
PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN 

PENGETAHUAN DAN SIKAP  IBU TENTANG ISPA PADA ANAK 

BALITA DI DESA BLULUKAN WILAYAH KERJA  

PUSKESMAS COLOMADU II KABUPATEN  

KARANGANYAR 
 

 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

 Mencapai Derajat  Sarjana Keperawatan 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

AMIN PRASETYO NUGROHO 
J  210 040 064 

 
 
 
 

JURUSAN KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2011 



 ii

HALAMAN PERSETUJUAN 
 
 
 

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN 

PENGETAHUAN DAN SIKAP  IBU TENTANG ISPA PADA ANAK 

BALITA DI DESA BLULUKAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS  

COLOMADU II KABUPATEN KARANGANYAR 
 
 
 
 
 
 

Diajukan Oleh: 
 

 

 
AMIN PRASETYO NUGROHO 

J  210 040 064 
 

Telah disetujui oleh: 
 
 

 
 

                     Pembimbing I                  Pembimbing II 

 

 

(Agus Sudaryanto, S.Kep., Ns., M.Kes.).         (Sulastri, S.Kp.,M.Kes) 
Tanggal :                     Tanggal : 

 

 

 

 



 iii

PERNYATAAN  
 

 

 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 

Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 

 

 

Surakarta, Januari 2011    

 

 

Amin Prasetyo Nugroho 
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MOTTO 
 
 
 
 
 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka 
mau mengubahnya sendiri.” 

(QS.Ar-Ra’d : 11) 
 

“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian 
itu sesungguhnya berat,kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 

(QS.AL-baqarah :45) 
 

“Dan kami menurunkan dari AL Qur’an sebagai penyembuh dan rahmat 
bagi orang-orang yang percaya, dan Al Qur’an itu tidak akan menambah 
apapun bagi orang-orang yang berbuat aniaya kecuali hanya kerugian” 

(QS.AL Israa’,17:82) 
  

“Jadikanlah pengetahuan sebagai modal, ilmu sebagai senjata, sabar 
sebagai pakaian, keyakinan sebagai kekuatan, dan lemah lembut sebagai 

kebanggaan” 
 
 

“Selalu berpikir optimis” 
(penulis) 
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Tak lupa saya ucapkan rasa Syukur yang paling dalam pada ALLAH SWT, atas 

pertolongan dan kemudahanNYA. 

 

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 

 

1. Alm. Bapak, terimakasih atas doa dan didikannya selama masa hidupnya, 

yang belum sempat melhatku memperoleh gelar sarjana dan belum sempat 

untuk membahagiakannya. 

2. Ibuku tercinta dan tersayang yang dengan tulus ikhlas membesarkanku dan 

selalu mendoakanku agar menjadi orang yang berguna. 
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menyayangiku, menemaniku,menghargai, serta membantuku. Terima kasih 

atas perhatian dan doa selama ini 

5. Pembimbing saya, Bapak Agus Sudaryanto dan Ibu Sulastri yang selalu 

memberi pengarahan tak henti – hentinya. semoga ALLah SWT membalas 

budi baik Anda 

6. Sahabat-sahabatku semua terimakasih, atas bantuan, dukungan, dan 

doanya. 

7. Terima kasih buat temen – temen yang tidak bisa saya sebut,baik 

seperjuangan keperawatan 2004 atau tidak. Semoga silaturahhim selalu 

terjalin di antara kita. Semoga ALLAH SWT membalas budi baik anda 
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memberikan ijin penelitian. 
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tempat untuk penyuluhan. 

10. Ibu-ibu Kader posyandu (Ngesti Rahayu I sampai Ngesti rahayu XI), Desa 
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DI DESA BLULUKAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
COLOMADU II KABUPATEN KARANGANYAR 

 
Oleh: Amin Prasetyo Nugroho* 

  

Abstrak 
 

Dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah Republik Indonesia 
melakukan kebijaksanaan yang dikenal dengan “Indonesia Sehat 2015”, yang tujuannya 
yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara kesehatan masyarakat 
secara mandiri. Agar masyarakat baik individu, kelompok, maupun masyarakat mampu 
mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri, diperlukan peran perawat sebagai 
pendidik yaitu melalui kegiatan pembelajaran atau pendidikan kesehatan. Pendidikan 
kesehatan tentang ISPA bertujuan agar masyarakat memahami tentang penyakit infeksi 
saluran pernafasan, cara pencegahan, dan pengobatnya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan 
sikap ibu tentang ISPA pada anak balita di Desa Bulukan wilayah kerja Puskesmas 
Colomadu II, Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian ini adalah Quasi Eksperiment 
dengan rancangan penelitian pre-test post-test control group design yaitu percobaan yang 
belum secukupnya mempunyai sifat-sifat suatu percobaan sebenarnya atau semu. 
Populasi penelitian adalah semua ibu-ibu yang mempunyai anak balita di desa Blulukan, 
wilayah kerja Puskesmas Colomadu. Sample penelitian adalah 82 ibu dan dibagi 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai pendidikan 
kesehatan tentang inspeksi saluran pernafasan sedangkan kelompok control tidak. 
Instrument penelitian untuk mencari data tentang pengetahuan menggunakan kuesioner. 
Analisis data menggunakan uji t-test. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) terdapat 
perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap ibu antara sebelum dan sesudah mendapatkan 
pendidikan kesehatan tentang ISPA, (2)tidak terdapat perbedaan tingkat  pengetahuan 
dan sikap  ibu pada kelompok kontrol, (3)terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang ISPA,dan (4) terdapat pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap sikap ibu tentang ISPA pada anak balita di Desa Blulukan wilayah 
kerja Puskesmas Colomadu II Kabupaten Karanganyar.  

 
Kata kunci:  pengetahuan ibu, pendidikan kesehatan, Insfeksi Saluran Pernafasan  
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THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON THE IMPROVEMENT OF 
KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT MOTHER ISPA IN CHILDREN 

UNDER FIVE IN VILLAGE BLULUKAN WORKING AREA 
HEALTH CENTER DISTRICT II COLOMADU 

 KARANGANYAR  
 

 
by: Amin Prasetyo Nugroho 

 
Abstract 

 
In an effort to improve public health, the government of the Republic of 

Indonesia conducts policy known as "Healthy Indonesia 2015 ", whose purpose is 
to increase public participation in public health care independently. Community 
for individuals, groups, or communities are able to overcome his health problems 
independently, it takes the role of nurses as educators, that is through learning 
activities or health education. Health education on ISPA aims to make people 
understand about the disease of respiratory tract infection, prevention, and 
treatment. The purpose of this study was to determine the effect of health 
education on the level of maternal knowledge and attitudes about ISPA in children 
under five in the village of moldy Puskesmas Colomadu II, Karanganyar District. 
The method of this research is Quasi Experiment with pre-test research design 
post-test control group design is an experiment that has not been sufficient to have 
the properties of an actual or quasi-experiment. The study population was all 
mothers who have children under five in rural Blulukan, Puskesmas Colomadu. 
Research sample was 82 mothers and divided the experimental group and control 
group. The experimental group subjected to an inspection of health education 
about the respiratory system while the control group did not. Instrument research 
to find data about the knowledge using a questionnaire. Analysis of test data using 
t-test. The research concluded that: (1) there are differences in the level of 
knowledge and attitudes among mothers before and after getting health education 
on ARI, (2) there is no difference in the level of knowledge and attitude of mothers 
in the control group, (3) there is health education on the level of knowledge of 
mothers regarding ARI, and (4) there is health education on the attitude of 
mothers about ARI in children under five in rural Blulukan Puskesmas Colomadu 
II Karanganyar district. 
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