

and  

Expert 

information 

(COPE)   

 

 

 

 

7 Interventions to prevent 

respiratory diseases - 

Nutrition 

and the developing world 

Systematic 

review and 

metanalisis  

15 artikel 

menjelaskan 

intervensi yang 

digunak untuk 

pencegahan ISPA 

pada Negara-

negara 

berkembang 

Variabel 

independen : 

Intervensi 

pencegahan 

ISPA 

 

Variabel 

dependen :  

Kejadian ISPA 

Systematic review 

Databases 

searched included  

Cochrain 

database Medline 

(ProQuest), 

CINAHL, 

PubMed, 

PsycInfo, 

EMBASE and 

Scopus, from 

January 1974 to 

December 2014 

Meta analisis Intervensi yang efektif 

mencegah ISPA 

adalah : Pemberian 

vitamin A, Vitamin D, 

Pemberian ASI, 

pemberian supplemen 

zinc.  

8 Pre-hospital care seeking 

behaviour for childhood 

acute respiratory infections 

in south-western Nigeria 

(Ukwaja et al., 2012) 

Cross 

Sectional 

Study 

226 ibu balita 

 

Tehnik sampling : 

random sampling  

Variabel 

independen:  

Pencarian 

pelayanan 

kesehatan 

 

Variabel 

dependen:  

Kejadian ISPA 

pada balita  

Kuisioner dan 

wanwancara 

Analisis Regresi 

linear 

Hanya 4.9% ibu yang 

tahu dan sadar tentang 

gejala Penyakit ISPA  

pada anak, yaitu 

terkait gejala sulit 

napas dan napas cepat 

pada anak.  

75% anak-anak 

mendapatkan 

pengobatan antibiotic 
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No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 di rumah, dan hanya 

16,5 % yang langsung 

mendapatkan 

pengobatan setelah 

gejala diketahui 

(dalam waktu 24 jam) 

Ibu-ibu biasanya 

menunggu keadaan 

atau kondisi anak 

memburuk baru 

dibawa ke fasilitas 

pelayanan terdekat 

9 Respiratory tract infections 

and asthma 

control in children   

(Kim Zomer-Kooijker, 

2014) 

Cross 

sectional 

654 anak yang 

berusia 4 sampai 

18 tahun 

 

Non probability 

sampling 

Variabel 

dependen : 

Kejadian ISPA 

pada anak 

 

Variabel 

independen : 

Manajemen 

control pada 

Asma 

Kuesioner dan 

lembar 

wawancara 

Regresi linear  Berdasarkan 

penelitian yang 

dilakukan hasilnya 

adalah tingkat 

kejadian ISPA yang 

tinggi berhubungan 

dengan rendahnya 

manajeme control  

Asma pada anak .  

10 Infectious Diseases that 

Pose Specific Challenges 

After Natural Disasters: A 

Review (Ligon Lee,2006) 

Systematic 

Review 

17 artikel 

menjelaskan 

penyakit-penyakit 

yang biasanya 

muncul setelah 

Variabel 

independen : 

Penyakit menular 

pasca bencana 

 

Systematic review 

Databases 

searched included 

Medline 

(ProQuest), 

Meta analisis Penyakit-penyakit 

yang biasanya terjadi 

saat dan pasca 

bencana adalah 
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No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

kejadian bencana Variabel 

dependen : 

Bencana Alam 

 

CINAHL, 

PubMed, 

PsycInfo, 

EMBASE and 

Scopus, from 

January 1997 

sampai tahun 

2001 

Penyakit infeksi 

Saluran pernapasan, 

Infeksi Luka, Infeksi 

dari makanan atau 

sumber air, Infeksi 

parasit, infeksi akibat 

serangga. Infeksi dead 

body. 

11 Effectiveness of URTI 

Preventive education 

program on recovery of 

children and practice of 

care Giver (Cauhan et al., 

2013) 

Quasi 

Eksperiment 

Sampel : 

 61 anak dan juga 

orang  tua 

 

Tehnik sampling : 

non probability 

convinence 

sampling 

Variabel 

independen : 

Program 

edukaasi 

pencegahan 

ISPA 

 

Varibel 

dependen : 

Perilaku 

pencegahan oleh 

pengasuh atau 

orang tua 

dan pemulihan 

anak ISPA 

 

Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired T-Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan kesehatan 

memiliki pengaruh 

yang siginfikan 

terhadap tindakan 

pencegahan ISPA dan 

juga praktik 

pemulihan anak 

dengan ISPA. 
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No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Acute Respiratory 

Infection-Related 

Patient Behaviors and 

Expectations 

in Wyoming 

(Ann Marie  et al., 2013) 

 

Cross 

sectional 

 

655 Keluarga  

 

Random sampling 

(Nomor telepon 

acak)  

 

Variabel 

independen : Self 

manajemen pada 

ISPA  

Variabel 

dependen : 

Perilaku mencari 

petugas 

pelayanan 

kesehatan 

 

Pertanyaan  

tertutup yang 

diajukan lewat 

telepon.  

 

Regresi linear 

 

Sebagian besar 

individu di keluarga 

melakukan perawatan 

sendiri terhadap ISPA 

seperti, mencari 

pengobatan sendiri 

dan mengkonsumsi 

antibiotic tanpa resep 

dan merasa tidak perlu 

menghubungi atau 

mengunjungi petugas 

pelayanan kesehatan 

untuk menangani 

masalah ISPA.  

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectiveness Of 

Structured Teaching 

Programme Vs. Self 

Instructional Module 

Regarding Prevention Of 

Acute Respiratory 

Infections In Children 

Among Mothers  ( K. 

Lakshmi Prasanna1 

Quasy 

eksperiment 

Sampel : 60 ibu 

dengan balita 

 

Tehnik sampling : 

Simple random 

sampling 

Variabel 

Independen : 

Structure 

teaching 

program 

dengan Self 

instruction 

module  

 

Variabel 

dependen : 

Kuisioner Paired T-Test  Setelah diberikan 

intervensi STP dan 

SIM tingakt 

pengetahuan ibu 

mengenai pencegahan 

ISPA meningkat 

secara signifikan 

dengan . (p Value = 

0.000) 
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No Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

teknik sampling 

Variabel  Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 Naveen Kumar Sharma2, 

2014)  

 

Tingkat 

pengetahuan Ibu 

14 Family Centered Approach 

in Primary Health Care: 

Experience from an Urban 

Area of Mangalore, India 

(Shivalli, S, et al. 2015) 

A 

longitudinal 

study 

Sampel: 809 

families 

 

Teknik sampling : 

- 

Variabel 

Independen: 

Family centered 

approach (FCA)  

 

Variabel 

dependen: In 

addressing 

health and 

related issues in 

an urban area 

Family folder Wilcoxon signed-

rank and chi-

square tests 

Faktor sosial, budaya, 

dan agama 

bertanggung jawab 

atas kejadian penyakit 

malaria dan kesehatan 

ibu dan anak. FCA 

memperbaiki persepsi 

dan praktik mereka 

terhadap masalah 

kesehatan dan isu-isu 

terkait. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



 
 

56 
 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family Centered Nursing Model 

Pengkajian 

Individu  

Anggota keluarga 

1. Mental 

2. Fisik 

3. Emosi 

4. Sosial 

5. Spiritual 

Tingkat kemandirian keluarga meningkat 

Indikator : 

1. Menerima petugas kesehatan 

2. Menerima pelayanan kesehatan  

3. Mengetahui dan mengungkapkan tentang ISPA 

berat (pneumonia) secara benar. 

4. Mengetahui tindakan perawatan sederhana  ISPA 

berat (pneumonia).  

5. Mengetahui pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan sesuai anjuran.  

6. Melakukan tindakan pencegahan secara aktif 

 

 

Keluarga  

 

1. Sosial 

Budaya 

2. Struktur 

keluarga 

3. Fungsional 

keluarga 

4. Lingkungan 

 

Keluarga Mandiri dalam pencegahan 

ISPA 

 

Pemberdayaan Keluarga  

1. Tahap Persiapan 

(Engagement) 

2. Tahap Pengkajian  

(Assesment) 

3. Tahap Perencanaan 

kegiatan (Designing) 

4. Tahap Implementasi  

5. Tahap Evaluasi 

(Evaluation)  

6. Tahap Terminasi 

(Disengagement) 

Strategi : Holistik, Sinergitas, 

Fokus pada proses perubahan, 

Keberlanjutan.  

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual  

Keterangan :  : Diteliti  

 : Tidak diteliti  

Pengkajian Keluarga  

 

1. Sosial Budaya 

2. Struktur 

keluarga 

3. Fungsional 

keluarga 

4. Lingkungan 
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Penjelasan kerangka konsep:  

Kerangka konsep di atas adalah  pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada 

balita berbasis family centered Nursing model yang menggambarkan pendekatan 

proses keperawatan keluarga menurut Friedman,Bowden & Jones (2003). Teori 

family centered nursing model menekankan bahwa keluarga adalah sebagai unit 

atau satu kesatuan dalam pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip dari family 

centered nursing model daintaranya yaitu perawat melibatkan peran aktif anggota 

keluarga dalam merumuskan masalah dan kebutuhan keluarga, mengutamakan 

kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya 

kuratif dan rehabilitatif, dan memanfaatkan sumber daya keluarga semaksimal 

mungkin untuk kepentingan kesehatan keluarga.  

Proses keperawatan menurut teori family centered nursing model meliputi 

pengkajian, penetapan masalah kesehatan keluarga, perencanaan dan evaluasi. 

Penelitian ini menggunakan strategi pemberdayaan keluarga sebagai intervensi 

terhadap keluarga dalam meningkatkan kemandirian keluarga adapaun tahap 

proses pemberdayaan keluarga yaitu (1) Tahap persiapan (engagement) pada 

tahap engagement dilakukan persiapan awal atau entry proses pemberdayaan yang 

meliputi persiapan tenaga pemberdaya, sarana serta lingkungan, Pada tahapan ini 

perawat harus siap baik secara konsep maupun praktik. Perawat juga perlu 

melakukan pengkajian kelayakan pada daerah yang akan dijadikan sasaran baik 

secara formal maupun secara informal. Akses relasi dengan tokoh masyarakat 

juga dilakukan pada tahap ini agar terjalin hubungan yang baik dengan 

masyarakat (Riasmini et al., 2017). 
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Tahap engagement dengan keluarga merupakan tahapan penting dalam 

melaksanakan pemberdayaan keluarga, yaitu dimulai dengan membina hubungan 

saling percaya. Rasa saling percaya dalam hubungan perawat dan keluarga 

menentukan tahapan yang merupakan tonggak pemberdayaan keluarga yang 

efektif (Watkins, 2003).  

Tahap selanjutnya dari proses pemberdayaan keluarga adalah pengkajian 

perencanaan, implementasi dan evaluasi, hal ini sesuai dengan teori dari family 

centered nursing model sehingga keduanya  di integrasikan menjadi satu kesatuan. 

Tahapan dari proses pengkajian adalah mengidentifikasi sumber daya atau 

kekuatan keluarga, dengan menitikberatkan pada kekuatan yang ada dalam 

keluarga, kemudian secara progresif menyampaikan kekuatan keluarga tersebut 

terhadap anggota keluarga agar kesadaran keluarga terhadap potensi yang dimiliki 

meningkat. Sumber daya atau kekuatan keluarga dapat dikaji dengan melakukan 

proses komunikasi yang baik, memberikan reinforcement positif kepada keluarga 

sehingga akan terbangun hubungan yang terapeutik antara perawat dan keluarga, 

Diharapkan setelah mengetahui kelebihan atau sumber daya yang dimiliki,  

keluarga lebih percaya diri dalam mengenal dan menyelesaikan masalah yang ada.  

Tahap berikutnya dari pemberdayaan keluarga adalah perencanaan 

kegiatan (designing). Perencanaan kegiatan dilakukan bersama keluarga. Keluarga 

tidak hanya dituntut untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhannya namun 

juga bekerjasama dengan perawat untuk menyusun tujuan yang ingin dicapai. 

Tahap selanjutnya yaitu implementasi  merupakan tahap pelaksanaan kegiatan 

yang disusun bersama. Pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah berupa 

penyuluhan kesehatan, demonstrasi ketrampilan, Coaching (pendampingan), dan 
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juga bimbingan atau counseling tentang pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada 

balita. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi yaitu pengawasan terhadap kegiatan yang 

sedang dijalankan.  

Tahap yang terakhir dari pemberdayaan adalah tahap terminasi atau 

(disengagement), pada tahap ini terjadi pemutusan hubungan secara formal 

dengan keluarga. Hal ini dilakukan berdasarkan penilaian bahwa keluarga telah 

mampu secara mandiri mengenal masalah ISPA dan melakukan tindakan 

pencegahan terhadap ISPA berat (pneumonia). Strategi yang digunakan dalam 

pemberdayaan keluarga yaitu holistic artinya menyeluruh, sinergitas yaitu 

program yang dijalankan bersinergi dengan program yang ada di pemerintah saat 

ini yaitu program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), fokus 

pada proses perubahan  dan keberlanjutan. Keberlanjutan program diharapkan 

berlangsung dengan adanya pembentukan kader sadar ISPA berat (pneumonia) 

balita (Haggman et al., 2010) 

Penerapan pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

diharapkan meningkatkan kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat 

(pneumonia) pada balita. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

1. Pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian keluarga 

dalam menerima petugas kesehatan .  

2. Pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian keluarga 

dalam menerima pelayanan kesehatan.  
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3. Pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian keluarga 

dalam mengenal masalah ISPA berat (pneumonia) pada balita 

4. Pemberdayaan keluarga berepengaruh terhadap kemandirian keluarga 

dalam mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan.  

5. Pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian keluarga 

dalam mengetahui tindakan perawatan sederhana ISPA berat 

(pneumonia). 

6. Pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian keluarga 

dalam melakukan tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada 

balita. 

7. Pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

keluarga dalam pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada balita.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik eksperimental dan merupakan 

penelitian quasy experiment dengan rancangan non equvailent control group yang 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family 

centered nursing terhadap kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA dengan 

cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimen (Nursalam, 

2016). 

Jenis yang digunakan adalah pre-test dan post test yaitu membentuk 2 

kelompok  yang masing-masing kelompok dilakukan pengukuran awal (pre test) 

untuk menentukan skor awal sebelum intervensi. Kelompok perlakuan diberikan 

intervensi pemberdayaan keluarga berupa penyuluhan kesehatan,pendampingan, 

konseling dan demonstrasi ketrampilan. Kelompok kontrol menerima intervensi 

seperti biasa sesuai dengan program puskesmas yaitu berupa leaflet.  

 

 

 

 

 

 

4.1 Desain penelitian  

 

  N n 

O1 X1 O2 

O3 O4 X2 
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Keterangan :  

  : Populasi Balita 

  : Besar Sampel 

O1 : Observasi awal (Pretest) tingkat kemandirian keluarga pada kelompok        

    perlakuan 

O2 : Observasi akhir (posttest) tingkat kemandirian keluarga pada kelompok  

   perlakuan 

O3 : Observasi awal (Pretest) tingkat kemandirian keluarga pada kelompok  

   kontrol 

O4 : Observasi akhir (Postest) tingkat kemandirian keluarga pada kelompok  

   kontrol 

X1 : Perlakuan berupa pemberdayaan keluarga berbasis  

   Family centered Nursing  

X1 : Perlakuan sesuai program puskesmas yaitu pemberian leaflet  

    

4.2 Populasi, Besar Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah keluarga yang memiliki balita (0 

sampai 5 Tahun) di wilayah kerja Puskesmas Penanae Kota Bima yang sesuai 

dengan kriteria inklusi.  

4.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi, 

yaitu: 

1. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi pada penelitian ini, yaitu:  

a) Keluarga Inti 

b) Keluarga yang tinggal serumah dengan balita 

c) Keluarga yang bersedia menjadi responden. 

d) Bisa berkomunikasi dengan baik, bisa membaca dan menulis.   
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2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini, yaitu: keluarga yang memiliki 

keterbatasan baik fisik, mental, atau kognitif yang dapat mengganggu 

penelitian.  

3. Kriteria Drop out 

Kriteria Drop out dalam penelitian ini adalah  

a) Subjek yang tidak mengikuti keseluruhan proses penelitian. 

b) Subjek yang mengundurkan diri.  

Unit sampling pada penelitian ini adalah Keluarga yang memiliki balita 

berusia 0-5 tahun. Unit analisis dari penelitian ini adalah keluarga inti baik 

ayah ataupun Ibu yang tinggal serumah dengan balita berusia 0-5 tahun.   

4.2.3 Besar sampel 

Perhitungan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus besar 

sampel analisis kategorik tidak berpasangan (Lemeshow S., & Lwanga Sk., 1991). 

Diketahui dari kepustakaan penelitian sebelumnya (Muhtar, 2013) tingkat 

keberhasilan pemberdayaan keluarga adalah sebesar 70% (0,7), sehingga besar 

sampel yaitu : 

      [
   √      √         

      )
]

 

 

Berdasarkan rumus tersebut  

      [
     √               √               

        )
]

 

    

Keterangan: 

    : defiat baku alfa (1,96) 
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   : defiat baku beta (0,84) 

   : proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya (0,7) (Muhtar, 

2013).  

   : 1-  =1-0,7=0,3 

     : selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna (0,2) 

   : proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgement peneliti   

         +0,2=0,7+0,2=0,9 

    :1-  =1-0,9=0,1 

P :     +  )/2=(0,7+0,9)/2=0,8 

Q : 1-P=1-0,8=0,2 

 

Jadi besar sampel menurut rumus di atas adalah 35 sampel, untuk 

menghindari hilang pengamatan (perkiraan drop out) maka jumlah sampel 

ditambah 10% sehingga dalam penelitian ini banyak sampel menjadi 40 pada 

setiap kelompok sampel dan total sampelnya 80 keluarga.  

4.2.4 Teknik pengambilan sampel 

Teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah total 

sampling. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dikota bima, dari 6 

puskesmas yang ada terpilih satu puskesmas dengan penderita ISPA terbanyak di 

kota bima berdasarkan data dan rekomendasi oleh dinas kesehatan, dari wilayah 

kerja puskesmas yang terpilih diambil sejumlah unit sampel yang memenuhi 

kriteria inklusi dan ekslusi. Unit sampel yang sudah ditentukan kemudian dibagi 

kedalam dua kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.  

Kelurahan yang terpilih sebagai kelompok kontrol adalah kelurahan 

penaraga dan kelurahan yang terpilih sebagai kelompok perlakuan adalah 

kelurahan penanae. Pemilihan  lokasi berdasarkan rekomendasi dari pelaksana 

program pemberantasan ISPA (P2ISPA) dikarenakan jumlah balita terbanyak ada 

di kedua kelurahan tersebut. Jarak antara kelurahan yang menjadi kelompok 
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kontrol dan kelurahan yang mendapatkan perlakuan juga cukup jauh, hal ini 

diperlukan untuk meminimalisir bias dalam pemberian intervensi.  

Responden dalam penelitiaan ini adalah keluarga inti (nuclear family) yang 

memiliki balita dan tinggal serumah dengan balita berusia 0-5 tahun. Berdasarkan 

data dari puskesmas Penanae didapatkan 106 keluarga yang sesuai dengan kriteria 

inklusi penelitian, dari 106 keluarga tersebut 11 keluarga menolak untuk ikut 

dalam penelitian, 7 keluarga menyetujui untuk berpartisipasi namun tidak selalu 

berada di rumah karena harus menjaga ladang pada saat musim panen dan 3 

keluarga tidak berada di rumah pada saat dikunjungi, berdasarkan pertimbangan 

kriteria inklusi diperoleh hasil akhir responden keluarga sebanyak 80 responden. 
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka operasional penelitian

Kesimpulan 

Penyuluhan sesuai program  

Puskesmas yaitu leaflet 

Kelompok Kontrol  

 

Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test dan Wilcoxon-Mann Whitney test 

Sampel: Sebagian keluarga dengan balita usia 0 bulan-5 tahun di Wilayah kerja 

puskesmas pena na‘e Kota Bima 

Pengumpulan data pre-test dengan kuesioner  

Pelaksanaan Pemberdayaan 

keluarga 4x pertemuan (30 

menit-45menit/ pertemuan) 

dalam 1 bulan 

Pengumpulan data post-test : Lembar evaluasi kemandirian 

keluarga 

Hasil 

Kelompok Perlakuan 

 

Menentukan populasi: Keluarga dengan Balita di Wilayah kerja puskesmas Penanae 

Kabupaten Bima 

Purposive Sampling 
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4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi operasional penelitian  

 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel Independen 

Pemberdayaan 

Keluarga 

 

Salah satu intervensi pendekatan kelurga 

berupa upaya petugas kesehatan (perawat) 

dalam meningkatkan kemandirian keluarga 

terkait pengetahuan, sikap, dan tindakan 

dalam pencegahan ISPA (pneumonia) pada 

balita melalui kunjungan rumah dengan 

enam tahap pelaksanaan yaitu tahap 

persiapan (engagement), tahap pengkajian 

(assesment), tahap perencanaan kegiatan 

(designing), tahap implementasi, tahap 

evaluasi (evaluation) dan tahap terminasi 

(disengagement). Menggunakan metode 

penyuluhan kesehatn, diskusi, konseling dan 

demonstrasi ketrampilan sebanyak 4x 

pertemuan yang mengacu pada modul 

pemberdayaan keluarga.  

.   

 

Pemberdayaan keluarga : 

Pertemuan I  : 

1.Tahap pertama, tahap persiapan 

(engagement). 

Pertemuan II :  

2. Tahapan kedua, tahapan 

pengkajian (Assesment) :  

a) Pengkajian keluarga (Family 

centered nursing model)  

menggunakan format  

pengkajian  keluarga perawat 

kesehatan masyarakat  

(perkesmas) oleh kemenkes. 

b) Mengidentifikasi sumber daya 

keluarga.  

c) Mengidentifikasi masalah dan 

kekuatan keluarga bersama 

keluarga..  

d) Verifikasi informasi yang telah 

diperoleh keluarga terkait 

ISPA (pneumonia) 

Modul 

Pemberdayaan 

Keluarga 

diberikan kepada 

seluruh responden 

yang sesuai 

dengan kriteria 

inklusi dan ekslusi 

Lembar catatan 

kunjungan rumah 

- - 
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e) Menegakan diagnosis 

keperawatan potensial terkait 

pencegahan (preventif)  

Pertemuan ke III :  

3. Tahapan ketiga yaitu tahap  

perencanaan (Designing) 

berupa diskusi dengan 

keluarga mengenai:  

a) Hasil pengkajian keluarga 

Family centered nursing model 

dijadikan  family folder 

disimpan oleh keluarga dan 

perawat kesehatan masyarakat 

(perkesmas) atau penaggung 

jawab P2ISPA. 

b) Hasil identifikasi sumber daya 

keluarga (Pemberian 

reinforcement positif  pada 

kekutan yang dimiliki keluarga) 

4. Tahap keempat : Tahap 

Implementasi berupa 

penyuluhan kesehatan, 

demontrasi ketrampilan, 

pendampingan dan bimbingan 

tentang pencegahan ISPA 

(pneumonia) pada balita yaitu 

terkait :  

Konsep dasar ISPA meliputi :  

a) Epidemiologi ISPA 

b) Pengertian ISPA 

c) Etiologi dan  Klasifikasi 

ISPA 
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d) Tanda dan gejala ISPA 

(pneumonia) 

e) Faktor resiko ISPA 

(Pneumonia) 

f) Pencegahan ISPA 

(Pneumonia) 

Perilaku Hidup bersih dan sehat 

meliputi : 

a) Mencuci tangan dengan 

baik dan benar 

menggunakan sabun 

(demonstrasi 

ketrampilan) 

b) Etika batuk yang baik 

dan benar (demonstrasi 

ketrampilan) 

Kesehatan lingkungan (Rumah 

Sehat) 

Pemanfaatan fasilitas kesehatan 

Pertemuan IV : 

c) Tahap ke V Evaluasi 

Evaluasi berdasarkan pada 

seberapa efektif implementasi 

yang dilakukan oleh keluarga dan 

perawat. Keberhasilan ditentukan 

dengan melihat hasil pada 

anggota keluarga (bagaimana 
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keluarga berespon). 

d) Tahap ke VI Terminasi 

Tahap yang terakhir dari 

pemberdayaan keluarga adalah 

tahap terminasi atau 

(disengagement), pada tahap ini 

terjadi pemutusan hubungan 

secara formal dengan keluarga. 

Hal ini dilakukan berdasarkan 

penilaian bahwa keluarga telah 

mampu secara mandiri mengenal 

masalah ISPA dan melakukan 

tindakan pencegahan terhadap 

ISPA (pneumonia).  

post test kemandirian keluarga.  

Variabel dependen 

Tingkat 

kemandirian 

keluarga 

Kemampuan keluarga dalam bertindak 

mandiri berdasarkan pertimbangan 

pengetahuan yang dimiliki terhadap 

pencegahan  ISPA (pneumonia)  pada 

balita., terdiri dari tingkat kemadirian (I-IV) 

berdasarkan depkes (2006).  

1. Menerima petugas 

kesehatan 

2. Menerima pelayanan 

kesehatan yang diberikan 

3. Mengetahui dan dapat 

mengungkapkan masalah 

kesehatan (ISPA berat 

/pneumonia) secara benar 

Lembar evaluasi 

kemandirian 

keluarga berupa 

lembar ceklist dan 

observasi yang diisi 

oleh peneliti dan 

kuisioner yang diisi 

oleh keluarga.  

Ordinal    Keluarga mandiri 

tingkat I : yaitu  

keluarga yang 

memenuhi kriteria 1 

dan 2  

 

Keluarga  mandiri 

tingkat II yaitu  
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4. Mengetahui pemanfaatan 

fasilitas pelayanan 

kesehatan sesuai anjuran. 

5. Mengetahui tindakan 

perawatan sederhana pada 

anggota keluarga yang 

mengalami ISPA 

(pneumonia)  

6. Melakukan tindakan 

pencegahan ISPA 

(pneumonia)  

7. Melakukan tindakan 

promotif ISPA (pneumonia) 

memenuhi kriteria 1-5 

 

Keluarga mandiri 

tingkat III yaitu 

memenuhi kriteria 1-6 

 

Keluarga mandiri 

tingkat IV yaitu 

memenuhi kriteria 1-6 

ditambah dengan 

kriteria 7 yaitu 

melakukan tindakan 

promotif secara aktif.  

Sub Variabel 

Menerima 

Petugas 

Kesehatan  

Kemauan keluarga menerima petugas 

kesehatan. 

 

1. Keluarga menerima kehadiran 

petugas kesehatan ditandai 

dengan :  

1) Keluarga menyambut 

petugas kesehatan dengan 

ramah dan terbuka. 

2) Keluarga menyepakati 

kontrak dengan petugas 

kesehatan. 

3) Keluarga komitmen 

dengan kontrak yang telah 

disepakati 

Lembar observasi 

 

Ordinal Kategori penilaian 

3  = Baik  

2 = Cukup 

1 = Kurang  

 

Kategori Baik 

dengan skor  76-

100% 

Cukup 

Kategori Cukup  

dengan skor 

penilaian 56-75% 

Kurang 

Kurang dengan skor 

penilaian  <55% 
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Menerima 

pelayanan 

kesehatan yang 

diberikan  

Kemampuan keluarga dalam menerima 

pelayanan  kesehatan yang diberikan.  

Keluarga menerima pelayanan 

kesehatan ditandai dengan :  

1) Menerima Informasi dan 

penjelasan yang diberikan 

2) Memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan 

yang diberikan  

3) Memberikian feedback 

atau umpan balik terhadap 

penjelasan yang diberikan  

4) Memahami prosedur 

tindakan pelayanan 

kesehatan yang akan 

diberikan 

Lembar Observasi  Ordinal  Kategori penilaian 

3 = Baik  

2  = Cukup 

1 = Kurang  

 

Kategori Baik 

dengan skor  76-

100% 

Cukup 

Kategori Cukup  

dengan skor 

penilaian 56-75% 

Kurang 

Kurang dengan skor 

penilaian  <55% 

 

Mengetahui dan 

mengungkapkan 

ISPA 

(pneumonia) 

secara benar  

Kemampuan keluarga untuk memahami 

konsep ISPA (pneumonia) pada balita. 

 

Pengetahuan keluarga mengenai 

1. Pengertian ISPA (pneumonia) 

2. Klasifikasi ISPA 

3. Penyebab ISPA (pneumonia) 

4. Faktor resiko terjadinya ISPA 

(pneumonia) pada balita 

5. Gejala ISPA (pneumonia) 

6. Cara penularan ISPA 

(pneumonia) 

 

Lembar evaluasi 

kemandirian 

keluarga yang berisi 

Kuesioner tentang  

kemandirian 

keluarga 

Mengetahui dan 

mengungkapkan 

masalah kesehatan 

(ISPA berat) secara 

benar 

ordinal Kategori penilaian 

3 = Baik  

2 = Cukup 

1= Kurang  

 

Kategori Baik 

dengan skor  76-

100% 

Cukup 

Kategori Cukup  

dengan skor 

penilaian 56-75% 

Kurang 

Kurang dengan skor 

penilaian  <55% 
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Mengetahui 

tindakan 

perawatan 

sederhana dalam 

penanganan ISPA 

(pneumonia)  

Pengetahuan keluarga tentang tindakan  

perawatan sederhana dalam pencegahan dan  

penanganan anak ISPA (pneumonia) 

Pengetahuan keluarga tentang 

tindakan perawatan anak ISPA 

(pneumonia)  pada balita yang 

dilakukan keluarga di rumah 

meliputi : 

1. Makanan yang bergizi 

yang diberikan pada saat 

anak ISPA.  

2. Penanganan pada saat 

anak demam.  

3. Pemberian cairan atau 

ASI pada saat anak sakit.  

4. Memakai masker saat 

anggota keluarga 

menderita ISPA.  

5. Menjaga kebersihan 

tempat tinggal atau 

kamar tidur anak, 

termasuk peralatan yang 

digunakan. 

6. Membersihkan  hidung 

anak agar tidak 

terganggu dalam 

pemberian makan 

Lembar evaluasi 

kemandirian 

keluarga yang berisi 

Kuesioner tentang  

kemandirian 

keluarga melakukan 

tindakan 

keperawatan 

sederhana sesuai 

anjuran 

 

Ordinal Kategori penilaian 

3 = Baik  

2 = Cukup 

1= Kurang  

 

Pengetahuan dapat 

diinterpretasi dengan 

skala yang bersifat 

kualitatif,  

, yaitu: 

Baik : Hasil 

persentase 76%-

100% 

Cukup  : Hasil 

persentase 56%-75% 

Kurang  : Hasil 

persentase <56% 

 

Keluarga 

dikategorikan 

melakukan tindakan 

keperawatan 

sederhana ISPA berat 

pada balita sesuai 

anjuran apabila 

menjawab pertanyaan 

dengan hasil Baik 

yaitu dengan 

presentase 76%- 

100%  
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Mengetahui 

pemanfaatan 

fasilitas kesehatan 

yang tersedia 

sesuai anjuran 

Pengetahuan keluarga tentang 

memanfaatkan suatu layanan yang 

memelihara dan meningkatkan kesehatan 

untuk mencegah ISPA (pneumonia) 

1. Informasi tentang 

ketersediaan pelayanan 

kesehatan yang terjangkau  

2. Membawa balita pada petugas 

kesehatan, fasilitas pelayanan 

kesehatan  tepat waktu jika 

terdapat tanda ISPA 

(pneumonia).  

3. Aksesibilitas sumber 

kesehatan 

 

Lembar evaluasi 

kemandirian 

keluarga yang berisi 

tentang 

Kuesioner 

kemandirian 

keluarga berupa 

kemampuan 

keluarga 

mengetahui dan 

mengidentifikasi 

manfaat fasilitas 

kesehatan  untuk 

pencegahan dan 

penanganan ISPA 

ordinal Kategori penilaian 

3= Baik  

2 = Cukup 

1= Kurang  

Pengetahuan dapat 

diinterpretasi dengan 

skala yang bersifat 

kualitatif, yaitu: 

Baik : Hasil 

persentase 76%-

100% 

Cukup  : Hasil 

persentase 56%-75% 

Kurang  : Hasil 

persentase <56% 

 

Keluarga 

dikategorikan 

Memanfaatkan 

fasilitas kesehatan 

yang tersedia apabila 

menjawab pertanyaan 

dengan hasil Baik 

yaitu dengan 

presentase 76%- 

100%  

 

Melakukan 

tindakan 

pencegahan ISPA 

(pneumonia) 

Pengetahuan dan kemampuan keluarga 

dalam melakukan tindakan yang tepat untuk 

mencegah ISPA (pneumonia) serta 

penampilan tingkah  laku  yang ditunjukan 

dalam pencegahan ISPA (pneumonia)  

1. Menerima Informasi 

yang diberikan 

2. Kesiapan keluarga dalam 

melakukan tindakan 

pencegahan ISPA 

(pneumonia) 

Kuesioner 

kemandirian 

keluarga berupa 

kemampuan 

keluarga 

mengetahui dan 

Ordinal  Kategori penilaian 

3= Baik  

2 = Cukup 

1= Kurang  

 

Pengetahuan dapat 
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3. Respon keluarga dalam 

melakukan pencegahan 

ISPA (pneumonia)  pada 

balita 

Penilaian terhadap kesesuaian 

tindakan pencegahan ISPA 

(pneumonia) meliputi :  

1. Tata cara cuci tangan 

yang baik dan benar 

2. Etika batuk  

melakukan tindakan 

pencegahan ISPA 

(pneumonia) pada 

balita.  

 

Lembar observasi 

terkait cara cuci 

tangan dan etika 

batuk.  

 

diinterpretasi dengan 

skala yang bersifat 

kualitatif, yaitu: 

Baik : Hasil 

persentase 76%-

100% 

Cukup  : Hasil 

persentase 56%-75% 

Kurang  : Hasil 

persentase <56% 

 

Lembar observasi   

  

Kategori penilaian 

3= Baik  

2 = Cukup 

1= Kurang  

   

Baik : Hasil 

persentase 76%-

100% 

Cukup  : Hasil 

persentase 56%-75% 

Kurang  : Hasil 

persentase <56% 

 

 

Keluarga 

dikategorikan 

melakukan tindakan 

pencegahan ISPA 

berat apabila 

menjawab kuisioner 

dan  melakukan tata 
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cara cuci tangan yang 

baik dan benar serta 

etika batuk dengan 

baik benar dengan 

hasil baik yaitu 76-

100% 
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4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat tulis, recorder, 

laptop, LDC dan video. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan 

intervensi berupa kuesioner, modul dan panduannya.  

4.6 Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lembar evaluasi 

kemandirian keluarga yang terdiri dari : 

1. Kuesioner data demografi 

Data demografi terdiri dari data orang tua (ayah dan ibu) dan juga data anak. 

Data orang tua meliputi nama, umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, informasi 

terkait ISPA (pneumonia) dalam 3 bulan terkahir. Data anak meliputi nama, 

usia, jenis kelamin, kedudukan anak.  

2. Pengkajian keluarga menggunakan pengkajian perawat kesehatan masyarakat 

oleh Kemenkes yang dikembangkan dari pengkajian Friedman (Family 

centered nursing model). Pengkajian keluarga ini akan didampingi oleh 

petugas kesehatan dan dibantu oleh 1 orang enumerator yang memiliki 

kualifikasi jenjang pendidikan S1 Ners. Pengkajian sumber daya atau kekuatan 

keluarga menggunakan SCREEM keluarga ( Sosial, Kultural, Religi, Ekonomi, 

Edukasi, Medis ), menggambarkan ketersediaan sumber, penilaian kapasitas 

keluarga dalam berpartisipasi pada ketentuan pelayanan kesehatan atau 

mengatasi masalah keluarga.  
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3. Kemandirian keluarga 

Tingkat kemandirian keluarga diukur dengan menggunakan indikator keluarga 

mandiri berupa lembar ceklist oleh Kementrian kesehatan dalam program 

perawatan kesehatan masyarakat yang terbagi dalam 4 kategori yaitu : (1) 

keluarga mandiri tingkat I (KM I) yaitu keluarga menerima petugas kesehatan 

dan menerima pelayanan kesehatan; (2) Keluarga mandiri tingkat II (KM II) 

yaitu keluarga mampu melaksanakan KM I ditambah dengan keluarga 

mengenal dan mampu menyatakan masalah secara benar, keluarga mampu 

memanfaatkan sarana kesehatan sesuai anjuran, keluarga mampu 

melaksanakan tindakan keperawatan sederhana sesuai anjuran: (3) keluarga 

mandiri III (KM III), yaitu KM II ditambah dengan perilaku keluarga yang 

dapat melaksanakan tindakan pencegahan ; (4) keluarga mandiri IV (KM IV),  

yaitu KM III ditambah dengan perilaku kelkuarga yang mampu melaksanakan 

tindakan promotif secara aktif  (Depkes, 2006). Sub item dari masing-masing 

poin kemandirian  

1. Lembar Observasi menerima petugas kesehatan dan menerima pelayanan 

kesehatan.  

Terdiri dari 7 poin penilaian dengan  3 poin untuk observasi menerima 

petugas kesehatan dan 4 poin untuk menerima pelayanan kesehatan yang 

diberikan.  

Baik  : hasil persentase 76%-100% 

Cukup  : hasil persentase 56%-75% 

Kurang  : hasil persentase <56% 
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2. Kuisioner mengetahui dan dapat mengungkapkan tentang ISPA 

(pneumonia) secara benar 

Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan penilaian  skor jawaban: 0 

= bila jawaban salah dan 1 = bila jawaban benar. Pengetahuan seseorang 

dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, 

yaitu: 

Baik  : hasil persentase 76%-100% 

Cukup  : hasil persentase 56%-75% 

Kurang  : hasil persentase <56% 

3. Kuisioner mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan sesuai anjuran  

Kuesioner ini terdiri dari 7 item pernyataan dengan penilaian  skor 

jawaban: 0 = bila jawaban salah dan 1 = bila jawaban benar. Pengetahuan 

seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat 

kualitatif, yaitu: 

Baik  : hasil persentase 76%-100% 

Cukup  : hasil persentase 56%-75% 

Kurang  : hasil persentase <56% 

4. Kuesioner mengetahui tindakan keperawatan sederhana dalam pencegahan 

ISPA berat (pneumonia) pada balita  

Kuesioner ini terdiri dari 6 item pernyataan dengan penilaian  skor 

jawaban: 0 = bila jawaban salah dan 1 = bila jawaban benar. Pengetahuan 

seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat 

kualitatif, yaitu: 
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Baik  : hasil persentase 76%-100% 

Cukup  : hasil persentase 56%-75% 

Kurang  : hasil persentase <56% 

5. Kuisioner  melakukan Pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita 

Kuesioner ini terdiri dari 9 pertanyaan dengan penilaian  skor jawaban: 0 = 

bila jawaban salah dan 1 = bila jawaban benar. Pengetahuan seseorang 

dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, 

yaitu: 

Baik  : hasil persentase 76%-100% 

Cukup  : hasil persentase 56%-75% 

Kurang  : hasil persentase <56% 

6. Lembar Observasi tata cara cuci tangan yang baik dan benar serta etika 

batuk yang baik dan benar. Terdiri dari 15 poin penilaian dengan  10 poin 

untuk observasi cara cuci tangan yang baik dan benar dan 5 poin untuk 

etika batuk yang baik dan benar. Hasilnya diinterpretasikan  ―Baik‖ atau 

memenuhi kriteria ceklist observasi  apabila hasil persentase 76%-100% 

Keseluruhan kuesioner dikembangkan dari lembar ceklist oleh Depkes 

(2006) serta disusun sendiri sesuai dengan referensi tentang kemandirian keluarga. 

Kuesioner tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum dilakukan 

dalam penelitian.   
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4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

4.7.1 Tahap Persiapan :  

1. Perizinan penelitian terlebih dahulu diurus pada bagian Program Studi 

Magister Keperawatan Universitas Airlangga, Dinas Kesehatan Kota Bima 

serta Puskesmas penanae. Setelah mendapatkan persetujuan penelitian, 

selanjutnya dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan petugas 

kesehatan yang menangani program ISPA di puskesmas penanae Kota 

Bima.  

2. Setelah perizininan penelitian selesai di urus. Data responden dikumpulkan 

sesuai tehnik sampling yang telah ditentukan setelah itu dilakukan 

tersebut.  

3. Responden dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 

4. Pengumpulan data, observasi, serta pengkajian keperawatan akan dibantu 

oleh enumerator yaitu sebanyak 1 orang perawat dengan kualifikasi S1+ 

Ners. Enumerator yang ditunjuk akan diberikan pengarahan dan pelatihan 

terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi terkait penelitian.  

4.7.2 Tahap pelaksanaan :  

1. Keluarga terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat 

penelitian serta diberikan lembar informed consent. Keluarga yang 

bersedia menandatangani informed consent kemudian diberikan kuesioner 

untuk dijawab (pretest). Setelah itu Sampel dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan 
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dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga, sedangkan kelompok kontrol 

diberikan intervensi sesuai program puskesmas yaitu berupa leaflet. 

2. Intervensi pemberdayaan keluarga pada kelompok perlakuan dilakukan 

sebanyak 4 kali selama 4 minggu masing-masing sesi dilakukan selama 45 

menit dengan metode penyuluhan kesehatan (ceramah), diskusi , 

pendampingan, konseling, demonstrasi dan menonton video. Ceramah 

dengan rata-rata waktu 20 menit dan sesi diskusi 25 menit. Dalam setiap 

sesi dapat langsung diberikan intervensi domain kognitif, afektif dan 

psikomotor. Keluarga dipersilahkan bertanya jika ada yang belum jelas 

dan mendiskusikan kemungkinan hambatan yang ditemui saat penerapan 

intervensi untuk pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita.   

3. Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui kunjungan rumah (home visit) 

sebanyak 6-8 responden /hari, sehingga dalam waktu 1 minggu (7 hari) 

seluruh responden mendapat intervensi 1 kali dan dalam waktu satu bulan 

setiap responden mendapatkan kunjungan rumah sebanyak 4 kali, yaitu 

satu kali di dalam seminggu.  Waktu kunjungan rumah disesuaikan dengan 

kesepakatan antara responden dan peneliti.  

4. Kegiatan intervensi dibagi menjadi 4 pertemuan yaitu  

Sesi ke-1, Minggu pertama : Melakukan tahap pertama yaitu tahap 

persiapan (engagemnet) dan melakukann tahap kedua pemberdayaan 

keluarga berupa pengkajian (assesment) keluarga dengan menggunakan 

format pengakajian keluarga perkesmas oleh Kementrian kesehatan yang 

di adopsi dari format pengkajian keluarga Friedman, selain itu peneliti 
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juga melakukan pengkajian sumber daya atau kekuatan yang ada pada 

keluarga menggunakan format Family SCREEM . Hasil pengkajian yang 

dilakukan akan digunakan sebagai family folder keluarga dan juga perawat 

kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas Pena nae.  

Sesi kedua, minggu kedua : Melakukan tahap ketiga yaitu perencanaan 

(designing) hal yang dilakukan pertama kali dalam perencanaan adalah 

menjelaskan hasil pengkajian keluarga family centered nursing model). 

Pada tahap perencanaan, perawat bekerjasama dengan keluarga menyusun 

dan menetapkan intervensi dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. 

Menetapkan tujuan bersama dengan keluarga merupakan tonggak dari 

suatu perencanaan efektif. Perawat dapat membantu keluarga menentukan 

tujuan kesehatan mereka sendiri dengan memberikan informasi yang 

relevan tentang hal-hal yang menjadi masalah atau kebutuhan mereka. 

menjelaskan konsep ISPA (pneumonia) melalui pemberian informasi dan 

opini (reframing) dan juga memberikan motivasi, pujian terhadap 

kekuatan yang dimiliki keluarga (commending family and individual 

strength)  

Sesi ketiga, minggu ketiga : Melakukan tahap keempat yaitu implementasi. 

Tahap implementasi berupa tindak lanjut dari rancangan perencanaan 

terkait hal-hal yang perlu keluarga ketahui tentang ISPA pneumonia, 

berupa penyuluhan kesehatan, demontrasi ketrampilan, pendampingan dan 

bimbingan tentang pencegahan ISPA (pneumonia), dilakukan dengan 

validasi terhadap pencegahan yang telah dilakukan, menceritakan 
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pengalaman sakit atau pengalaman terhadap upaya meningkatkan 

kesehatan, dan mengumpulkan anggota keluarga untuk saling memberikan 

dukungan.  

Sesi keempat, minggu keempat: Melakukan tahap kelima yaitu dan 

keenam yaitu evaluasi dan terminasi. Setelah dilakukan tahap terminasi 

dilnjutkan dengan post test pada kedua kelompok baik kelompok 

perlakuan maupun kelompok kontrol.  

5. Setelah keseluruhan data terkumpul, maka dilakukan analisa data, dan 

diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian. 

 

4.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april-mei 2018. Tempat dilakukan 

penelitian adalah di wilayah kerja puskesmas Penanae kota Bima Nusa Tenggara 

Barat.   

4.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment (r) dengan 

membandingkan antara skor nilai setiap item pertanyaan dengan skor total 

pertanyaan. Untuk melihat nilai korelasi tiap–tiap pertanyaan signifikan, maka 

nilai r hitung dibandingkan r tabel. Masing–masing nilai signifikan dari item 

pertanyaan dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingkat kemaknaan 5%, jika 

lebih besar maka item pertanyaan tersebut valid atau sahih (Nursalam, 2016). 
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Uji reliabilitas menggunakan cronbach’s alpha. Jika alpha semakin 

mendekati nilai 1 maka nilai reliabilitas instrumen pada penelitian semakin tinggi. 

Jika r alpha > r tabel maka instrumen reliabel (Notoatmodjo, 2010). 

 

4.10 Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat bantu 

komputer dengan program SPSS 16 dengan tahapan analisis sebagai berikut :  

4.10.1 Analisis Deskripsif  

Analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggambarkan dan meringkas data secara alamiah dalam bentuk tabel atau 

grafik. Hasil analisis berupa distribusi frekuensi. Analisis deskriptif dalam 

penelitian ini adalah karakteristik ibu, ayah dan anak.  

4.10.2 Analisis Inferensial  

Analisis inferensial berkaitan dengan uji signifikansi yang digunakan. Uji 

signifikansi yang tidak sesuai akan menimbulkan penafsiran yang salah dan hasil 

yang tidak dapat digeneralisasi (Purnomo 2002 dalam Nursalam 2016). Analisis 

yang digunakan pada penelitian adalah analisis bivariat dengan menggunakan uji 

Wilcoxon signed-rank dan Mann-Whitney karena variabel dependen terdiri dari 

satu variabel dengan skala data ordinal. Uji Wilcoxon signed-rank digunakan 

untuk mengetahui perbedaan hasil antara sebelum dan setelah perlakuan, 

sedangkan uji Mann-Whitney untuk membandingkan hasil antara dua kelompok 

yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. (Dahlan, 2016)  
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4.11 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah mendapatkan izin layak etik dari komite etik penelitian 

kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dan 

mendapatkan surat keterangan lulus kaji etik dengan nomor : 834-KEPK, serta 

izin penelitian oleh Dinas kesehatn kota Bima dan puskesmas Penanae kota bima 

dengan nomor surat : 800/644/Dikes/IV/2018.  
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Bima merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, terbentuk pada tahun 2002 yang merupakan pemekaran dari 

wilayah Kabupaten Bima. Secara grografis Kota Bima terletak di Pulau Sumbawa 

bagian timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dan sebelah barat 

berbatasan dengan teluk bima. Luas wilayah Kota Bima 222,25 km
2 

 yang terbagi 

dalam 5 kecamatan yaitu kecamatan Rasanae barat, Rasanae Timur, Asakota, 

Mpunda, dan Raba serta 38 kelurahan. Jumlah Penduduk kota Bima berdasarkan 

data Badan Statistik Kota Bima 2016 adalah sebanyak 163.101 jiwa, dengan 

rincian laki-laki sebanyak 80.103 jiwa dan perempuan sebanyak 82.998 Jiwa. 

(BPS Kota Bima, 2017) 

Jumlah Rumah sakit dan unit pelayanan Kesehatan di Kota Bima mencapai 

52 unit, yang terdiri atas 1 unit rumah sakit, 5 unit puskesmas, 17 unit puskesmas 

pembantu dan 29 unit polindes, yang tersebar di seluruh kecamatan. Puskesmas 

Penanae merupakan salah satu puskesmas yang ada di kota Bima, berlokasi di 

jalan Gajah Mada nomor 1 dan berada di wilayah kecamatan Raba dengan 

wilayah kerja puskesmas meliputi: kelurahan Penanae, Rite, Kendo, Ntobo,
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Penaraga, Rabadombu Barat, Rabadompu Timur, Rabadompu Utara, Rabangodu 

Selatan, Rontu, dan Nitu.  

Angka kejadian ISPA di kota Bima mengalami peningkatan yang signifikan 

setelah kejadian banjir bandang pada bulan desember 2016. Berdasarkan data dari 

dinas kesehatan kota Bima menunjukan setidaknya ada 3.532 balita menderita 

penyakit ISPA pasca musibah banjir bandang (Dinas Kesehatan Kota Bima, 

2016). Badan Penanggulangan Bencana Nasional menyatakan bahwa kota Bima 

termasuk daerah yang rawan bencana khususnya bencana banjir. Potensi 

meningkatnya kejadian ISPA di kota Bima  masih cukup tinggi terkait dengan 

daerah bima yang merupakan salah satu daerah rawan banjir. Potensi kejadian 

ISPA yang tinggi menunjukan bahwa diperlukan perhatian khusus untuk 

menanganinya terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi kejadian ISPA 

yang tinggi seperti di kota Bima 

Puskesmas Penanae memiliki angka kejadian ISPA berat (pneumonia) 

tertinggi di kota Bima, pada periode Maret-Mei 2018 terdapat 60 balita yang 

tercatat mengalami pneumonia. Kunjungan terbesar di dapatkan di kelurahan 

Penanae dan keluarahan Penaraga. Program P2ISPA yang ada di puskesmas 

Penanae masih berfokus dan terbatas pada program pengobatan di puskesmas. 

Program edukasi ISPA yang dilakukan kepada masyarakat yaitu berupa 

penyediaan leaflet ISPA yang dibagikan pada saat kunjungan balita di puskesmas 

dengan jumlahnya yang sangat terbatas.  

Puskesmas Penanae dilengkapi oleh beberapa fasilitas yang meliputi rawat 

inap dan rawat jalan. Khusus untuk penanganan balita, terdapat ruang khusus poli 

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) yang dibuka setiap hari sesuai dengan 
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jam pelayanan puskesmas yaitu senin -kamis (jam 08.00-12.00), jumat (jam 

08.00-10.00) dan sabtu (08.00-11.00). Pelaksanaan imunisasi di puskesmas 

Penanae dilaksanakan setiap hari jum‘at, diluar hari jum‘at pelaksanaan imunisasi 

dilakukan di Posyandu terdekat.  

 

5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Karakteristik responden 

Data karakteristik responden dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan data 

demografi ibu, demografi ayah dan demografi anak. Data demografi ibu meliputi 

usia, pendidikan, pekerjaan dan informasi tentang ISPA berat (pneumonia) selama 

3 bulan terakhir. Data demografi ayah meliputi usia, pendidikan, pekerjaan dan 

Informasi tentang ISPA berat (pneumonia) selama 3 bulan terakhir serta kebiasaan 

rokok di dalam rumah, data demografi anak meliputi usia, jenis kelamin, 

kedudukan anak.  

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik responden di wilayah kerja Puskesmas Penanae 

Kota Bima, 12 April -26 mei 2018 
No Demografi Ibu   

 

 

Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

Jumlah Jumlah 

n  % n  % 

1 Usia   
 21-30 tahun 8 20 11 27,5 
 31-40 tahun 26 65 21 52,5 
 41-50 tahun  6 15 8 20 

 Total 40 100 40 100 

2 Pendidikan   

 Tamat SD/MI 2 5 2 5 

 Tamat SMP/MTS 4 10 4 10 

 Tamat SMA/MA 23 57,5 22 55 

 Tamat Perguruan Tinggi 11 27,5 12 10 

 Total 40 100 40 100 
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3 Pekerjaan     

3 PNS 6 15 8 20 

 Swasta/Karyawan 7 17,5 9 22,5 

 IRT 7 17,5 9 22,5 

 Pedagang /Wirausaha 9 22,5 11 27,5 

 Petani 11 27,5 3 7,5 

 Total 40 100 40 100 

4 Mendapatkan Informasi 

tentang ISPA berat 

(pneumonia) dalam 3 bulan 

terkahir 

    

 Ya 10 15 12 10 

 Tidak 30 85 28 90 

 Total 40 100 40 100 

 

Distribusi karakteristik ibu pada kelompok kontrol didominasi oleh 

responden berusia 31- 40 tahun, sebagian besar lulusan SMA/MA dengan 

Pekerjaan terbanyak adalah sebagai petani. Sebagian besar ibu sebesar belum 

pernah mendapatkan infomasi mengenai ISPA dalam 3 bulan terakhir.  

Pada kelompok intervensi sebagian besar ibu berusia 31-40 tahun, dengan 

mayoritas tingkat pendidikan terbanyak adalah tamatan SMA/MA, serta jenis 

pekerjaan terbanyak adalah pedagang atau wirausaha. Sebagian besar ibu belum 

mendapatkan informasi tentang ISPA berat (pneumonia) dalam 3 bulan terakhir.  

Tabel 5.2 Distribusi karakteristik responden di Wilayah Kerja Puskesmas Penanae 

Kota Bima, 12 April -26 mei 2018 
No Demografi Ayah   

 

 

Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

Jumlah Jumlah 

n  % n  % 

1 Usia   
 21-30 tahun 2 5 2 5 
 31-40 tahun 18 45 15 37,5 
 41-50 tahun  20 50 23 57,5 

 Total 40 100 40 100 

2 Pendidikan   

 Tamat SD/MI 2 5 0 0 

 Tamat SMP/MTS 4 10 2 5 
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 Tamat SMA/MA 22 55 21 52,5 

 Tamat Perguruan Tinggi 12 30 17 42,5 

 Total 40  100 40 100 

3 Pekerjaan     

3 PNS 6 15 6 15 

 Swasta/Karyawan 9 22,5 10 25 

 Pedagang /Wirausaha 8 20 8 20 

 Petani 16 40 14 35 

 Supir 1 2,5 2 5 

 Total 40 100 40 100 

4 Mendapatkan Informasi 

tentang ISPA berat 

(pneumonia) dalam 3 bulan 

terkahir 

    

 Ya 3 7,5 5 12,5 

 Tidak 37 92,5 35 87,5 

 Total 40 100 40 100 

5 Merokok dalam Rumah     

 Ya 29 72,5 33 82,5 

 Tidak 11 27,5 7 17,5 

 Total 40 100 40 100 

Tabel 5.2 menunjukan distribusi karakteristik ayah, terlihat pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan memiliki karakteristik yang sama, mayoritas 

ayah memiliki rentang usia 41-50 tahun, dengan mayoritas tingkat pendidikan 

responden merupakan lulusan SMA/MA, pekerjaan terbanyak adalah sebagai 

petani. Sebagian besar ayah belum pernah mendapatkan infomasi mengenai ISPA 

dalam 3 bulan terakhir, dan sebagian besar ayah memiliki kebiasaan merokok di 

dalam rumah.  
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Tabel 5.3 Distribusi karakteristik responden di wilayah kerja Puskesmas Penanae 

Kota Bima, 12 April -26 mei 2018 
No Demografi Anak   

 

 

Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

Jumlah Jumlah 

n  % n  % 

1 Usia   

 0-12 bulan 0 0 2 5 

 13-24 bulan 1 2,5    11 27,5 

 25-36 bulan 14 35 19 47,5 

 37-48 bulan 25 62,5 3 7,5 

 49-60 bulan 0 0 5 12,5 

 Total 40 100 40 100 

2 Jenis Kelamin   

 Laki-laki 17 42,5 22 55 

 Perempuan 23 57,5 18 45 

 Total 40 100 40 100 

 

3 

 

Kedudukan anak 

    

3 Anak Pertama 6 15 0 0 

 Anak Kedua 6 15 17 42,5 

 Anak ketiga 22 55 17 42,5 

 Anak keempat dst 6 15 6 15 

 Total 40 100 40 100 

Tabel 5.3 menunjukan distribusi karakteristik anak terlihat bahwa sebagian 

besar kelompok kontrol didominasi oleh anak berusia 37-48 bulan, dengan 

mayoritas berjenis kelamin perempuan, kedudukan anak dari responden penelitian 

menunjukan bahwa sebagian besar merupakan anak ketiga.  

Pada kelompok Intervensi sebagian besar anak berusia 25-36 bulan,dengan 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki,  Hasil uji kesetaraan responden kelompok 

kontrol dan perlakuan dengan menggunakan uji Mann-whitney menunjukkan nilai 

p> 0,05, hal tersebut menunjukkan data responden kelompok kontrol dan 

perlakuan adalah homogen.  
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Tabel 5.4 Distribusi karakteristik keluarga di wilayah kerja Puskesmas Penanae 

Kota Bima, 12 April -26 mei 2018 
No    

 

Karakteristik keluarga 

Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

Jumlah Jumlah 

n  % n  % 

1 Tahap perkembangan keluarga   

 Tahap keluarga kelahiran anak 

pertama 

10 25 6 15 

 Tahap keluarga dengan anak pra 

sekolah 

18 45 10 25 

 Tahap keluarga dengan anak 

sekolah 

9 22,5 22 55 

 Tahap keluarga dengan anak 

remaja 

3 7,5 2 5 

 Total 40 100 40 100 

2 Tingkat Ekonomi    

 Mampu 11 27,5 16 40 

 Tidak Mampu 29 72,5 24 60 

 Total 40 100 40 100 

Karakteristik keluarga dan rumah tangga di wilayah kota bima berdasarkan 

tipe keluarga sebagian besarnya adalah tipe keluarga tradisional yaitu keluarga 

besar (extended family). Tipe keluarga pada penelitian ini adalah dipilih sesuai 

dengan kriteria inklusi yaitu keluarga inti atau (nuclear family). Kehidupan 

keluarga masyarakat Bima, dalam sebuah rumah tangga terdapat pola kekerabatan 

yang mempunyai spesifikasi tersendiri, seorang suami sebagai kepala keluarga 

mempunyai tanggung jawab besar untuk menghidupi keluargannya, dan biasanya 

ketika awal membina hubungan rumah tangga suami akan membawa istrinya 

untuk tinggal dirumahnya. Sebelum menikah dan pada saat menikah suami harus 

telah mempunyai rumah sendiri dan lahan sendiri untuk digunakan sebagai tempat 

usaha. Suami akan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan usaha 

terutama dibidang pertanian, yang nantinya akan dibantu oleh anak laki-lakinya, 

istri dan anak perempuannya hanya ikut membantu dalam hal-hal kecil saja, tetapi 

bertanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. 
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(Mariati, 2013) 

Karakteristik tahap perkembangan keluarga pada penelitian ini di 

kelompok kontrol sebagian besar termasuk dalam tahap perkembangan keluarga 

dengan anak pra sekolah, sedangkan pada kelompok intrevensi tahap 

perkembangan keluarga didominasi oleh keluarga dengan anak usia sekolah, 

tingkat ekonomi keluarga pada kelompok kontrol dan perlakuan sebagian besar 

tergolong keluarga dengan tingkat ekonomi tidak mampu. Hubungan kekerabatan 

dengan anggota masyarakat (sosial masyarakatI dalam lingkungan masyarakat 

Bima sangat kuat keberadaannya, bentuk hubungan ini adalah bentuk hubungan 

saling tolong-menolong, gotong-royong, musyawarah untuk mufakat dan lain 

sebagainya. Pola kekerabatan yang ada pada masyarakat Bima bisa dilihat dari 

rutinitas non fisik keseharian masyarakatnya berupa pelibatan seluruh masyarakat 

dalam beberapa kegiatan yang diadakan di tengah-tengah masyarakat. 

5.2.2 Pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap kemandirian keluarga dalam menerima petugas kesehatan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan telah mandiri dalam menerima petugas 

kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa 40 responden 

pada kelompok perlakuan dan 40 responden pada kelompok kontrol semuanya 

berada pada kategori baik (100%).  

5.2.3 Pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap kemandirian keluarga dalam menerima pelayanan kesehatan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan telah mandiri dalam menerima pelayanan 
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kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa 40 responden 

pada kelompok perlakuan dan 40 responden pada kelompok kontrol semuanya 

berada pada kategori baik (100%).  

5.2.4 Pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui ISPA berat (pneumonia) 

secara benar.  

Tabel 5.5 Hasil uji pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui ISPA berat 

(pneumonia) secara benar di Wilayah kerja Puskesmas Penanae Kota Bima 

NTB , 12 April- 26 Mei 2018 
  

Kategori 

Kelompok 

perlakuan 

Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

Pre test Kurang  26 65 31 77,5 

Cukup 11 27,5 5 12,5 

Baik 3 7,5 4 10 

                          Total 40 100 40 100 

Post test Kurang 7 17,5 29 72,5 

Cukup 13 32,5 6 15 

Baik 20 50 5 12,5 

                          Total 40 100 40 100 

Wilcoxon signed rank test p< 0,001 p=0,083 

Mann whitney test  p < 0,001 

Tabel 5.5 menunjukan kemandirian keluarga dalam mengetahui  ISPA 

berat (pneumonia) pada saat pre test dari kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sebagian besar berpengetahuan kurang. Setelah dilakukan intervensi 

pemberdayaan keluarga (post test), secara umum pengetahuan keluarga tentang 

ISPA berat (pneumonia) pada kelompok perlakuan meningkat menjadi kategori 

baik sebanyak 20 responden. Pada kelompok kontrol sebagian besar responden 

masih didominasi dengan tingkat pengetahuan kurang yaitu sebanyak 29 

responden.  

Hasil analisis uji Wilcoxon signed rank test antara data pretest dan post test 

pengetahuan tentang ISPA berat (pneumonia) pada kelompok perlakuan 
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didapatkan nilai p< 0,001 dengan niai α = 5%  yang artinya H0 ditolak dengan 

asumsi bahwa ada beda tingkat pengetahuan tentang ISPA berat (pneumonia) pre 

dan post intervensi pada kelompok perlakuan. Hasil analisis uji Wilcoxon signed 

rank test antara data pretest dan post test pengetahuan tentang ISPA berat 

(pneumonia) pada kelompok kontrol didapatkan nilai p= 0,083 dengan niai α = 

5% yang artinya H0 diterima dengan asumsi bahwa tidak ada beda tingkat 

pengetahuan tentang ISPA berat (pneumonia) antara pretest dan post test. 

Hasil uji Wilcoxon-Mann whitney test test menunjukkan nilai p < 0,001, 

berarti ada perbedaan yang bermakna antara hasil post test pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 

5.2.5 Pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui pemanfaatan fasilitas 

kesehatan sesuai anjuran. 

Tabel 5.6 Hasil uji pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui pemanfaatan 

fasilitas kesehatan sesuai anjuran di Wilayah kerja puskesmas Penanae 

Kota Bima NTB , 12 April- 26 Mei 2018 
  

Kategori 

Kelompok perlakuan Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

Pre test Kurang  24 60 16 40 

Cukup 15 37,5 18 45 

Baik 1 2,5 6 15 

 Total 40 100 40 100 

Post test Kurang 4 10 19 47,5 

Cukup 12 30 15 37,5 

Baik 24 60 6 15 

 Total 40 100 40 100 

Wilcoxon signed rank test p < 0,001 p=0,257 

Mann whitney test  p < 0,001 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa kemandirian keluarga dalam mengetahui 

pemanfaatan fasilitas kesehatan pada kelompok perlakuan sebelum pemberdayaan 

sebagian besar dalam kategori kurang, setelah dilakukan intervensi pemberdayaan 
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keluarga sebagian besar dalam kategori baik. Pada kelompok kontrol hasil pre test 

menunjukan mayoritas responden dalam kategori cukup dan hasil post test 

menunjukkan sebagian besar responden dalam kategori kurang.  

Hasil uji Wilcoxon signed rank test pada kelompok perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan kemandirian keluarga dalam mengetahui 

pemanfaatan fasilitas kesehatan sebelum dan sesudah intervensi, dengan nilai p < 

0,001.  pada kelompok kontrol tidak menunjukkan adanya perbedaan, dengan nilai 

p = 0,257. Hasil uji Wilcoxon-Mann whitney test menunjukkan nilai p < 0,001, 

berarti ada perbedaan yang bermakna antara hasil post test pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 

5.2.6 Pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan perawatan 

sederhana ISPA berat (pneumonia)  

Tabel 5.7 Hasil uji pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan 

perawatan sederhana ISPA berat (pneumonia) di Wilayah kerja Puskesmas 

Penanae Kota Bima NTB , 12 April- 26 Mei 2018 
  

Kategori 

Kelompok perlakuan Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

Pre test Kurang  26 65 23 57,5 

Cukup 11 27,5 13 32,5 

Baik 3 7,5 4 10 

Post test Kurang 4 15 22 55 

Cukup 12 32,5 14 35 

Baik 24 52,5 4 10 

Wilcoxon signed rank  p <0,001 p=0,739 

Mann whitney test test P <0,001 

 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa kemandirian keluarga dalam mengetahui 

tindakan perawatan sederhana ISPA berat (pneumonia) pada kelompok perlakuan 

sebelum intervensi pemberdayaan keluarga sebagian besar dalam kategori kurang, 

setelah dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga sebagian besar dalam 
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kategori baik. Pada kelompok kontrol hasil pre test dan post test menunjukkan 

sebagian besar responden dalam kategori kurang.  

Hasil uji Wilcoxon signed rank test pada kelompok perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan kemandirian keluarga dalam mengetahui 

tindakan perawatan sederhana sebelum dan sesudah intervensi, dengan nilai p < 

0,001.  pada kelompok kontrol tidak menunjukkan adanya perbedaan, dengan nilai 

p = 0,739. Hasil uji Mann-Whitney Test menunjukkan nilai p < 0,001, berarti 

dapat diasumsikan ada perbedaan yang bermakna antara hasil post test pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

5.2.7 Pengaruh Pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat (pneumonia)  

Tabel 5.8 Hasil uji pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family 

centered nursing terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan 

pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada balita di Wilayah kerja Puskesmas 

Penanae Kota Bima NTB, 12 April- 26 Mei 2018 
  

Kategori 

Kelompok perlakuan Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

Pre test Kurang  25 62,5 17 42,5 

Cukup 14 35 20 50 

Baik 1 2,5 3 7,5 

 Total 40 100 40 100 

Post test Kurang 5 12,5 15 37,5 

Cukup 18 45 21 52,5 

Baik 17 42,5 4 10 

 Total 40 100 40 100 

Wilcoxon signed rank  p < 0,001 p=0,180 

Mann whitney test  P < 0,001 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa kemandirian keluarga dalam mengetahui 

tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada saat pre test dari kelompok 

perlakuan sebagian besar berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 25 responden 

Pada kelompok kontrol sebagian besar responden dalam kategori cukup.Setelah 

dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga (post test), secara umum 
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pengetahuan keluarga tentang ISPA berat (pneumonia) pada kelompok perlakuan 

meningkat menjadi kategori baik sebanyak 17 responden dan kategori cukup 

sebanyak 18 responden. Pada kelompok kontrol sebagian besar responden masih 

didominasi dengan tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 21 responden.  

Hasil analisis Uji Wilcoxon signed rank antara data pretest dan post test 

pengetahuan tentang ISPA berat (pneumonia) pada kelompok perlakuan 

didapatkan nilai p< 0,001 dengan niai α = 5% yang artinya H0 ditolak dengan 

asumsi bahwa ada beda kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan 

pencegahan ISPA berat (pneumonia) pre dan post intervensi pada kelompok 

perlakuan. Hasil analisis uji Wilcoxon signed antara data pretest dan post test 

kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan pencegahan ISPA berat 

(pneumonia)  pada kelompok kontrol didapatkan nilai p= 0,083 dengan niai α = 

5% yang artinya H0 diterima dengan asumsi bahwa tidak ada beda kemandirian 

keluarga dalam mengetahui tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) antara 

pretest dan post test. Hasil uji Wilcoxon-Mann whitney test menunjukkan nilai p < 

0,001, berarti ada perbedaan yang bermakna antara hasil post test pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 

Tabel 5.9 Hasil uji pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing terhadap kemandirian keluarga dalam melakukan tindakan 

pencegahan ISPA berat (pneumonia) di wilayah kerja Puskesmas Penanae 

Kota Bima NTB , 12 April- 26 Mei 2018 
  

Kategori 

Kelompok perlakuan Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

Pre test Kurang  33 82,5 36 90 

Cukup 7 17,5 4 10 

Baik 0 0 0 0 

 Total 40 100 40 100 

Post test Kurang 11 27,5 33 82,5 

Cukup 13 32,5 7 17,5 

Baik 16 40 0 0 
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 Total 40 100 40 100 

Wilcoxon signed rank  p <0,001 p=0,083 

Mann whitney test  P < 0,001 

 

Tabel 5.10 menunjukkan hasil observasi perilaku pencegahan ISPA berat 

(pneumonia) pada saat pre test dari kelompok perlakuan sebagian besar dalam 

kategori kurang yaitu sebanyak 33 responden dan tidak ada satupun responden 

yang termasuk dalam kategori baik. Pada kelompok kontrol sebagian besar 

responden juga dalam kategori kurang yaitu sebanyak 36 responden. Setelah 

dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga (post test), secara umum tindakan 

keluarga dalam pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada kelompok perlakuan 

meningkat menjadi kategori baik sebanyak 16 responden dan Pada kelompok 

kontrol sebagian besar responden masih didominasi dengan kategori kurang  yaitu 

sebanyak 33 responden.  

Hasil analisis Uji Wilcoxon signed rank antara data pretest dan post test 

tindakan ISPA berat (pneumonia) pada kelompok perlakuan didapatkan nilai 

p<0,001 dengan niai α = 5%  yang artinya H0 ditolak dengan asumsi bahwa ada 

beda tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) pre dan post intervensi pada 

kelompok perlakuan. Hasil analisis Uji Wilcoxon signed rank test antara data 

pretest dan post test tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada kelompok 

kontrol didapatkan nilai p= 0,083 dengan niai α = 5% yang artinya H0 diterima 

dengan asumsi bahwa tidak ada beda kemandirian keluarga dalam melakukan 

tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) antara pretest dan post test. Hasil 

uji Wilcoxon-Wilcoxon-Mann whitney test test menunjukkan nilai p < 0,001, 

berarti ada perbedaan yang bermakna antara hasil post test pada kelompok 
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perlakuan dan kelompok kontrol. 

5.2.8 Pengaruh Pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat 

(pneumonia).  

Tabel 5.11 Hasil uji pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam Pencegahan ISPA 

berat (pneumonia) pada balita di wilayah kerja Puskesmas Penanae Kota 

Bima NTB , 12 April- 26 Mei 2018 
 

Kategori 

Kelompok perlakuan Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

Post test Keluarga Mandiri Tingkat I 39 97,5 38 95 

Keluarga Mandiri Tingkat II 1 2,5 2 5 

 Keluarga Mandiri Tingkat III 0 0 0 0 

 Keluarga Mandiri Tingkat IV 0 0 0 0 

 Total 40 100 40 10 

Post test Keluarga Mandiri Tingkat I 20 57,5 38 95 

Keluarga Mandiri Tingkat II 6 15 1 2,5 

Keluarga Mandiri Tingkat III 12 27,5 1 2,5 

 Keluarga Mandiri Tingkat IV 2 5 0 0 

 Total 40 100 40 100 

Wilcoxon signed rank  p < 0,001 p=0,317 

Mann whitney test  p < 0,001 

 

Tabel 5.11 menunjukkan saat pre test sebagian besar responden baik pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol berada pada kemandirian tingkat I. 

Setelah dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga (post test), secara umum 

tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada 

kelompok perlakuan meningkat menjadi kategori kemandirian tingkat II sebanyak 

6 responden, kemandirian tingkat III sebanyak 12 responden dan kemandirian 

tingkat IV sebanyak 2 responden. Pada kelompok kontrol setelah dilakukan post 

test sebagian besar responden masih didominasi dengan kemandirian tingkat I 

yaitu sebanyak 29 responden.  

Hasil uji Wilcoxon signed rank Signed Rank Test pada kelompok perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan 
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ISPA berat (pneumonia) sebelum dan sesudah intervensi, dengan nilai p <0,001, 

pada kelompok kontrol tidak menunjukkan adanya perbedaan, dengan nilai p = 

0,317. Hasil uji Mann whitney test menunjukkan nilai p < 0,001, berarti ada 

perbedaan yang bermakna antara hasil post test pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bagian ini menjelaskan pembahasan dari pengujian hipotesis yaitu 

pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing terhadap 

kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita.  

 

6.1 Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Family Centered Nursing 

terhadap Kemandirian Keluarga dalam Menerima Petugas 

Kesehatan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh keluarga pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan telah mandiri dalam menerima petugas kesehatan 

Semua keluarga berada dalam kategori baik. Indikator yang menunjukan keluarga 

mandiri dalam menerima petugas kesehatan adalah keluarga menerima kunjungan 

dan kehadiran petugas kesehatan dengan sikap ramah dan terbuka, keluarga 

menyepakati kontrak, serta keluarga komitmen terhadap kontrak yang telah 

ditentukan. Seluruh keluarga dalam penelitian ini di awal pertemuan menerima 

petugas kesehatan yang hadir dengan ramah dan terbuka, dan keluarga 

menyepakati kontrak dengan petugas kesehatan, tetapi dalam hal komitmen 

terhadap kontrak dan jadwal yang telah disepakati, sebagian besar keluarga masih 

kurang komitmen di awal pertemuan, terkait dengan waktu kunjungan. 

Dodged et al., (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan hambatan 

utama dalam penerapan kunjungan rumah adalah kurangnya motivasi keluarga 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



104 
 

 
 

untuk berkomitmen terhadap program. Kunjungan rumah dan pelaksanaan sebuah 

program cenderung menyita waktu dan energi keluarga, khususnya ibu yang 

memiliki banyak kesibukan di rumah, hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Staudt et al., (2007) yang mengungkapkan bahwa keluarga 

biasanya hanya menerima setengah dari keselurahan program kunjungan rumah 

yang telah disepakati  di awal pertemuan, hal yang menjadi penghambat dalam 

program kunjungan rumah adalah sulitnya keluarga mengatur waktu pertemuan, 

keluarga sibuk dengan urusan yang lain dan juga petugas kesehatan yang kurang 

optimal dalam melaksanakan program. 

Zercher et al., (2013) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan keluarga dalam kunjungan rumah atau home visiting yaitu : a) 

Motivasi keluarga. Kunci utama dalam penerimaaan serta partisipasi keluarga 

dalam program kunjungan rumah adalah adanya inisiasi dan motivasi dari 

keluarga, motivasi biasanya timbul untuk memulai sesuatu dan diperlukan 

konsistensi agar motivasi keluarga tetap terjaga dan memperoleh hasil akhir yang 

memuaskan, selain itu untuk meningkatkan motivasi keluarga, petugas kesehatan 

perlu menjelaskan manfaat yang diperoleh apabila keluarga terlibat dalam 

program yang dilakukan b) Kebutuhan spesifik. Keluarga dengan kebutuhan 

spesifik seperti keluarga dengan balita yang potensial mengalami ISPA 

(pneumonia) memiliki masalah atau pernah menderita ISPA (pneumonia) biasanya 

akan lebih tertarik terlibat dalam sebuah program yang berkaitan dengan 

kebutuhan tersebut. c) Karakteristik petugas kesehatan. Petugas kesehatan dengan 

pengetahuan dan ketrampilan yang baik serta pengalaman home visiting yang 
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memiliki angka keberhasilan dalam memperthankan program dan juga tingkat 

dropout yang rendah. d) Supervisi atau pengawasan. Pengawasan yang sering dan 

baik dapat meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam melaksanakan 

kunjungan rumah, membuat, dan merencanakan program.  

Partisipasi petugas puskesmas dalam penelitian ini masih belum optimal, 

partisipasi terjadi pada saat pengambilan data di puskesmas, dan pada saat 

pendampingan untuk melakukan intervensi pertama ke rumah responden dan juga 

diakhir penelitian. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan waktu dan lokasi dari 

petugas puskesmas untuk melakukan pendampingan ke rumah responden. 

Keterlibatan petugas puskesmas sebagai penanggung jawab terhadap program 

P2ISPA penting sebagai promotor dan monitor proses dari awal sampai akhir 

penelitian, sehingga responden lebih trust dan termotivasi untuk melaksanakan 

intervensi yang dilakukan.  

Kunjungan rumah oleh petugas kesehatan bertujuan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meminimalkan resiko penyakit 

infeksi masyarakat dan juga mencegah terjadinya kekambuhan penyakit. 

Karakteristik home visit adalah memprioritaskan preventif dan promotif tanpa 

mengabaikan kuratif dan rehabilitatif, cara pelayanan tidak terkotak-kotak, 

terpadu dan berkesinambungan serta pendekatan pelayanan secara menyeluruh. 

(Stanhope & Lancaster, 2001). 

Hasil uji statistik yang didapatkan dari penelitian menunjukan tidak ada 

perbedaan kemandirian keluarga dalam menerima petugas kesehatan sebelum dan 

setelah dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered 
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nursing, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan setelah dilakukan 

pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing keluarga memiliki 

motivasi dan keinginan berkomitmen terhadap program kunjungan rumah yang 

dilaksanakan oleh petugas kesehatan, hal ini juga terlihat pada kenaikan skor pada 

sebagian besar responden pada indikator tersebut. 

 

6.2 Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Family Centered Nursing 

terhadap Kemandirian Keluarga dalam Menerima Pelayanan 

Kesehatan.  

Hasil penelitian menunjukkan seluruh keluarga pada kelompok kontrol dan 

perlakuan telah mandiri dalam menerima pelayanan kesehatan dimana semua 

keluarga berada dalam kategori baik. Indikator yang menunjukan keluarga 

mandiri dalam menerima pelayanan kesehatan adalah keluarga menerima 

informasi dan penjelasan yang diberikan, keluarga memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan, keluarga memberikan feedback atau 

umpan balik terhadap penjelasan yang diberikan, dan keluarga memahami 

prosedur tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Seluruh keluarga dalam 

penelitian ini di awal pertemuan (pre test) telah memenuhi sebagian besar 

indikator tersebut sehingga termasuk dalam kategori baik. 

Sweet M (2004) mengungkapkan pada tahap awal pertemuan, keluarga 

cenderung merespon positif terhadap kehadiran petugas kesehatan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah, namun diperlukan 

berbagai macam persepektif dimensional untuk membangun ikatan (engagement) 
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dan kepercayaan (trust) terhadap pemberi layanan kesehatan secara konsisten dan 

terus-menerus. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keterikatan 

(engagement) antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima layanan 

kesehatan.    

Espionosa (2016) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi penerimaan petugas kesehatan dan penerimaan pelayanan 

kesehatan yang diberikan adalah pertimbangan bahasa dan budaya. Program 

pemberian layanan kesehatan melalui kunjungan rumah cenderung berhasil 

apabila pemberi pelayanan memiliki pemahaman budaya dan nilai-nilai 

kepercayaan yang sama dengan penerima layanan kesehatan. Perbedaan budaya 

dan nilai kepercayaan yang dianut akan menyulitkan pemberi pelayanan kesehatan 

dalam memberikan pelayanan secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Nievar et al., (2010) yang mengungkapkan bahwa persamaan budaya dan 

persamaan nilai kepercayaan merupakan salah satu faktor penting untuk 

membangun kedekatan dengan keluarga.  

Persamaan bahasa dan budaya serta nilai kepercayaan merupakan hal yang 

penting dalam membangun kedekatan (engagement) dengan penerima layanan 

kesehatan, namun pengetahuan, dan ketrampilan petugas kesehatan juga menjadi 

hal yang tidak boleh diabaikan. Drummond et al., (2002) dalam penelitiannya  

mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman tenaga professional 

merupakan hal utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan 

program kunjungan rumah dan pemberian layanan kesehatan, hal tersebut 

ditunjukan dalam hasil penelitiannya bahwa program kunjungan rumah yang 
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dilakukan oleh perawat profesional memiliki angka keberhasilan yang tinggi 

dibandingkan dengan home visitor (pra-professional).  

Wagner et al., (2003) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

engagement merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan keberlanjutan 

suatu program pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada tahap awal engagement 

ada yang dinamakan intake, yaitu kontak awal petugas kesehatan dengan 

penerima layanan kesehatan. Pada tahap awal ini petugas kesehatan akan 

berkenalan dan menjalin hubungan yang baik dengan penerima layanan 

kesehatan. Intake bertujuan untuk memperoleh kepercayaan serta persetujuan dari 

penerima layanan kesehatan untuk menjalani program yang akan dilaksanakan. 

Goyal et al., (2013) mengungkapkan selain membangun engagement di 

awal pertemuan, petugas kesehatan perlu meyakinkan keluarga penerima layanan 

kesehatan untuk meyakini bahwa program pelayanan kesehatan yang diberikan 

akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi 

secara mandiri. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa orang tua 

yang merasa dilibatkan dalam menentukan tujuan dan merencanakan tindakan 

yang akan dilakukan dalam program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lebih 

aktif mengikuti program dibandingkan dengan mereka yang tidak dilibatkan 

dalam proses pelayanan kesehatan. Hal tersebut ditunjukan dengan angka kejadian 

drop out  yang sangat rendah pada kelompok yang dilibatkan dalam setiap hal 

yang dilakukan, mulai dari penetapan tujuan, perencanaan, dan implementasi.  

Keterlibatan keluarga pada setiap proses di dalam pelayanan kesehatan 

yang diberikan sesuai dengan prinsip intervensi pemberdayaan keluarga yang 
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dilakukan pada penelitian ini. Pelaksanaan pemberdayaan keluarga berpusat pada 

interaksi kolaboratif antara keluarga dengan tenaga kesehatan. Pemberdayaan 

keluarga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal positif yang hendak 

dicapai oleh keluarga, Tujuan dari pemberdayaan keluarga adalah memfasilitasi 

kapasitas atau kemampuan keluarga dalam mengenali dan menemukan masalah 

kesehatan keluarga, untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan dalam pemecahan 

masalah kesehatan, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. 

(Watkins et al., 2003). Pemberdayaan keluarga tidak memberikan bantuan atau 

pendampingan yang bersifat charity yang akan menjadikan ketergantungan dan 

melemahkan, melainkan bantuan, pendampingan, dan atau pelatihan yang 

mempromosikan self reliance untuk meningkatkan kapasitas keluarga. 

Pemberdayaan keluaraga adalah sebuah proses sosial, mengenali, 

mempromosikan dan meningkatkan kemampuan keluarga untuk menemukan 

kebutuhan mereka sendiri, memecahkan masalah mereka sendiri dan memobilisasi 

sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan hidup (Graves, 2007). 

Pemberdayaan keluarga adalah upaya menumbuhkan pengetahuan, ketrampilan, 

kesadaran, kemampuan sumber daya dalam memelihara, meningkatkan status 

kesehatan, mendapatkan kontrol positif dari kehidupan serta meningkatkan 

kualitas hidup (Notoadmodjo, 2007). 

Keberhasilan pelaksanaan kunjungan rumah (home visit) dalam usaha 

memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga tidak hanya bergantung pada 

kesiapan dan penerimaan dari keluarga tetapi juga bergantung pada petugas 

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Masalah yang sering 
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ditemukan dalam program pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah adalah 

tenaga kesehatan yang belum optimal menjalankan fungsinya, jumlah tenaga 

kesehatan yang belum memadai, serta masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui pelaksanaan program kebijakan yang telah diimplementasikan melalui 

program perawatan kesehatan masyarakat. Masalah lain yang terjadi yaitu adanya 

ketidaksesuaian antara jumlah petugas kesehatan (perawat) dengan banyaknya 

desa atau wilayah yang dilayani. Idealnya untuk satu perawat melayani dua desa 

(Kemenkes, 2014).  

Secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna sebelum dan setelah 

dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing, 

namun pada indikator kelurga memberikan feedback atau umpan balik terhadap 

penjelasan yang diberikan diperoleh kenaikan angka atau skor pada kelompok 

perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok perlakuan lebih 

aktif memberikan pertanyaan dan umpan balik kepada petugas kesehatan setelah 

dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga berbasis Family centered nursing.  

 

6.3 Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Family Centered Nursing 

terhadap Kemandirian Keluarga dalam Mengetahui ISPA 

(pneumonia) 

Hasil penelitian menunjukan kemandirian keluarga dalam mengetahui 

ISPA (pneumonia) sebelum dilakukan intervensi pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan didapatkan sebagian besar pada kategori kurang, setelah 

dilakukan intervensi pengetahuan keluarga pada kelompok perlakuan mengalami 
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peningkatan menjadi lebih baik,  pada kelompok kontrol pengetahuan tentang 

ISPA (pneumonia) tidak mengalami peningkatan. Hasil statistik menunjukkan 

perubahan pengetahuan yang terjadi dipengaruhi oleh intervensi pemberdayaan 

keluarga, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemandirian keluarga dalam 

mengetahui masalah ISPA (pneumonia) sebelum dan sesudah penerapan intervensi 

pemberdayaan keluarga berbasis Family-Centered Nursing.  

Pengetahuan merupakan hasil dari pengindraan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Wawan (2010) 

menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh 

beberapa factor seperti pendidikan, pekerjaan dan usia. Mubarak dan Nurul (2009) 

menambahkan beberapa faktor yaitu faktor minat, kebudayaan, pengalaman dan 

informasi. Hasil pretest responden menunjukan bahwa nilai yang dicapai setiap 

responden berbeda. Sebagian besar responden baik kelompok perlakuan maupun 

kelompok kontrol berada dalam kategori kurang, namun ada beberapa responden 

yang di awal sudah bisa menjawab kuisioner dengan benar dan memperoleh nilai 

yang baik, dilihat dari latar belakang beberapa responden tersebut adalah tamatan 

perguruan tinggi dan juga SMA/MA.  

Nurhaeni (2007) mengungkapkan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan sesorang adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan responden 

berpengaruh pada banyaknya informasi yang diterima seseorang. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin mudah mendapatkan informasi. Hal ini 

didukung dengan penelitian (Firdausa, 2013) yang meneliti mengenai hubungan 

tingkat pendidikan ibu terhadap perilaku pencegahan ISPA pada balita. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan ibu dengan perilaku pencegahan yang ditunjukan ibu. Terdapat 

kecenderungan bagi ibu dengan pendidikan menengah keatas untuk memiliki 

perilaku pencegahan ISPA pada balita yang baik, semakin tinggi tingkat 

pendidikan ibu, maka semakin baik perilaku pencegahan ISPA.  

Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal seperti pendidikan 

berjenjang dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan juga dapat diperoleh 

melalui pendidikan informal seperti informasi yang diberikan langsung oleh 

lembaga masyarakat baik berupa penyuluhan langsung maupun secara tidak 

langsung seperti melalui media massa. Berdasarkan penelitian diketahui beberapa 

responden pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol telah 

mendapatkan pendidikan informal tentang ISPA. Pendidikan informal ini berupa 

informasi yang diterima oleh responden yang didapat dari petugas kesehatan, 

media massa atau dari teman sebaya. Diketahui responden keluarga yang 

mendapatkan informasi ISPA dalam 3 bulan terakhir pada kelompok perlakuan 

adalah sebanyak 12 orang (30%) dan pada kelompok kontrol sebanyak 10 orang 

(25%). Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan bahwa responden 

tersebut menjawab beberapa soal dengan benar dibandingkan responden lain yang 

belum menerima informasi terkait ISPA (pneumonia) 

Mengetahui masalah kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak 

boleh diabaikan karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak berarti. Orang tua 

perlu mengenal keadaan sehat dan perubahan-perubahan yang dialami oleh balita. 

Perubahan sekecil apapun yang dialami oleh balita secara tidak langsung akan 
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menjadi perhatian dari orang tua atau pengambil keputusan dalam keluarga 

(Sakina, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Stimulus Organisme 

Respon (SOR) menurut Hosland (1953) dan teori Kurt Lewin (1970) dalam 

Notoadmodjo (2007) menyebutkan bahwa perubahan pengetahuan pada dasarnya 

merupakan proses belajar. Proses belajar akan menjadi efektif apabila stimulus 

yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dilakukan secara intensif 

dan berkala. 

Dalam penelitian ini pemberdayaan keluarga berbasis Family-Centered 

Nursing diberikan dalam waktu empat minggu dengan metode penyuluhan, 

bimbingan, pendampingan demonstrasi dan praktik serta mengobservasi langsung 

bagaimana pengetahuan, sikap dan tindakan keluarga dalam mencegah ISPA 

(pneumonia). Hal ini juga sesuai dengan penelitian Budiman (2014) menunjukkan 

hasil bahwa terdapat perubahan pengetahuan setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan berupa bimbingan, dukungan pembinaan yang berkelanjutan. Keluarga 

dapat lebih mengenal masalah kesehatan dengan meningkatkan pengetahuannya. 

Umumnya tingkat pengetahuan responden mengalami peningkatan setelah 

diberikan intervensi pemberdayaan keluarga berbasis Family centered nursing, 

tetapi terdapat16 responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang sama pada 

saat pre test dan post test dan terdapat 12 responden yang kategori pengetahuan 

tentang ISPA masih dalam kategori kurang, baik sebelum maupun setelah 

dilakukan intervensi, tetapi apabila dilihat dari skor atau nilai pre dan post 

terdapat peningkatan nilai atau skor pengetahuan setelah dilakukan intervensi, 7 

dari responden yang termasuk dalam kategori kurang dan tidak mengalami 
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peningkatan pengetahuan tersebut memiliki karakterisitik yang sama dalam hal 

tingkat pendidikan yaitu tamatan SMA, 4 responden lainnya adalah tamatan 

SD/MI.  

Penelitian Nurhaeni (2007) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan individu akan memberikan pemahaman secara matang kepada 

individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Hasil penelitian tersebut 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Syahrani (2010) bahwa tingkat 

pendidikan yang semakin tinggi akan berdampak pada perkembangan kearah yang 

lebih baik. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih objektif 

dan memiliki wawasan yang terbuka dalam mengambil segala keputusan atau 

tindakan yang diaplikasikan dengan perbuatan atau perilaku yang positif. Tingkat 

pendidikan yang rendah akan menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap nilai yang baru diperkenalkan, terutama dalam melaksanakan fungsi 

perawatan kesehatan keluarga terhadap pencapaian tugas perkembangan balita. 

 

6.4 Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Family Centered Nursing 

terhadap Kemandirian Keluarga dalam Mengetahui Pemanfaatan 

Fasilitas Kesehatan Sesuai Anjuran. 

Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan kemandirian keluarga 

dalam mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan sebelum (pretest) dan sesudah 

(post test) intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

pada kelompok perlakuan. Terdapat perbedaan antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol pada kemandirian keluarga dalam mengetahui pemanfaatan 
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fasilitas kesehatan, dimana kelompok perlakuan mengalami peningkatan 

pengetahuan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Pengetahuan tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan sangat penting bagi 

keluarga dalam hal pencegahan dan penanganan ISPA (pneumonia) pada balita, 

penelitian yang dilakukan oleh Luque et al., (2008) menunjukan bahwa 

keterlambatan pencarian pelayanan kesehatan (health care seeking behaviour) 

merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian akibat 

pneumonia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Liu H., et al (2010) 

mengungkapkan bahwa para ibu di negara berkembang cenderung memiliki 

pengetahuan yang kurang untuk mampu mengenali tanda-tanda bahaya terkait 

status kesehatan anak-anaknya, hal ini berhubungan dengan  informasi yang tidak 

adekuat yang diperoleh, khususnya informasi tentang pemanfaatan fasilitas dan 

pelayanan kesehatan yang sesuai untuk menangani masalah kesehatan yang 

dialami oleh balita, serta tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan 

yang terjadi.  

Badan kesehatan dunia WHO dan UNICEF mengungkapkan tiga hal 

penting yang efektif untuk mencegah dan menangani pneumonia pada balita yaitu 

mengenali tanda dan gejala, mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan dan 

segera menemukan pelayanan kesehatan yang tepat, serta memberikan pengobatan 

antibiotik yang tepat. WHO dan UNICEF mengembangkan sebuah strategi yang 

disebut Integrated Management of Childhood Illness yaitu sebuah strategi untuk 

menangani masalah pneumonia pada balita dengan menekankan pentingnya peran 

keluarga dan masyarakat untuk mencari pelayanan kesehatan yang segera dan 
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tepat. UNICEF dalam ‗Global Action Plan for the Control of Pneumonia and 

Diarrhea’ juga menekankan pentingnya peran keluarga khususnya orang tua 

dalam mengenali gejala pneumonia sejak dini, berdasarkan survey dari WHO 

(2015) di dapatkan bahwa hanya 1 dari 5 orang tua di negara berkembang yang 

menyadari dan mengetahui gejala utama dari pneumonia dan sebagian besar orang 

tua tersebut membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan ketika kondisi anak 

sudah memburuk.  

Upaya keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan merupakan upaya 

yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan 

keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai 

keputusan untuk memutuskan tindakan yang tepat (Suprajitno 2004). Tindakan 

yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan pada balita 

dapat diatasi secara dini dan mecegah timbulnya masalah yang lebih berat lagi 

(Suprajitno, 2004). Penelitian yang dilakukan Assegaf (2010) indikator keluarga 

yang memanfaatkan sarana kesehatan secara tepat adalah 1) Keluarga mengetahui 

tentang fasilitas kesehatan yang tersedia 2) keluarga mengetahui manfaat dari 

adanya fasilitas kesehatan 3) keluarga mepercayai pelayanan dan fasilitas 

kesehatan yang ada.  

Ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang ada dimasyarakat sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan, 

dan ketidakmampuan memahami keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh 

dari fasilitas-fasilitas kesehatan, serta kurang percayanya masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan, keluarga cenderung lebih memilih untuk 
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mengabaikan keluhan kesehatan yang ada karena hal tersebut dianggap wajar, 

pada kejadian ISPA (pneumonia) gejala awal berupa batuk pilek dianggap hal 

yang biasa terjadi dan anak akan sembuh dengan sendirinya, selain itu 

kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan alternatif juga tergolong masih 

cukup tinggi, masyarakat lebih cenderung mencari pengobatan sendiri dibanding 

mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan. (Assegaf, 2010) 

Pada penelitian ini,  terjadi peningkatan kemandirian dalam mengetahui 

manfaat fasilitas kesehatan pada sebagian besar keluarga yang telah dilakukan 

intervensi pemberdayaan keluarga, namun masih tetap ada keluarga yang berada 

dalam kategori kurang, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Hendrawan 

(2005) dalam penelitiannya menngungkapkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku pencarian pelayanan kesehatan antara lain status sosial 

ekonomi, usia, pendidikan, persepsi orang tua, usia anak, jenis kelamin anak, 

jumlah balita dalam keluarga, dan bencana alam. Pencarian pengobatan bilamana 

sakit juga dipengaruhi oleh pendidikan kesehatan seseorang yang mengupayakan 

perilaku masyarakat untuk menyadari atau mengetahui cara memelihara 

kesehatan, menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan dan 

kemana seharusnya mencari pengobatan jika sakit (Notoatmodjo, 2007). 

Intervensi pemberdayaan keluarga yang diberikan pada penelitian ini 

bertujuan untuk menambah pengetahuan dan membantu keluarga untuk bisa 

mandiri dalam hal memanfaatkan fasilitas kesehatan, pemberdayaan keluarga 

dapat meningkatkan pencapaian pengetahuan keluarga tentang penyakit. 

Peningkatan kemandirian keluarga dalam mengetahui pemanfaatan fasilitas 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



118 
 

 
 

kesehatan  tidak terlepas dari adanya pemberian pengetahuan tentang konsep 

penyakit, pencegahan penyakit, pengobatan, dan manfaat fasilitas kesehatan yang 

tersedia. Pemberdayaan keluarga yang diberikan diberikan selama perlakuan 

dengan metode penyuluhan kesehatan, bimbingan, dan konseling, serta 

demonstrasi. Hal ini sejalan dengan Lewin (1970) dalam Notoatmodjo (2007) 

yang mengatakan bahwa perubahan pengetahuan pada dasarnya merupakan proses 

belajar, dan akan lebih efektif apabila stimulus yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga pada kelompok 

dengan intervensi pemberdayaan keluarga memiliki pengetahuan yang lebih baik 

dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan daripada kelompok kontrol.  

 

6.5 Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Family Centered Nursing 

terhadap Kemandirian Keluarga dalam Mengetahui Tindakan 

Perawatan Sederhana ISPA (pneumonia) 

Kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan perawatan sederhana 

ISPA (pneumonia) sebelum dilakukan intervensi pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan didapatkan sebagian besar pada kategori kurang, setelah 

dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

pengetahuan keluarga pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan menjadi 

lebih baik,  pada kelompok kontrol pengetahuan tentang ISPA (pneumonia) tidak 

mengalami peningkatan dan sebagian besar.Adanya peningkatan pengetahuan 

keluarga dalam melakukan tindakan perawatan sederhana balita ISPA 

(pneumonia) dipengaruhi oleh penggunaan metode dalam memberikan pendidikan 
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kesehatan melalui pemberdayaan keluarga. Pemberian perlakuan berupa 

pemberdayaan keluarga dengan metode pendidikan kesehatan, bimbingan dan 

konseling serta demonstrasi cara-cara perawatan sederhana ISPA (pneumonia) 

dapat meningkatkan pengetahuan keluarga. Kombinasi metode pelaksanaan 

pemberdayaan antara pendidikan kesehatan, bimbingan, dan konseling, serta 

demonstrasi berperan penting dalam meningkatnya pengetahuan dan kemampuan 

perawatan pada balita. (Rohmatika, 2018) 

Selama kegiatan pemberdayaan keluarga, responden selalu berperan aktif 

terutama ketika dilakukan demonstrasi dan menonton video terkait perawatan 

anak ISPA, keluarga selalu memperhatikan setiap tindakan yang 

didemonstrasikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suhardiningsih (2012), yang mengatakan bahwa untuk bertindak dalam perawatan 

dibutuhkan keterampilan, keyakinan akan keberhasilan, semangat dan motivasi 

yang tinggi untuk selalu berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Peran 

perawat adalah memberikan keterampilan kepada keluarga, menguatkan faktor 

psikologis dengan cara meningkatkan kemampuan kognitif baik dengan 

membangkitkan motivasi keluarga bahwa mereka memiliki kemampuan dan 

sumber daya, karena pada dasarnya penanganan anak sakit merupakan perilaku 

yang dapat dipelajari, dan setiap keluarga memiliki potensi untuk belajar dan 

berkembang.  

Pemberian modul pada saat dilakukan pemberdayaan keluarga, membantu 

keluarga memperdalam dan mengingat kembali terhadap materi yang telah 

dijelaskan sebelumnya sehingga mendapatkan pengertian dan pengingatan yang 
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lebih baik. Seseorang yang telah mendapatkan pendidikan kesehatan maka tingkat 

pengetahuan dan kemampuan dalam perawatan balita ISPA akan meningkat dan 

kemudian diaplikasikan melalui perilaku keluarga sehingga angka kejadian ISPA 

yang terjadi pada anak menjadi semakin rendah. (Lakshmi et al., 2014). 

Perawatan sederhana pada balita ISPA (pneumonia) yang bisa dilakukan di rumah 

meliputi mengatasi panas (demam), pemberian makanan yang cukup gizi, 

pemberian cairan, memberikan kenyamanan, dan memperhatikan tanda-tanda 

bahaya ISPA (pneumonia) yang memerlukan bantuan khusus petugas kesehatan. 

Maramis (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa faktor 

yang dapat membentuk ada atau tidaknya perbedaan pengetahuan dan 

keterampilan merawat balita ISPA diantaranya adalah pengalaman pribadi, 

kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga 

pendidikan, serta faktor emosi dari individu. Perubahan perilaku dapat juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal lain yaitu menurut teori Green dalam 

Notoadmodjo (2007) adalah tradisi dan kepercayaan. Hasil wawancara didapatkan 

dalam melakukan perawatan anak demam orang tua melakukan tradisi ―weha 

ncara oi‖ yaitu campuran air hangat dan bawang yang dibacakan doa-doa diusap 

pada badan anak yang demam pada bagian tubuh yaitu dahi, ujung-ujung jari 

tangan dan kaki, serta pada ketiak dan lipatan tubuh lainnya.  

Keluarga sebagai lembaga tempat anggota keluarga tumbuh dan 

berkembang mempunyai peran dalam menjalankan fungsi keluarga yaitu fungsi 

perawatan keluarga. Fungsi ini mengharuskan keluarga untuk menyediakan 

makanan, pakaian, perlindungan, dan asuhan keperawatan yang bermanfaat 
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mencegah kejadian ISPA pada balita.Tugas bagi keluarga yang anggota 

keluarganya (balita) mengalami gangguan ISPA perlu memperoleh perawatan 

yang tepat agar masalah yang lebih parah tidak terjadi (Mubarak et al., 2009).  

 

6.6 Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Family Centered Nursing 

terhadap Tingkat Kemandirian Keluarga dalam Pencegahan ISPA 

(pneumonia) 

Kemandirian keluarga dalam melakukan pencegahan ISPA (pneumonia) 

diukur dengan melihat dua indikator yaitu pengetahuan tentang pencegahan ISPA 

(pneumonia) dan juga melalui observasi tindakan.  

6.6.1 Pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan pencegahan 

ISPA (pneumonia) pada balita. 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keluarga dalam 

mengetahui tindakan pencegahan ISPA (pneumonia) pada saat pre test dari 

kelompok perlakuan sebagian besar berpengetahuan kurang. Pada kelompok 

kontrol sebagian besar responden dalam kategori cukup. Setelah dilakukan 

intervensi pemberdayaan keluarga (post test), secara umum pengetahuan keluarga 

tentang ISPA (pneumonia) pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan. 

Pada kelompok kontrol sebagian besar responden masih didominasi dengan 

tingkat pengetahuan cukup. Hasil statistik menunjukkan perubahan yang terjadi 

dipengaruhi oleh intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing. Hal tersebut berarti bahwa intervensi pemberdayaan keluarga berbasis 

family centered nursing yang diberikan pada kelompok perlakuan memiliki 
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pengaruh yang positif dan lebih baik dibanding kelompok kontrol.  

Pencegahan adalah suatu tindakan antisipasi yang diambil untuk 

mengurangi kemungkinan timbulnya atau berkembangnya suatu kejadian atau 

kondisi, atau untuk meminimalkan kerusakan akibat kejadian atau kondisi tersebut 

(Pickett & Hanlon, 2008). Pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita dapat 

dilakukan dengan dua langkah yaitu melalui imunisasi dan non 

imunisasi.Pencegahan non-imunisasi contohnya seperti pemberian ASI eksklusif, 

pemberian nutrisi yang baik, penghindaran pajanan asap rokok, asap dapur, 

perbaikan lingkungan hidup dan perillaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sesuai 

dengan Misdiniarly (2008) menyatakan bahwa upaya pencegahan merupakan 

komponen strategis dalam pemberantasan ISPA pada anak terdiri dari pencegahan 

imunisasi dan non imunisasi.  

Berdasarkan hasil pretest pada kedua kelompok yaitu kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol sebagian besar menjawab salah pada kuisioner yang 

dibagikan, terkait pengetahuan tentang pencegahan ISPA (pneumonia). Roso 

(2010) dalam penelitiannya menjelaskan kurangnya pengetahuan terkait 

pencegahan ISPA dalam keluarga dipengaruhi oleh beberap faktor diantaranya 

rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi dan kurangnya paparan 

informasi tentang ISPA, berdasarkan data demografi penelitian diperoleh sebagian 

besar responden merupakan warga kurang mampu yaitu memiliki pengahasilan 

dibawah UMK  kota Bima yaitu <1.850.000,00/bulan, berpendidikan lulusan 

SMA/MA dan bekerja sebagai petani, selain itu sebagian besar keluarga belum 

pernah memperoleh informasi tentang ISPA (pneumonia) sebelumnya.  
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Roso (2010) dalam penelitiannya menjelaskan rendahnya tingkat 

pendidikan, tingkat penghasilan dan juga kurangnya paparan informasi 

berpengaruh terhadap ketidakmampuan keluarga menjalankan peran dalam 

pencegahan ISPA (pneumonia) secara optimal, hal ini terkait dengan bagaimana 

keluarga menjalankan pola hidup sehat dengan memperhatikan asupan nutrisi 

yang baik dengan pola makan yang sehat. Shah (2013) dalam penelitiannya 

mengungkapkan nutrisi merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit ISPA 

(pneumonia) pada balita, balita dengan status nutrisi yang baik mempunyai 

kekebalan terhadap penyakit ISPA (pneumonia). Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Nugroho (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

status gizi balita dengan kejadian ISPA.  

Hal lain yang berpengaruh terhadap kejadian ISPA (pneumonia) pada 

balita adalah terkait kebiasaan orang tua balita terutama ayah yang memiliki 

kebiasaan merokok di dalam rumah, berdasarkan data demografi diperoleh bahwa 

sebagian besar ayah di wilayah kerja puskesmas penanae memiliki kebiasaan 

merokok di dalam rumah. Hal tersebut menjadi faktor pemicu atau yang 

berhubungan dengan kejadian ISPA (pneumonia) pada anak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Smith (2011) menunjukan bahwa balita dengan paparan polusi 

asap rokok di dalam rumah cenderung lebih rentan mengalami ISPA (pneumonia). 

Ayah berperan penting dalam keluarga termasuk dalam hal pencegahan 

penyakit. Peran ayah dalam keluarga yang umum adalah sebagai kepala keluarga, 

selain itu peran yang lainnya adalah sebagai pengambil keputusan, pencari nafkah, 

perlindungan dari resiko atau bahaya, serta pemberi dukungan. Terkait peran ayah, 
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dikenal istilah fathering, fathering merupakan peran yang dimainkan seseorang 

ayah yang berkaitan dengan perawatan anak, bagian dari sistem keluarga, 

komunitas, dan budaya (Hidayati, et al, 2011). Good fathering merefleksikan 

keterlibatan positif ayah dalam pengasuhan melalui aspek afektif, kognitif, dan 

perilaku. Ayah dan ibu seyogianya mengambil peranan yang saling melengkapi 

dalam kehidupan rumah tangga dan perkawinannya, termasuk berperan sebagai 

model yang lengkap bagi anak-anak dalam menjalani kehidupannya (Andayani & 

Koentjoro dalam Wahyuningrum). Fathering dapat dipahami sebagai peran ayah 

untuk memenuhi fungsi- fungsinya dalam keluarga, termasuk fungsi pengasuhan.  

Selama proses intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing, sebagian ayah balita kurang terlibat secara aktif dalam menjalankan 

program.Hal tersebut sesuai dengan penelitian Setyowati., et al (2013) yang 

menunjukkan sebagian besar ayah memiliki peran pasif dalam keluarganya yaitu 

tidak melakukan peranannya dalam perlindungan dari bahaya atau risiko.Salah 

satu faktor penting terkait peran ayah dalam keluarga adalah terkait dengan 

budaya pengasuhan. Budaya pengasuhan anak dalam keluarga di tunjukkan oleh 

kebiasaan orang tua dalam pengasuhan anak dirumah atau keluarga (Ningsih, 

2015). Keluarga memiliki budaya yang mungkin berbeda dengan keluarga lain 

dalam pengasuhan anak (Fitriyah, 2016). Berdasarkan aspek budaya penyebab 

lemahnya peran ayah dalam perawatan balita adalah karena dalam berbagai 

budaya disebutkan bahwa perawatan kesehatan anak merupakan tugas ibu 

(Andayani, 2014).  

Ayah semestinya juga turut aktif dalam menjalankan perannya terkait 
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perawatan anak dan perlindungan anak terhadap risiko penyakit ISPA 

(pneumonia), dalam hal ini terkait menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

tumbuh kembak anak. Ayah juga bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan 

yang dialami oleh anak.  

Cara lain yang sangat penting untuk melakukan pencegahan ISPA 

(pneumonia) adalah dengan melakukan imuninasi pada balita. Imunisasi 

mempunyai manfaat yang besar untuk membentuk kekebalan tubuh. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Djauzi (2009) dan Uchendu (2017) yang menyatakan bahwa 

imunisasi merupakan salah satu usaha memberikan kekebalan pada anak dengan 

cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh, tujuan imunisasi adalah agar tubuh 

terlindung dari beberapa penyakit berbahaya, sehingga terhindar dari 

perkembangan penyakit yang menyebabkan cacat atau meninggal dunia saat anak 

sakit. Uchendu (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemberian 

vaksinasi PCV Pneumococcal Conjugate Vaccination terbukti efektif mencegah 

terjadinya pneumonia pada balita.  

6.6.2 Hasil observasi tindakan pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita. 

 

Hasil observasi penelitian terkait tindakan pencegahan ISPA (pneumonia) 

pada saat pre test dari kelompok perlakuan sebagian besar dalam kategori kurang 

dan tidak ada satupun responden yang termasuk dalam kategori baik. Pada 

kelompok kontrol sebagian besar responden juga dalam kategori kurang. Setelah 

dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

(post test), secara umum tindakan keluarga dalam pencegahan ISPA (pneumonia) 

pada kelompok perlakuan meningkat menjadi kategori baik dan Pada kelompok 
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kontrol sebagian besar responden masih didominasi dengan kategori kurang. Hasil 

uji statistik menunjukan bahwa intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family 

centered nursing dapat meningkatkan perilaku keluarga dalam melakukan 

pencegahan terhadap ISPA (pneumonia) pada balita.  

Pada pretest sebagian besar responden hanya mempraktikan prosedur cara 

cuci tangan yang singkat dan ringkas, saat diminta dengan jelas untuk 

mempraktekan tata cara cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan langkah-

langkah yang dianjurkan dari awal membasahi tangan sampai dengan menutup 

kran. Mayoritas melewatkan langkah-langkah seperti menggenggamkan kedua 

tangan dan mengunci jari-jari, menggosok ibu jari dalam genggaman tangan dan 

diputar-putar, menggosokan ujung jari pada telapak tangan serta menggunakan 

handuk atau tissue untuk menutup kran. Pada praktik etika batuk responden 

diberikan contoh kasus. Responden diminta untuk menunjukan etika batuk yang 

benar, pada saat mengalami gejala batuk maupun bersin. Sebagian besar 

responden tidak dapat mempraktikan etika batuk sesuai dengan tata cara yang 

benar, sebagian besar responden tidak menutup mulut dengan menggunakan tissue 

dan mayoritas responden menunjukan ketika batuk atau bersin harus 

menggunakan telapak tangan atau genggaman tangan, sebagian besar responden 

juga tidak mencuci tangan ataupun menggunakan masker.  

Berbagai penelitian telah banyak menunjukan bahwa perilaku cuci tangan 

yang baik dan benar dengan menggunakan sabun dapat mencegah penularan 

penyakit dan menurunkan angka kesakitan. Salah satu penelitian yang dilakukan 

oleh Luby (2015) mengungkapkan fakta bahwa kebiasaan mencuci tangan 
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menggunakan sabun menjadi tindakan preventif paling sederhana untuk menekan 

angka kematian akibat diare dan ISPA.  

Berdasarkan review yang dilakukan oleh Charlotte (2012), terkait 

efektifitas cuci tangan  menggunakan sabun dengan angka kejadian ISPA dan 

influenza, didapatkan hasil bahwa mencuci tangan dengan sabun adalah hal dasar 

yang penting dilakukan namun tidak cukup spesifik untuk mencegah terjadinya 

ISPA. Pengoptimalan pencegahan ISPA (pneumonia) dapat dilakukan dengan 

mengkombinasikan antara cuci tangan menggunakan sabun dan juga penggunaan 

masker. Arifianto (2017) menjelaskan bahwa ISPA (pneumonia) menular melalui 

droplet atau tetesan kecil ludah atau cairan saluran pernafasan saat bersin atau 

batuk yang mengandung virus dan bakteri yang tersebar dan menempel di 

berbagai permukaan termasuk tangan yang kemudian menyentuh mulut dan 

hidung. Penggunaan masker, membatasi kontak dengan penderita ISPA 

(pneumonia) serta mempraktikan etika batuk secara baik dan benar adalah 

langkah pencegahan yang tepat terkait ISPA (pneumonia). Penelitian Allison et al 

(2012) menunjukan kombinasi penggunaan masker dan cuci tangan yang benar 

menggunakan sabun pada kelompok perlakuan lebih efektif mencegah penyakit 

infeksi saluran pernapasan akut dibandingkan intervensi non-kombinasi pada 

kelompok kontrol.  

Notoadmojo (2007) menjelaskan bahwa tindakan memiliki beberapa 

tingkatan yaitu Persepsi, respon terpimpin, mekanisme dan adopsi. Persepsi 

(perception) adalah mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan 

tindakan yang diambil. Respon terpimpin (guided respon) merupakan suatu 
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kegiatan yang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan 

contoh yang diberikan. Mekanisme (mechanism) merupakan suatu kegiatan dapat 

melakukan sesuatu secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan. 

Adopsi (adoption) tindakan tersebut sudah di modifikasi tanpa mengurangi 

kebenaran tindakan tersebut.  

Lawrence Green dalam Notoadmojo (2007) menyebutkan bahwa perilaku 

dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu Faktor predisposisi (predisposing factor), 

Faktor pemungkin (enabling factor) dan Faktor penguat (reinforcing factor), 

perilaku individu, keluarga, atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari individu, keluarga 

atau masyarakat yang bersangkutan, ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku 

para petugas kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya 

perilaku. Berdasarkan teori tersebut maka apabila ingin membuat perilaku baru 

bererti perlu adanya upaya dari petugas kesehatan untuk mendukung dan 

memperkuat terbentuknya perilaku kesehatan yang baik dalam keluarga.  

Pada penelitian ini responden diberikan intervensi berupa pemberdayaan 

keluarga berbasis family centered nursing. Pemberdayaan keluarga dilakukan 

melalui metode penyuluhan kesehatan, bimbingan, dan konseling, serta 

demonstrasi cara mencegah ISPA (pneumonia) yaitu berupa cuci tangan yang baik 

dan benar serta etika batuk yang benar. Responden juga dibekali dengan modul 

pencegahan ISPA (pneumonia). Pada saat dilakukan Post test pada kelompok 

perlakuan, terjadi peningkatan dari awalnya sebagian besar pada kategori kurang 

menjadi kategori baik. Perubahan tindakan responden dalam pencegahan ISPA ini 
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terjadi setelah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga yang didalm 

pelaksanaannya menggunakan berbagai cara dan juga media, yaitu berupa modul 

dan audio visual berupa video serta demonstrasi langsung. 

Penggunaan modul memudahkan responden untuk melihat kembali apa 

yang telah dijelaskan, modul yang dibagikan juga memuat beberapa materi yang 

penting dalam pencegahan ISPA (pneumonia) sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan responden dalam pencegahan ISPA (pneumonia). Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakshmi (2014) yang mengungkapkan 

bahwa intervensi program pembelajaran terstruktur dan pembelajaran melalui 

modul dapat meningkatkan pengetahuan ibu secara signifikan mengenai 

pencegahan ISPA pada balita. Notoatmodjo (2003) menjelaskan informasi yang 

adekuat dapat disampaikan melalui bergam metode pendidikan kesehatan yang 

bertujuan untuk menggugah kesadaran, meningkatkan pengetahuan, serta 

memberikan pengertian-pengertian tentang tradisi, kepercayaan masyarakat, dan 

sebagainya, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan kesehatan. 

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa intervensi pemberdayaan keluarga 

berbasis family centered nursing merupakan intervensi yang tepat terhadap 

peningkatan tindakan keluarga dalam pencegahan ISPA (pneumonia) pada balita.  

Sejalan dengan teori Green (1991) yang menyatakan bahwa perilaku (tindakan) 

dapat dimanipulasi dengan pemberian health promotion yang sesuai.  

 

6.7 Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Family Centered Nursing 

terhadap Tingkat Kemandirian Keluarga dalam Pencegahan ISPA 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



130 
 

 
 

(pneumonia) pada Balita 

Hasil penelitian menunjukkan saat pre test sebagian besar responden pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol berada pada kemandirian tingkat I. 

Setelah dilakukan intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing (post test), secara umum tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan 

ISPA (pneumonia) pada kelompok perlakuan meningkat menjadi kategori 

kemandirian tingkat II, kemandirian tingkat III dan kemandirian tingkat IV. Pada 

kelompok kontrol saat dilakukan Pos test sebagian besar responden masih 

didominasi dengan kemandirian tingkat I. Hasil uji statistik pada kelompok 

perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat 

kemandirian keluarga dalam pecegahan ISPA (pneumonia) sebelum dan sesudah 

intervensi. Pada kelompok kontrol tidak menunjukkan adanya perbedaan.  

Tingkat kemandirian keluarga merupakan indikator dalam menilai sejauh 

mana tugas kesehatan keluarga telah dipenuhi oleh keluarga (Friedman, 2003). 

Aspek yang terkait dengan kemandirian keluarga antara lain : menerima petugas 

kesehatan menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana keperawatan; 

mengetahui dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan, mengetahui 

pemanfaatan fasilitas kesehatan; melakukan tindakan keperawatan sederhana; 

melakukan tindakan pencegahan; melakukan tindakan peningkatan (promotif) 

secara aktif (Depkes RI, 2006).  

Pencegahan dan penanganan ISPA dengan strategi pemberdayaan keluarga 

dirasakan sebagai kebutuhan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang 

optimal, dalam pelaksanaannya dikembangkan kegiatan edukasi dalam bentuk 
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penyuluhan kesehatan, bimbingan, dan konseling, serta demonstrasi dan diskusi. 

Stajduhar, et al (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan 

keluarga efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta kemandirian keluarga. 

Pendidikan kesehatan merupakan salah satu bagian dari proses pemberdayaan, 

yang diyakini dapat meningkatkan pengetahuan keluarga, untuk menjadi berdaya 

keluarga perlu mendapatkan banyak informasi terkait apa yang mereka 

butuhkan,dengan banyaknya informasi dan meningkatnya pengetahuan hal 

tersebut akan membangun rasa percaya diri pada keluarga sesuai dengan perannya 

dalam keluarga. Pemberdayaan adalah sebuah proses mulai dari pemberian 

informasi, identifikasi sumber daya keluarga, membangun kepercayaan diri 

keluarga melalui proses berpikir, mengingat dan mengenali hal-hal yang dapat 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan keluarga, sehingga dari proses 

pemberdayaan tersebut terbentuk hasil akhir berupa kemandirian keluarga 

(Bloom, 1956, dalam Allender & Spradley, 2005). 

Pelaksanaan pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

melalui kunjungan rumah dapat memberikan kesempatan keluarga untuk 

mendapatkan informasi kesehatan terkait dengan ISPA (pneumonia), perawatan 

balita di rumah, sehingga meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenal 

ISPA (pneumonia). Pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

membuat keluarga semakin mampu melakukan tindakan-tindakan pencegahan 

ISPA (pneumonia) dan keluarga mengetahui pentingnya memanfaatkan pelayanan 

kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan rujukan yang tepat. Pada penelitian 

ini terdapat keluarga yang telah mencapai tingkat kemandirian keluarga IV, 
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keluarga tersebut telah mampu melakukan pencegahan ISPA (pneumonia) di 

keluarga, dan mampu melakukan upaya promosi kesehatan kepada keluarga yang 

lain mengenai ISPA (pneumonia).  

6.8 Temuan Penelitian 

Konsep pemberdayaan bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang penelitian, 

konsep ini telah mengemuka sejak dicanangkan strategi global WHO tahun 1984 

yang ditindak lanjuti dalam rencana aksi dalam piagam Ottawa pada tahun 1986. 

Penelitian tentang pemberdayaan dengan berpusat pada keluarga (family centered 

care) juga telah banyak dilakukan, dari hasil pencarian di beberapa situs 

repository indonesia yang bisa diakses secara penuh diperoleh kurang lebih 

terdapat 38 penelitian yang membahas tentang pemberdayaan keluarga, pencarian 

dikerucutkan lagi terkait penerapan family centered nursing dalam keluarga pada 

pencegahan ISPA diperoleh 1 penelitian yang dilakukan oleh Vitria erlinda (2015) 

yang dimuat di Jurnal kedokteran yarsi. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh penerapan 

family-centered nursing terhadap pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dalam 

pencegahan ISPA di wilayah kerja puskesmas Simpang Tiga Kabupaten Aceh 

Besar menggunakan desain penelitian pre-eksperimental dengan rancangan one 

group pre and posttest design without control group. Penerapan family-centered 

nursing dilakukan di balai kesehatan dengan 1 kali pertemuan dan diperoleh hasil 

akhir yang signifikan.  

Penelitian pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat 
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(pneumonia) pada balita yang di lakukan di wilayah kerja puskesmas Penanae 

kota Bima NTB, merupakan suatu penelitian yang lakukan berdasarkan fenomena 

yang terjadi di daerah bima NTB. Fakta bahwa NTB sebagai daerah dengan 

kejadian prevalensi pneumonia tertinggi di Indonesia menjadi alasan penting 

dilakukannya penelitian ini khususnya terkait tindakan preventif dan promotif 

yang jarang dilakukan. Pemberantasan pneumonia saat ini lebih berfokus pada 

tindakan pengobatan. Fakta lain yang mendukung dilakukan penelitian ini adalah 

berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang menyatakan 

bahwa kota Bima termasuk daerah rawan banjir. Penyakit ISPA merupakan salah 

satu penyakit utama yang diderita masyarakat pasca bencana banjir terkait dengan 

proses transmisi atau penyebaran virus dan bakteri yang cepat menyebar melalui 

melalui udara (airbone pathways). 

Tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA (pneumonia) pada 

kelompok kontrol dan perlakuan sebelum dilakukan intervensi pemberdayaan 

keluarga sebagian besar adalah dalam kategori kemandirian tingkat I, setelah 

dilakukan intervensi, tingkat kemandirian keluarga pada kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan, sedangkan pada kelompok kontrol tidak terjadi 

peningkatan secara siginifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

intervensi pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing keluarga 

terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat 

(pneumonia) pada balita.  
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6.9 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi hasil sekaligus keterbatasan 

dalam penelitian ini  yaitu : 

Diperlukan strategi yang berbeda-beda dalam membangun engagement 

dengan tiap-tiap keluarga, sehingga waktu yang dibutuhkan setiap keluarga juga 

berbeda-beda pada tiap tahapannya. Hal tersebut terkait juga dengan nilai-nilai 

budaya dan keyakinan yang ada pada keluarga yang bervariasi. Idealnya petugas 

puskesmas terlibat dalam pelaksaan intervensi. Keterlibatan petugas penting 

sebagai promotor dan monitor pelaksanaan penelitian sehingga responden lebih 

termotivasi dalam melaksanakan intervensi dalam peneltian sehingga hasil 

penelitian yang diharapkan dapat lebih maksimal tercapai. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Keluarga berdaya dan mandiri dalam melakukan pencegahan ISPA berat 

(pneumonia) adalah keluarga yang telah mampu menerima petugas dan 

pelayanan kesehatan, mengetahui dan mampu mengungkapkan ISPA berat 

(pneumonia) secara benar, mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan 

dengan tepat sesuai anjuran, mengetahui tindakan perawatan sederhana 

ISPA berat (pneumonia) dengan tepat, serta mengetahui dan melaksanakan 

tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) secara aktif.  

2. Intervensi pemberdayaan keluarga tidak berpengaruh terhadap 

kemandirian keluarga dalam menerima petugas kesehatan. 

3. Intervensi pemberdayaan keluarga tidak berpengaruh terhadap 

kemandirian keluarga dalam menerima pelayanan kesehatan. 

4. Intervensi pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian 

keluarga dalam mengetahui ISPA berat (pneumonia).  

5. Intervensi pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian 

keluarga dalam mengetahu pemanfaatan fasilitas kesehatan sesuai anjuran.  

6. Intervensi pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian 

keluarga dalam mengetahui tindakan perawatan sederhana ISPA berat 

(pneumonia) 
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7. Intervensi pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap kemandirian 

keluarga dalam melakukan tindakan pencegahan ISPA berat (pneumonia) 

pada balita.  

8. Intervensi pemberdayaan keluarga berpengaruh terhadap tingkat 

kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA (Pneumonia) pada balita. 

 

7.2 Saran 

1. Saran bagi peneliti lain 

a) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan 

pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing dengan lebih 

mengoptimalkan kemampuan keluarga untuk mandiri dalam hal 

mencari informasi kesehatan secara aktif dengan memanfaatkan 

berbagai media yang tersedia.  

b) Perlu adanya pengembangan dan inovasi baru berupa kombinasi 

intervensi pemberdayaan keluarga bebasis family centered nursing 

model  dengan metode lain seperti edukasi sebaya (peer group), 

penggabungan intervensi diharapkan dapat mengoptimalkan hasil 

penelitian.  

c) Perlu upaya khusus untuk meningkatkan partisipasi ayah dalam 

program pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing 

terkait perannya dalam pengambilan keputusan dan perlindungan anak 

terhadap risiko penyakit.  
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2. Saran bagi keluarga  

Intervensi pemberdayaan keluarga bebasis family centered nursing model 

dapat menjadi salah satu sumber penambah informasi dan pengetahuan 

untuk pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada balita. Modul yang telah 

diberikan diharapkan bisa menjadi acuan bagi keluarga dalam 

meningkatkan pengetahuan dan tindakan pencegahan ISPA berat 

(pneumonia), selain itu keluarga diharapkan mampu mencari informasi 

yang terpercaya secara aktif terkait informasi baru yang berhubungan 

dengan ISPA (pneumonia) 

3. Saran bagi institusi terkait 

Pengembangan dan pelaksanaan intervensi pemberdayaan keluarga bebasis 

family centered nursing model dapat diintegrasikan kedalam program 

pemerintahan yang saat ini sedang digalangkan yaitu Program Indonesia 

Sehat melalui pendekatan keluarga (PIS-PK) dengan strategi 

pengarusutamaan kesehatan dalam penguatan upaya promotif dan 

preventif terutama pada balita. Intervensi pemberdayaan keluarga dapat 

dijadikan sebagai salah satu acuan dalam hal tekhnis dan pelaksanaan di 

lapangan mengacu pada tata laksanan standar yang telah di buat.  

4. Saran bagi ilmu keperawatan 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa intervensi pemberdayaan keluarga 

bebasis family centered nursing model efektif meningkatkan kemandirian 

keluarga, selanjutnya, praktik pelaksaanan intervensi tersebut dapat 

dipertimbangkan untuk lebih terfokus pada kemampuan perawat dalam 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



138 
 

    

 

membangun engagement dengan keluarga, sehingga perawat dapat lebih 

mengeksplorasi mengenai sumber daya yang ada pada keluarga dalam 

menangani permasalahan keluarga.  
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Lampiran 3 

LEMBAR PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN 

KEPADA BAPAK/IBU ORANG TUA BALITA 

 

Kepada Calon Responden Bapak/Ibu Orang Tua Balita 

Bapak/Ibu Orang Tua balita yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ayudiah 

Uprianingsih, mahasiswa Program Studi S2 ilmu Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya, bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Pemberdayaan Keluarga berbasis family centered nursing terhadap tingkat 

kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat (Pneumonia) pada balita.  

A. Tujuan Penelitian 

Menganalisis pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family centered 

nursing model terhadap kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat 

(Pneumonia) pada balita di Kota Bima NTB.  

B. Perlakuan yang ditetapkan pada Subyek 

Pada penelitian ini Bapak/ibu sebagai responden akan diberikan perlakuan 

pemberdayaan keluarga, berupa penyuluhan kesehatan, pendampingan, diskusi 

dan konseling tentang pencegahan ISPA berat (Pneumonia) pada balita. Selain 

itu bapak dan ibu akan mengsisi kuesioner terkait pencegahan ISPA berat 

(pneumonia) pada balita. Kegiatan akan dilakukan dirumah Bapak/ibu. Proses 

kegiatan ini membutuhkan waktu sekitar 60 menit dengan persetujuan 

Bapak/ibu, tanpa mengganggu jadwal Bapak/ibu bekerja. 

C. Manfaat  

Bapak/Ibu yang terlibat dalam partisipasi pengisian kuesioner penelitian ini 

akan memperoleh informasi tentang pentingnya pencegahan ISPA (berat) 

pneumonia pada balita, selain itu bapak dan ibu akan memperoleh modul atau 

panduan pencegahan ISPA berat (pneumonia) yang dapat bapak/ibu gunakan 

sebagai acuan dalam pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada balita.  

D. Bahaya Potensial 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA.. AYUDIAH UPRIANINGSIH



157 
 

    

 

Tidak ada bahaya atau ancaman potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan 

Bapk/Ibu dalam pengsisian kuesioner ini, karena dalam penlitian ini tidak 

dilakukan intervensi yang membahayakan. 

E. Hak Untuk Undur Diri 

Partisipasi Bapak/Ibu dalam keikutsertaan pengisian kuesioner ini bersifat 

sukarela, Bapak/Ibu berhak untuk menolak jika tidak berkenan untuk 

dijadikan responden kapanpun. 

F. Jaminan Kerahasian Data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas Bapak/Ibu akan 

dijaga kerahasiaanya yaitu jika mencantumkan identitas secara jelas (tapi 

inisial) dan pada pelaporan penelitian nama dibuat kode. 

G. Adanya Intensif Untuk Subyek Penelitian 

Sebagai tanda terimakasih atas keikutsertaan dalam penelitian ini, maka 

Bapak/Ibu mendapatkan souvenir cantik yaitu Sabun mandi, sabun cuci tangan 

cair, masker, tissue dan handuk.  

H. Informasi Tambahan 

Bapak/Ibu dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini 

kepada peneliti : 

Nama : Ayudiah Uprianingsih 

Alamat : Jln. Rade, Desa Kananga kecamatan Bolo  

No. HP : 081237142458 

Email : ayudiahners09@gmail.com 
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 LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu 

Dengan hormat,  

Saya mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Program Magister Studi Ilmu Keperawatan bermaksud mengadakan 

penelitian mengenai ―Pengaruh Pemberdayaan Keluarga berbasis family centered 

nursing terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat 

(Pneumonia) pada balita‖ untuk memenuhi persyaratan tugas akhir di Program 

Magister Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan sesuai petunjuk. 

Keikutsertaan Bapak atau Ibu dalam menjawab kuesioner ini bersifat sukarela, 

dan kami akan menjamin kerahasiaan jawaban yang diberikan, dan hasilnya akan 

dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat dan kepentingan belajar mengajar. 

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Bima,  2018 

Peneliti, 

 

 

Ayudiah Uprianingsih 

     131614153080 
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Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian  

(Informed consent)  

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

Penelitian yang berjudul ―Pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis family 

centered nursing terhadap kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA berat 

(Pneumonia) pada balita‖ 

1. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

2. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

3. Bahaya yang akan timbul 

4. Prosedur Penelitian 

serta kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut 

dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Bima,            2018 

Peneliti,       Responden, 

 

Ayudiah Uprianingsih     ……………………………… 

Saksi, 

 

…………………………. 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 4 

KUESIONER PENELITIAN 

KEMANDIRIAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN ISPA 

(PNEUOMONIA) PADA BALITA 

A. Karakteristik Responden : 

 

 

Data Orang Tua 

 

1. Nama Ayah  :   Nama Ibu : 

2. Pendidikan  :   Pendidikan : 

3. Pekerjaan  :   Pekerjaan : 

4. Umur   :   Umur  : 

 

5. Mendapat Informasi Ispa selama 3 bulan terakhir : Ya/ Tidak 

6. Ayah memiliki kebiasaan merokok dalam rumah : Ya/ tidak 

 

Data Anak 

1. Nama Anak  : 

2. Usia anak  : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Kedudukan anak  

Penghasilan keluarga  

Berapa total penghasilan anda/keluarga perbulan?  

□  < 1.850.000 

□  1.850.000 - 5.000.000 

□  > 5.000.000 

 

 

 

 

  

KODE KELUARGA :  
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A. Instrumen kemandirian keluarga dalam menerima Petugas kesehatan 

(lembar observasi, diisi peneliti) 

 

Kriteria 1 : Menerima Petugas kesehatan diisi oleh peneliti/ enumerator  

 

No 

 

Uraian 

 

ya 

 

tidak 

1  Keluarga menerima kehadiran petugas kesehatan dengan 

sikap ramah dan terbuka 

 

  

2 Keluarga menyepakati kontrak yang telah ditentukan  

 

  

3  Keluarga berkomitmen mengikuti program dari awal 

sampai akhir sesuai kontrak 

  

 

B. Instrumen kemandirian keluarga dalam menerima Pelayanan kesehatan 

(lembar observasi, diisi peneliti) 

 

Kriteria 2 : Menerima pelayanan kesehatan yang diberikan  

No  Uraian tindakan  ya Tidak  

1 Menerima Informasi dan penjelasan yang diberikan   

2 Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang 

diberikan  

 

  

3 Memberikian feedback atau umban balik terhadap 

penjelasan yang diberikan  

 

  

4 Memahami prosedur tindakan pelayanan kesehatan yang 

akan diberikan 
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B. Instrumen kemandirian keluarga dalam mengetahui dan mengungkapkan 

ISPA (pneumonia) secara benar.  
 

 

Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada pernyataan yang dianggap benar pada 

pernyataan di bawah ini  

 

Kriteria 3 Mengetahui dan dapat mengungkapkan tentang ISPA 

(pneumonia) secara benar 

No  Pertanyaan Benar Salah 

1 ISPA adalah Infeksi saluran pernapasan yang menyerang 

saluran pernapasan bagian atas saja 

  

2 ISPA (pneumonia) dapat dengan mudah ditularkan oleh 

orang lain yang juga terkena ISPA.  

  

3 Penyebab utama ISPA (pneumonia) adalah virus dan 

bakteri  

  

4 ISPA tidak dapat menular melalui hand to hand 

transmission (dari tangan satu ke tangan yg lain) 

  

5 Mencuci tangan saat tangan kotor, sesudah dari kamar 

mandi, sebelum makan dapat dilakukan dalam upaya 

pencegahan ISPA berat (pneumonia).  

  

6 Mencuci tangan dengan air saja sudah cukup untuk 

mencegah penularan ISPA berat (pneumonia).  

  

7 Pemberian vitamin A baik untuk melindungi saluran 

pernapasan balita dari kuman penyebab penyakit ISPA 

(pneumonia)  

  

8 Tanda spesifik dari bahaya ISPA berat (pneumonia) yaitu 

adanya tarikan dinding bagian bawah kearah dalam dan 

nafas cepat 

  

9 ISPA berat (pneumonia) tidak termasuk penyakit yang 

menyebabkan kematian.  

  

10 Anak yang imunisasinya lengkap rentan mengalami ISPA 

berat (pneumonia).  
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C. Instrumen kemandirian keluarga dalam mengetahui pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan sesuai anjuran.  

 

Kriteria 4 : Mengetahui pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 

sesuai anjuran 

No Pertanyaan Benar Salah 

1 Orang tua harus membawa anak ke petugas kesehatan bila 

terjadi tanda bahaya ISPA berat (pneumonia) seperti : 

sesak nafas, tidak mau minum dan anak muntah terus-

menerus.  

  

2 Membawa anak ke dukun bila anak sakit adalah hal yang 

wajar dilakukan untuk mengobati anak ISPA (pneumonia)  

  

3 Membawa anak ke program posyandu untuk mendapatkan 

vitamin A adalah salah satu hal yang dapat mecegah 

ISPA.  

  

4 Tidak menjadi masalah bila anak tidak mengikuti 

imunisasi lengkap  

  

5 Keluarga sebaiknya memeriksakan kesehatannya secara 

teratur meskipun dalam kondisi sehat 

  

7 Orang tua cukup membeli obat di warung terdekat bila 

anak sakit ISPA.  
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D. Instrumen kemandirian keluarga dalam mengetahui tindakan 

keperawatan sederhana dalam pencegahan ISPA berat (pneumonia) 

pada balita 

 

NO Pertanyaan Benar Salah 

1. Makanan yang diberikan pada anak selama sakit 

harus mengandung gizi seimbang seperti telur, 

daging, ikan.  

 

  

2. Pada anak yang mengalami demam, perlu 

dilakukan kompres hangat dan pemberian obat 

penurun panas yang sesuai resep dokter. 

 

  

  3. Pada anak yang masih diberi ASI , pemberian 

ASI harus dihentikan jika anak sakit.  

 

  

4 Bila anak mengalami sakit ISPA, hidung anak 

tidak perlu dibersihkan agar tidak terganggu 

pemberian makan 

 

  

5 Ayah atau Ibu dianjurkan memakaikan pakaian 

atau selimut yang tebal pada saat anak demam.  

 

  

6 Jika orang tua mengalami batuk pilek tidak 

perlu menggunakan masker pada saat merawat 

anak.  
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Kriteria 6 : Melakukan Pencegahan ISPA berat (pneumonia) pada balita  

NO Pertanyaan Benar Salah 

1. Tidak menggunakan masker ketika batuk dan 

bersin di depan anak dapat mencegah penularan 

ISPA 

  

2. Memberikan sayur dan buah-buahan secara 

rutin pada anak dapat mencegah ISPA 

  

3. Imunisasi lengkap dapat mencegah ISPA   

4. Memberikan ASI ekslusif dapat mengurangi 

resiko terkena ISPA 

  

5. Mengikuti program untuk pemberian Vitamin A 

dapat mengurangi resiko terkena ISPA berulang 

  

6. Kurangnya nutrisi pada anak dapat 

meningkatkan resiko terkena ISPA berat 

(pneumonia).  

  

7. 

Perilaku membuang dahak sembarangan akan 

meningkatkan resiko penularan ISPA.   

  

8 Membatasi kontak anak dengan penderita ISPA 

sangat penting untuk dilakukan  

  

9 Membiarkan orang atau anggota keluarga 

merokok di dekat anak akan membuat anak 

terbiasa dan tidak mudah sakit. 
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Lembar Observasi : Tindakan Pencegahan Infeksi saluran pernapasan akut 

(ISPA) berat (Pneumonia) 

Cuci tangan yang baik dan benar 

 

No 

 

Uraian 

 

ya 

 

tidak 

1  Membasahi tangan dengan air   

2 Menuangkan sabun pada tangan secukupnya   

3 Meratakan sabun dengan kedua tangan secukupnya   

4 Menggosok punggung tangan dengan sela-sela jari   

5 Menggosok punggung jari secara bergantian   

6 Menggosok Ibu jari secara bergantian   

7 Menggosok ibu jari dalam genggaman tangan dan diputar-

putar  

  

8  Menggosok ujung jari pada telapak tangan secara 

bergantian  

  

9  Mengeringkan tangan dengan handuk dan tissu   

10 Menggunakan handuk atau tissue untuk menutup kran    

 

Etika Batuk  

No  Uraian tindakan  ya Tidak  

1 Menutup hidung dan mulut menggunakan tissue atau 

lengan baju 

  

2 Menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut    

3 Membuang tissue yang telah digunakan ke tempat sampah   

4 Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun   

5 Membersihkan tangan dengan antiseptic (alcohol)   
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Jadwal pertemuan dengan Keluarga 

No Tanggal  Kegiatan Materi atau Bahan 

1  

 

Uji Coba Instrumen, 

Rekrutmen dan 

pelatihan enumerator  

Kuisioner  

2  

 

Kesepakatan jadwal 

pertemuan (Pre Test)  

 

Kuisioner  

 

3  

 

Perlakuan Minggu I Modul (BHSP, Konsep 

dasar dan Pencegahan 

ISPA)  

4  

 

Perlakuan Minggu 

ke II 

 

PHBS 

5  

 

Perlakuan Minggu 

Ke III 

 

Rumsh dan lingkungan 

Sehat 

 

6  

 

Perlakuan Minggu 

ke IV 

Post test (terminasi 

dengan keluarga)  

 

Kuisioner, Cindera Mata 
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Lampiran 5 

HASIL ANALISIS PENELITIAN 

1. Hasil uji validitas dan reabilitas 

No. item R hasil R tabel Keterangan 

Menerima Petugas Kesehatan 1 0,798 

Df = jumlah kasus – 2 

Df = 20 – 2 

Df = 18, Sig 5%, maka 

R = 0,4438 

Valid 

Menerima Petugas Kesehatan 2 0,702 Valid 

Menerima Petugas Kesehatan 3 0,767 Valid 

Pelayanan Kesehatan 1 0,780 Valid 

Pelayanan Kesehatan  2 0,640 Valid 

Pelayanan Kesehatan  3 0,790 Valid 

Pelayanan Kesehatan  4 0,875 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 1 0,766 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 2 0,545 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 3 0,729 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 4 0,878 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 5 0.949 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 6 0,630 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 7 0.479 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 8 0,706 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 9 0,878 Valid 

Pengetahuan tentang ISPA 10 0,683 Valid 

Pemanfaatan Faskes 1 0,739 Valid 

Pemanfaatan Faskes 2 0,602 Valid 

Pemanfaatan Faskes 3 0,644 Valid 

Pemanfaatan Faskes 4 0,823 Valid 

Pemanfaatan Faskes 5 0,885 Valid 

Pemanfaatan Faskes 6 0,603 Valid 

Pemanfaatan Faskes 7 0,471 Valid 

Perawatan sederhana 1 0,808 Valid 

Perawatan sederhana 2 0,620 Valid 

Perawatan sederhana 3 0,716 Valid 

Perawatan sederhana 4 0,861 Valid 

Perawatan sederhana 5 0,950 Valid 

Perawatan sederhana 6 0,653 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 1 0,706 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 2 0,602 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 3 0,688 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 4 0,841 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 5 0,962 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 6 0,641 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 7 0,529 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 8 0,653 Valid 

Pengetahuan Pencegahan 9 0,911   
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No. item R hasil R tabel Keterangan 

Observasi Cuci tangan 1 0,762 

Df = jumlah kasus – 2 

Df = 20 – 2 

Df = 18, Sig 5%, maka 

R = 0,4438 

Valid 

Observasi Cuci tangan 2 0,539 Valid 

Observasi Cuci tangan 3 0,873 Valid 

Observasi Cuci tangan 4 0,948 Valid 

Observasi Cuci tangan 5 0,613 Valid 

Observasi Cuci tangan 6 0,507 Valid 

Observasi Cuci tangan 7 0,652 Valid 

Observasi Cuci tangan 8 0,873 Valid 

Observasi Cuci tangan 9 0,674 Valid 

Observasi Cuci tangan 10 0,874 Valid 

Observasi Etika batuk 1 0,792 Valid 

Observasi Etika batuk 2 0.630 Valid 

Observasi Etika batuk 3 0,776 Valid 

Observasi Etika batuk 4 0.872 Valid 

Observasi Etika batuk 5 0,953 Valid 
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