
BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian  

Pengetahuan (knowledge) adalah hasil penginderaan manusia atau 

hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya 

(mata, hidung, mulut dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu 

penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap obyek. 

Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera 

pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata) (Budiman, 2013). 

2. Tingkat pengetahuan  

Pengetahuan sesorang terhadap obyek mempunyai intesitas atau 

tingkat yang berbeda-beda, dimana pada setiap orang berbeda-beda. 

Secara garis besar Budiman (2013), membagi tingakatan pengetahuan 

tersebut menjadi 6 tingkatan, diantaranya: 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang 

telah ada sebelumya setelah mengamati sesuatu dan untuk 

mengetahui atau mengukur bahwa orang tersebut tahu tentang 

sesuatu dan dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Jika ia sudah 

memiliki pengetahuan maka dengan mudah ia akan menjawab 

pertanyaan tersebut. 
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b. Memahami (Comprehension) 

Memahami suatu obyek bukan sekedar tahu tentang obyek 

tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut 

harus dapat mengintrepretasikan secara benar tentang obyek yang 

diketahui tersebut. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami obyek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui sesuai dengan kondisi yang terjadi. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau 

memisahkan kemudian mencari hubungan antara komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau obyek yang 

diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang tersebut sudah 

sampai tingkat analisis adalah bila seseorang sudah dapat 

membedakan atau memisahkan, mengelompokkan dan membuat 

diagram (bagan) dengan menggunakan pengetahuan terhadap 

obyek tersebut. 

e. Sintesis 

Sintesis menunjukan suatu kemampuan seseorang untuk 

merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang dimiliki, 

dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan menyusun 

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. 
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f. Evaluasi  

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau terhadap suatu obyek tertentu. penilaian ini dengan 

sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri 

atau norma-norma yang berlaku. 

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Budiman 

(2013), adalah sebagai berikut :  

a. Faktor internal  

1) Pendidikan  

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita 

tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi 

kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.  

2) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama 

untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. 

Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan tetapi lebih banyak 

merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang 

dan banyak tantangan. 

3) Usia  

Usia adalah individu menghitung mulai usia sejak lahir sampai 

berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 
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kekuatan seseorang lebih matang dalam berfikir dan bekerja. 

Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa 

dipercaya dari yang sebelum tinggi dewasanya. 

b. Faktor eksternal  

1) Faktor lingkungan  

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.  

2) Sosial Budaya  

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 

3) Kriteria tingkat pengetahuan  

Menurut Budiman dan wawan (2013) yang dikutip dari 

Arinkunto, 2006 bahwa Pengetahuan seseorang dapat diketahui 

dan diinprestasikan dengan skala yang bersifat kualitatif yaitu: 

a) Baik : hasil presentasi 76% - 100% 

b) Cukup : hasil presentase 56% - 75 %  

c) Kurang : hasil presentase  <56 % 
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B. ISPA  

1. Pengertian ISPA  

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) adalah infeksi saluran 

pernafasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung dan paru-paru 

yang berlangsung kurang lebih 14 hari, ISPA mengenai struktur 

saluran di atas laring, tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian 

saluran atas dan bawah secara stimulan atau berurutan (R.Hartono, 

2008). ISPA adalah penyakit yang menyerang salah satu bagian dan 

atau lebih dari saluran pernafasan mulai dari hidung hingga alveoli 

termasuk jaringan adneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah dan 

pleura (R. Hartono, 2012). ISPA adalah suatu tanda dan gejala akut 

akibat infeksi yang terjadi disetiap bagian saluran pernafasan atau 

struktur yang berhubungan dengan pernafasan yang berlangsung tidak 

lebih dari 14 hari. 

2. Etiologi ISPA 

Etiologi ISPA terdiri lebih dari 300 jenis bakteri, virus dan riketsia. 

Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah dari genus Streptokokus, 

Stafilokokus, Pneumokokus, Hemofillus, Bordetelia dan 

Korinebakterium. Virus penyebab ISPA antara lain adalah golongan 

Miksovirus, Adnovirus, Koronavirus, Pikornavirus, Mikoplasma, 

Herpesvirus dan lain-lain (R.Hartono, 2013). 
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3. Klasifikasi ISPA   

Klasifikasi penyakit ISPA dibedakan untuk golongan umur di 

bawah 2 bulan dan untuk golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun 

(Depkes RI, 2012): 

a. Golongan Umur Kurang 2 Bulan  

1) ISPA Berat  

Bila disertai salah satu tanda tarikan kuat di dinding pada 

bagian bawah atau napas cepat. Batas napas cepat untuk 

golongan umur kurang 2 bulan yaitu 6 kali per menit atau lebih. 

2) ISPA Ringan  

Bila tidak ditemukan tanda tarikan kuat dinding dada bagian 

bawah atau napas cepat. Tanda bahaya untuk golongan umur 

kurang 2 bulan, yaitu: 

a) Kurang bisa minum (kemampuan minumnya menurun 

sampai kurang dari ½ volume yang biasa diminum) 

b) Kejang  

c) Kesadaran umum  

d) Stridor 

e) Wheezing  

f) Demam / dingin  
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b. Golongan Umur 2 bukan sampai 5 tahum  

1) ISPA Berat 

Bila disertai napas sesak yaitu adanya tarikan di dinding dada 

bagian bawah ke dalam pada waktu anak menarik nafas (pada 

saat diperiksa anak harus dalam keadaan tenang, tidak 

menangis atau meronta). 

2) ISPA Sedang  

Bila disertai napas cepat. Batas napas cepat ialah:  

a) Untuk usia 2 bulan sampai 12 bulan adalah 50 kali per 

menit atau lebih 

b) Untuk usia 1 sampai 4 tahun adalah 40 kali per menit atau 

lebih. 

3) ISPA Ringan 

Bila tidak ditemukan tarikan dinding dada bagian bawah dan 

tidak ada napas cepat. Tanda bahaya untuk golongan umur 2 

bulan sampai 5 tahun yaitu : 

a) Tidak bisa minum  

b) Kejang  

c) Kesadaran umum  

d) Stridor  

e) Gizi buruk 
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4. Penyebab ISPA  

ISPA disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk kesaluran 

nafas. Salah satu penyebab ISPA yang lain adalah asap pembakaran 

bahan bakar kayu yang biasanya digunakan untuk memasak. Asap 

bahan bakar kayu ini banyak menyerang lingkungan masyarakat, 

karena masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga selalu melakukan 

aktifitas memasak tiap hari menggunakan bahan bakar kayu, gas 

maupun minyak. Timbulnya asap tersebut tanpa disadarinya telah 

mereka hirup sehari-hari, sehingga banyak masyarakat mengeluh 

batuk, sesak nafas dan sulit untuk bernafas. Polusi dari bahan bakar 

kayu tersebut mengandung zat-zat seperti Dry basis, Ash, Carbon, 

Hidrogen, Sulfur, Nitrogen dan Oxygen yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan (Depkes RI, 2010). 

5. Faktor resiko  

Faktor resiko timbulnya ISPA (Marni, 2014) :  

a. Faktor Demografi  

Faktor demografi terdiri dari 3 aspek yaitu :  

1) Jenis Kelamin  

Bila dibandingkan antara orang laki-laki dan perempuan, laki - 

lakilah yang banyak terserang penyakit ISPA karena mayoritas 

orang laki-laki merupakan perokok dan sering berkendaraan, 

sehingga mereka sering terkena polusi udara. 
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2) Usia  

Anak balita dan ibu rumah tangga yang lebih banyak terserang 

penyakit ISPA. Hal ini disebabkan banyaknya ibu rumah 

tangga yang memasak sambil menggendong anaknya. 

3) Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dalam kesehatan, karena lemahnya manajemen 

kasus oleh petugas kesehatan serta pengetahuan yang kurang di 

masyarakat terhadap gejala dan upaya penanggulangannya, 

sehingga banyak kasus ISPA yang datang ke pelayanan 

kesehatan sudah dalam keadaan berat. Hal tersebut disebabkan 

oleh kurang mengerti cara serta pencegahan agar tidak mudah 

terserang penyakit ISPA. 

b. Faktor Biologis 

Faktor biologis terdiri dari 4 aspek yaitu (Marni, 2014) : 

1) Status Gizi  

Menjaga status gizi yang baik, sebenarnya bisa juga 

mencegah atau terhindar dari penyakit terutama penyakit ISPA. 

Misal dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna dan 

memperbanyak minum air putih, olah raga yang teratur serta 

istirahat yang cukup. Tubuh yang sehat maka kekebalan tubuh 

akan semakin menigkat, sehingga dapat mencegah virus ( 

bakteri) yang akan masuk dalam tubuh. 
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2) Berat Badan Lahir 

Riwayat Berat Badan Lahir merupakan keadaan berat badan 

ketika lahir, yang diukur sesaat setelah dilahirkan. Berdasarkan 

Suyami dam Sunyoto (2004), Riwayat Berat Badan Lahir 

merupakan faktor yang mempengaruhi system kekebalan 

tubuh. Pada balita dengan riwayat BBLR yaitu berat badan 

kurang dari 2500 gram pada saat lahir, menyebabkan system 

kekebalan tubuh belum sempurna, sehingga daya tahan 

tubuhnya rendah. Hal ini menyebabkan anak rentan dan mudah 

terserang penyakit infeksi. Sesuai dengan penelitian 

Sugihartono dan Nurjazuli (2012), bahwa bayi lahir dengan 

berat badan rendah mempunyai resiko menderita ISPA lebih 

tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan 

normal. 

3) Pemberian Air Susu Ibu 

Berbagai penelitian telah mengkaji manfaat pemberian Air 

Susu Ibu (ASI) ekslusif dalam hal menurunkan mortalitas bayi, 

menurunkan morbiditas melalui imunitas alami bayi, 

mengoptimalkan pertumbuhan bayi, membantu perkembangan 

kecerdasan anak, dan membantu memperpanjang jarak 

kehamilan bagi ibu (Fikawati et al, 2010). 

 

 

Hubungan Tingkat Pengetahuan..., FATCHUROHMAN AZIS, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016



4) Status Imunisasi  

Imunisasi adalah vaksin yang terdiri dari basil hidup yang 

dilemahkan atau dihilangkan virulensinya. Vaksin imunisasi 

merangsang kekebalan, meningkatkan daya tahan tubuh tanpa 

menyebabkan kerusakan. Status Imunisasi balita 

menggambarkan riwayat pemberian vaksin imunisasi pada 

balita sesuai dengan usia balita dan waktu pemberian. 

Berdasarkan Depkes (2008), jadwal imunisasi ditabulasikan 

sebagai berikut : 

Vaksinasi Jadwal 
pemberian-
usia 

Booster/ulangan Imunisasi 
untuk 
melawan 

BCG Waktu lahir -- Tuberkulosis 

Hepatitis B Waktu lahir - 
dosis I 
1bulan-dosis2 
6bulan-dosis3 

1 tahun – pada 
bayi yang lahir 
dari ibu dengan 
Hep.B 

Hepatitis B 
 

DPT dan 
Polio 

3bulan-dosis1 
4bulan-dosis2 
6bulan-dosis3 

18bulan-
Booster1 
6tahun-Booster 
2 
12tahun-Booster 
3 

Dipteria, 
pertusis, 
tetanus dan 
folio 
 

Campak 9 bulan -- Campak 

            Sumber : Depkes (2008) 
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Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah 

satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Depkes, 

2008). Dalam penurunan angka kejadian ISPA dengan 

memberikan imunisasi lengkap pada anak. Imunisasi terbagi 

atas imunisasi dasar yang wajib dan imunisasi yang penting. 

Sebelum anak berusia di atas dua tahun kelengkapan imunisasi 

dasar harus dipenuhi. Anak balita dikatakan status 

imunisasinya lengkap apabila telah mendapat imunisasi secara 

lengkap menurut umur dan waktu pemberian. 

c. Faktor Polusi  

Adapun penyebab dari faktor polusi terdiri dari 2 aspek yaitu 

(Marni, 2014) 

1) Keberadaan Asap Dapur  

Pencemaran udara di dalam rumah banyak terjadi di 

Negara-negara berkembang. Diperkirakan setengah dari rumah 

tangga di dunia, memasak dengan bahan bakar yang belum 

diproses seperti kayu, sisa tanaman dan batubara sehingga akan 

melepaskan emisi sisa pembakaran di dalam ruangan tersebut. 

Pembakaran pada kegiatan rumah tangga dapat menghasilkan 

pencemaran udara di dalam rumah adalah asap dapur. Asap 

dari bahan bakar kayu merupakan faktor resiko dengan 

kejadian ISPA pada balita. Penelitian Keman (2005) 

menunjukan anak balita yang tinggal di rumah dengan jenis 
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bahan bakar yang digunakan adalah kayu memiliki resiko 

terkena ISPA sebesar 2,8 kali lebih besar dibandingkan anak 

balita yang tinggal di rumah dengan jenis bahan bakar yang 

digunakan minyak/gas. 

2) Keberadaan Perokok 

Kebiasaan merokok di dalam rumah dapat menimbulkan asap 

yang tidak hanya dihisap oleh perokok, taetapi juga dihisap 

oleh orang yang ada disekitarnya termasuk anak-anak. Satu 

batang rokok yang dibakar anak mengeluarkan sekitar 4.000 

bahan kimia seperti nikotin, gas karbonmonoksida, nitrogen 

oksida, hydrogen cianida, ammonia, akrolein, acetilen, benzol 

dehide, urethane, methanol, conmarin, 4-ethyl cathecol, 

ortcresorperyline dan lainnya, sehingga paparan asap rokok 

dapat mengingkatkan risiko kesakitan pernafasan khususnya 

pada anak berusia kurang dari 2 tahun. 

Asap rokok yang diisap oleh perokok adalah asap mainstream 

sedangkan asap dari ujung rokok yang terbakar dinamakan asap 

slidestrea. Polusi udara yang diakibatkan oleh asap slidestream 

dan asap mainstream  yang sudah teekstrasi dinamakan asap 

tangan kedua atau asap tembakau lingkungan. Mereka yang 

menghisap asap inilah yang dinamakan perokok pasif atau 

perokok terpaksa. 
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Terdapat seorang perokok atau lebih dalam rumah akan 

memperbesar risiko anggota keluarga menderita sakit, seperti 

gangguan pernapasan, memperburuk asma dan memperberat 

penyakit angina pectoris serta dapat meningkatkan resiko 

untuk mendapat serangan ISPA khususnya pada balita. Anak-

anak yang oran tuanya perokok lebih mudah terkena penyakit 

saluran pernapasan seperti flu, asma pneumonia dan penyakit 

saluran pernapasan lainnya. 

Gas berbahaya dalam asap rokok merangsang pembentukan 

lendir, debu dan bakteri yang tertumpuk tidak dapat 

dikeluarkan, menyebabkan bronchitis kronis, lumpuhnya serat 

elastin di jaringan paru mengakibatkan daya pompa paru 

berkurang, udara tertahan di paru-paru dan mengakibatkan 

pecahnya kantong udara.  

6. Tanda dan Gejala  

ISPA merupakan proses inflamasi yang terjadi pada setiap bagian 

saluran pernafasan atas maupun bawah, yang meliputi infiltrat 

peradangan dan edema mukosa, kongestif vaskuler, bertambahnya 

sekresi mukus serta perubahan struktur fungsi siliare (Muttaqin, 2008). 

Tanda dan gejala ISPA banyak bervariasi antara lain demam, pusing, 

malaise (lemas), anoreksia (tidak nafsu makan), vomitus (muntah), 

photophobia (takut cahaya), gelisah, batuk, keluar sekret, stridor (suara 

nafas), dyspnea (kesakitan bernafas), retraksi suprasternal (adanya 
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tarikan dada), hipoksia (kurang oksigen), dan dapat berlanjut pada 

gagal nafas apabila tidak mendapat pertolongan dan mengakibatkan 

kematian. (Nelson, 2003). 

Sedangkan tanda gejala ISPA menurut Depkes RI (2012) adalah :  

a. Gejala dari ISPA Ringan  

Seseorang anak dinyatakan menderita ISPA ringan jika ditemukan 

satu 

atau lebih gejala-gejala sebagai berikut: 

1) Batuk  

2) Serak  

3) Pilek  

4) Panas  

b. Gejala dari ISPA sedang  

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA sedang jika dijumpai 

gejala dari ISPA ringan disertai satu atau lebih gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1) Pernafasan lebih dari 50 kali per menit pada anak yang 

berumur kurang dari satu tahun atau lebih dari 40 kali per 

menit pada anak yang berumur satu tahun atau lebih. Cara 

menghitung pernafasan ialah dengan menghitung jumlah 

tarikan nafas dalam satu menit. Untuk menghitung dapat 

digunakan arloji. 
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2) Suhu lebih dari 39  

3) Tenggorokan berwarna merah  

4) Timbul bercak-bercak merah di kulit menyerupai bercak 

campak  

5) Telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga  

6) Pernafasan berbunyi seperti mendengkur  

7) Pernafasan berbunyi menciut-ciut 

c. Gejala dari ISPA Berat  

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA berat jika dijumpai 

gejala-gejala ISPA ringan atau ISPA sedang disertai satu atau lebih 

gejala-gejala sebagai berikut: 

1) Bibir atau kulit kebiruan  

2) Lubang hidung kembang kempis pada waktu bernafas  

3) Anak tidak sadar atau kesadaran menurun  

4) Pernafasan berbunyi dana anak tampak gelisah  

5) Sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernafas  

6) Nadi cepat lebih dari 160 kali per menit  

7) Tenggorokan berwarna merah 

7. Penatalaksanaan kasus ISPA  

Penemuan dini penderita pneumonia dengan penatalaksanaan kasus 

yang benar merupakan strategi untuk mencapai dua dari tiga tujuan 

program (turunnya kematian karena pneumonia dan turunnya 
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penggunaan antibiotik dan obat batuk yang kurang tepat pada 

pengobatan penyakit ISPA). 

Pedoman penatalaksanaan kasus ISPA akan memberikan petunjuk 

standar pengobatan penyakit ISPA yang akan berdampak mengurangi 

penggunaan antibiotik untuk kasus-kasus batuk pilek biasa, serta 

mengurangi penggunaan obat batuk yang kurang bermanfaat. Strategi 

penatalaksanaan kasus mencakup pula petunjuk tentang pemberian 

makanan dan minuman sebagai bagian dari tindakan penunjang yang 

penting bagi pederita ISPA . Penatalaksanaan ISPA meliputi langkah 

atau tindakan sebagai berikut : 

a. Penanganan pertama di rumah  

Penanganan ISPA tidak harus di tempat pelayanan kesehatan saja, 

tetapi penangan ISPA sebelum berobat ke pelayanan kesehatan 

harus ditangani. Menurut Simanjutak (2007) penanganan demam 

sebelum ke tempat pelayanan kesehatan yaitu meliputi mengatasi 

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

cairan, memberikan kenyamanan dan memperhatikan tanda-tanda 

bahaya ISPA ringan atau berat yang memerlukan bantuan khusus 

petugas kesehatan. 
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b. Penatalaksanaan oleh tenaga kesehatan menurut R.Hartono (2012) 

adalah :  

1) Pemeriksaan  

Pemeriksaan artinya memperoleh informasi tentang penyakit 

anak dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibunya, 

melihat dan mendengarkan anak. Hal ini penting agar selama 

pemeriksaan anak tidak menangis (bila menangis akan 

meningkatkan frekuensi napas), untuk ini diusahakan agar anak 

tetap dipangku oleh ibunya. Menghitung napas dapat dilakukan 

tanpa membuka baju anak. Bila baju anak tebal, mungkin perlu 

membuka sedikit untuk melihat gerakan dada. Untuk melihat 

tarikan dada bagian bawah, baju anak harus dibuka sedikit. 

Tanpa pemeriksaan auskultasi dengan steteskop penyakit 

pneumonia dapat didiagnosa dan diklassifikasi. 

2) Pengobatan 

a) Klasifikasi ISPA dibagi menjadi 3 kategori dan intervensi 

dari ketiga kategori ISPA berbeda-beda yaitu salah satunya 

ISPA berat. Penatalaksanaan ISPA berat yaitu dirawat di 

rumah sakit, diberikan antibiotik parenteral, oksigen dan 

sebagainya.  

b) Selain ISPA berat ISPA sedang pun memiliki 

penatalaksanaan tersendiri. Penatalaksanaan ISPA sedang 

yaitu diberi obat antibiotik kotrimoksasol peroral. Bila 
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penderita tidak mungkin diberi kotrimoksasol atau ternyata 

dengan pemberian kontrmoksasol keadaan penderita 

menetap, dapat dipakai obat antibiotik pengganti yaitu 

ampisilin, amoksisilin atau penisilin prokain. 

c) Menurut Depkes RI tahun 2012 Penatalaksanaan ISPA 

ringan yaitu tanpa pemberian obat antibiotik. Diberikan 

perawatan di rumah, untuk batuk dapat digunakan obat 

batuk tradisional atau obat batuk lain yang tidak 

mengandung zat yang merugikan seperti kodein, 

dekstrometorfan dan antihistamin. Bila demam diberikan 

obat penurun panas yaitu parasetamol. Penderita dengan 

gejala batuk pilek bila pada pemeriksaan tenggorokan 

didapat adanya bercak nanah (eksudat) disertai pembesaran 

kelenjar getah bening dileher, dianggap sebagai radang 

tenggorokan oleh kuman streptococcuss dan harus diberi 

antibiotik (penisilin) selama 10 hari. 

3) Istirahat yang Cukup 

Anak yang mempunyai penyakit febrile akut seharusnya 

mendapat tempat tidur istirahat. Ini biasanya tidak sulit untuk 

suhu yang ditinggikan tetapi menjadi sulit ketika anak merasa 

baik. Sering anak banyak mengeluh dengan tempat istirahat 

ketika mereka diijinkan untuk berbohong untuk sesuatu agar 

mereka dapat menonton TV atau aktifitas lain secara diam-
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diam. Jika anak protes, diijinkan mereka untuk bermain secara 

diam-diam untuk mencapai istirahat lebih baik daripada 

membuat mereka menangis melampui batas tempat tidur. 

4) Mengembangkan kenyamanan  

Anak yang lebih tua biasanya mampu untuk mengatur 

keluarnya bunyi sengau dengan kesulitan yang kecil. Orang tua 

memerintahkan untuk membenarkan mengelola obat tetes 

hidung dan irigasi kerongkongan jika dipesan. Untuk setiap 

anak muda, yang normalnya melewati hidung, pengisap sengau 

bayi atau alat pembersih telinga berbentuk syringe yang 

menolong berpindahnya keluaran sengau sebelum memberinya. 

Praktek ini diijinkan dengan membangkitkan obat tetes hidung 

yang dapat membersihkan sengau dan mendukung 

pemberiannya. Obat tetes hidung dapat disiapkan di rumah 

dengan membuat 1 sendok teh garam kedalam 1 takaran air 

panas. 

5) Menurunkan Suhu 

Jika anak mempunyai suhu tinggi yang signifikan, mengatur 

demam sangat tinggi. Orang tua mengetahui cara merawat suhu 

anak dan membaca thermometer dengan akurat. 

6) Pencegahan penyebaran infeksi 

Berhati-hati dalam mencuci tangan dengan melakukan ketika 

merawat anak yang terinfeksi pernafasan. Anak dan keluarga 
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mengajarkan untuk menggunakan tisu atau tangannya untuk 

menutup hidung dan mulutnya ketika mereka batuk / bersin dan 

mengatur tisu dengan pantas seperti sebaiknya mencuci 

tangannya. Penggunaan tisu dapat saja dibuang ke bak sampah 

dan tisu dianjurkan mengakumulasi ke tumpukan, anak yang 

terinfeksi pernafasan tidak berbagi cangkir minuman, baju cuci 

/ handuk. 

7) Mengembangkan Hidrasi  

Dehidrasi terutama ketika muntah atau diare. Cukupnya cairan 

yang diterima mendorong yang berlebihan jumlah cairan pada 

frekuensi. Cairan tinggi kalori seperti colas, jus buah air 

pewarna dan pemanis pada jagung mencegah katabolisme dan 

dehidrasi terapi akan mencegah diare yang muncul. 

8) Pemenuhan Nutrisi 

Hilangnya nafsu makan adalah karakter anak yang terinfeksi 

akut dan pada banyak kasus anak diijinkan untuk menentukan 

miliknya yang dibutuhkan untuk makan. 

9) Dukungan Keluarga dan Rumah Asuh 

Orang tua memberi anak antibiotik oral yang membutuhkan 

untuk pemahaman begitu penting untuk mengelola secara 

teratur dan selanjutnya obat untuk mengukur jarak pada waktu 

anaknya sakit. Orang tua juga secara kontinyu memberi banyak 

pengobatan pada anak yang tidak diterima oleh praktek 
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kesehatan. Ketidakcocokan efek telah diterangkan pada anak 

yang menerima bekal persiapan untuk dewasa (seperti aktifitas 

panjang obat tetes hidung (Neo-synephrine II), 

Dextromethorphan, batuk squares (kehilangan untuk anak). 

Mereka juga berkelanjutan untuk memberi gambaran antibiotik 

yang tertimbun pada penyakit sebelumnya. 

8. Pencegahan ISPA  

Pencegahan ISPA Menurut Depkes RI tahun 2012 antara lain :  

a Menjaga kesehatan gizi  

Menjaga kesehatan gizi yang baik akan mencegah atau terhindar 

dari penyakit yang terutama antara lain penyakit ISPA. Misalnya 

dengan mengkonsumsi makanan empat sehat lima sempurna, 

banyak minum air putih, olah raga dengan teratur, serta istirahat 

yang cukup.  Kesemuanya itu akan menjaga badan tetap sehat. 

Dengan tubuh yang sehat maka kekebalan tubuh akan semakin 

meningkat, sehingga dapat mencegah virus atau bakteri penyakit 

yang akan masuk ke tubuh.  

b Imunisasi  

Pemberian immunisasi sangat diperlukan baik pada anak-anak 

maupun orang dewasa. Immunisasi dilakukan untuk menjaga 

kekebalan tubuh supaya tidak mudah terserang berbagai macam 

penyakit yang disebabkan oleh virus / bakteri. 
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c. Menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan  

Membuat ventilasi udara serta pencahayaan udara yang baik akan 

mengurangi polusi asap dapur atau asap rokok yang ada di dalam 

rumah. Hal tersebut  dapat mencegah seseorang menghirup asap 

yang bisa menyebabkan terkena penyakit ISPA. Ventilasi yang 

baik dapat memelihara kondisi sirkulasi udara (atmosfer) agar tetap 

segar dan sehat bagi manusia. 

d. Mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA  

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) ini disebabkan oleh virus/ 

bakteri yang ditularkan oleh seseorang yang telah terjangkit 

penyakit ini melalui udara yang tercemar dan masuk ke dalam 

tubuh. Bibit penyakit ini biasanya berupa virus / bakteri di udara 

yang umumnya berbentuk aerosol (suspensi yang melayang di 

udara). Adapun bentuk aerosol yakni Droplet, Nuclei (sisa dari 

sekresi saluran pernafasan yang dikeluarkan dari tubuh secara 

droplet dan melayang di udara), yang kedua duet (campuran antara 

bibit penyakit). 
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C. Kerangka Teori  

Kerangka teori adalah penjabaran dari tinjauan teori serta disusun untuk 

memecahkan masalah penelitian (Notoatmodjo, 2010).  Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi ISPA antara lain faktor demografi, faktor 

biologis dan faktor lingkungan (Dharmage, 2009).  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 : Faktor yang tidak diteliti  

 : Faktor yang diteliti  

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Simanjuntak (2007) dan Marni (2014) 
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D. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep adalah gambaran suatu hubungan atau kaitan antara satu 

konsep dengan konsep lainnya, antara satu variabel dengan variabel 

lainnya dari masalah yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2010). Kerangka 

konsep dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 3.1 sebagai 

berikut : 
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E. Hipotesis  

Hipotesisi dalam penelitian ini adalah :  

1. Ada hubungan antara pengetahuan  ibu atau keluarga balita dengan 

perawatan ISPA pada balita sebelum berobat ke Puskesmas 

Karanglewas tahun  2016 

2. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu atau keluarga balita 

dengan perawatan ISPA pada balita sebelum berobat ke Puskesmas 

Karanglewas tahun 2016 
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