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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan 

sangat ditentukan oleh kemampuan individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat untuk mencapai tujuan yang realistis dan berarti, serta kemampuan 

untuk menggerakkan energi dan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai 

tujuan tersebut secara efisien. Oleh karena itu kesehatan perlu dipelihara dan 

ditingkatkan kualitasnya. Untuk mewujudkan paradigma tersebut pemerintah 

telah mencanangkan visi Indonesia sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat 

Indonesia di masa depan yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan 

perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil 

dan merata. Serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya               

(Effendi, 1998) 

Dalam keluarga, orang tua sangatlah dicintai dan dibanggakan oleh 

anak, begitu juga sebaliknya anak merupakan buah hati yang sangat berharga, 

yang harus dijaga dan dilindungi, sehingga saat anak sakit timbul suatu 

kekhawatiran seketika yang menimbulkan reaksi emosi serta terjadi ekspresi 

tingkah laku yang tidak biasa. Orang tua, khususnya ibu adalah faktor yang 

sangat penting dalam mewariskan status kesehatan kepada anak-anak mereka. 

Rendahnya kesehatan orang tua, terutama ibu dan anak bukan hanya karena 
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sosial ekonominya yang rendah, tetapi sering juga disebabkan karena orang 

tua, atau ibu tidak mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatannya dan 

kesehatan anaknya atau tidak tahu makanan yang bergizi yang harus dimakan 

(Notoatmodjo, 2007) 

Anak merupakan sumber daya manusia suatu bangsa. Jika anak 

tumbuh dengan sehat dan kuat maka pada dewasanya mereka akan mampu 

mengembangkan bangsa dan negara mereka dengan baik dan bijaksana. Anak-

anak merupakan kelompok dalam masyarakat yang paling rentan terserang 

penyakit. Hal ini karena mereka belum mempunyai cukup perlindungan 

(kekebalan) terhadap penyakit (Biddulph, 1999).   

Tubuh manusia sendiri mempunyai alat dan cara untuk mengatasi 

penyakit sampai batas kemampuan tersebut. Dalam peristiwa sehari-hari 

sering kita saksikan seorang anak yang sakit demam, batuk, pilek, atau luka-

luka yang dapat sembuh tanpa pengobatan (Markum, 1997, cit Nooraini   

2007). 

UNICEF telah memainkan peranan yang besar dalam memperingatkan 

Dunia mengenai beban yang sangat berat akibat penyakit dan kematian yang 

dialami oleh anak-anak di dunia. Bagaimanapun, dalam beberapa dekade 

penanganan masalah ini diperkirakan bahwa di seluruh dunia 12 juta anak 

mati setiap tahunnya akibat penyakit atau malnutrisi (Anderson, 2007)  

Penyakit yang umum diderita bayi dan balita hampir dipastikan pada 

suatu saat menyerang, antara lain : demam, infeksi saluran napas, dan diare. 

Tapi yang sering membuat orang tua khususnya ibu segera membawa anaknya 
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berobat adalah demam dan diare. Demam merupakan gejala penyakit yang 

paling sering dialami si kecil. Si kecil yang sedang demam, tentu akan 

membuat resah orang tua (Suyono, 1998). 

Panas tinggi atau demam dapat terjadi pada semua tingkatan umur 

manusia dari bayi hingga orang lanjut usia sekalipun. Hal ini tak lepas dari 

berbagai kemungkinan masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Panas tinggi 

atau demam pada dasarnya memang bukan penyakit tapi gejala suatu penyakit. 

Yaitu, proses alamiah yang timbul akibat perlawanan tubuh terhadap 

masuknya bibit penyakit. Namun, demam pada bayi dan anak balita 

merupakan salah satu kasus yang tak dapat diabaikan begitu saja. Dibutuhkan 

perlakuan dan penanganan tersendiri yang sangat jauh berbeda bila 

dibandingkan dengan orang dewasa. Perlakuan dan penanganan yang salah, 

lambat, dan tidak tepat akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh balita, bahkan dapat membahayakan keselamatan 

jiwanya. Karena itu pengetahuan yang lengkap berkaitan dengan demam pada 

balita wajib dikuasai dengan baik oleh para orang tua khususnya ibu. Dengan 

begitu bukan kepanikan yang muncul ketika buah hatinya mengalami demam, 

melainkan sikap yang tepat dan tindakan atau pertolongan pertama yang 

segera dilakukan untuk mencegah akibat yang lebih buruk (Widjaja, 2001). 

Sebagian besar demam berhubungan dengan infeksi yang dapat berupa 

infeksi lokal atau sistemik. Paling sering demam di sebabkan oleh penyakit 

infeksi 50% diikuti penyakit vaskuler kolagen 15%, neoplasma 7%, inflamasi 

usus besar 4%, dan penyakit lain 12%. Penyakit infeksi meliputi sindrom 
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virus, infeksi saluran pernafasan atas, infeksi saluran pernafasan bawah, 

traktus urinarius, gastrointestinal, osteomielitis, infeksi saluran saraf pusat, 

tuberkulosis, bakterimia, endokarditis, bakterialis sub akut, abses, malaria. 

Sedangkan penyakit vaskuler kolagen meliputi reumatoid arthritis, sindrom 

lupus erimatosis dan vaskulitis (Soedarmo, 2002) 

Demam pada anak sering menimbulkan fobia tersendiri bagi banyak 

ibu. Keyakinan untuk segera menurunkan panas ketika anak demam sudah 

melekat erat dalam benak ibu. Demam diidentikkan dengan penyakit, sehingga 

saat demam berhasil diturunkan, ibu merasa lega karena menganggap penyakit 

akan segera pergi bersama turunnya panas tubuh. Keinginan untuk 

menenangkan kegelisahan orang tua inilah yang terkadang memaksa dokter 

memberikan obat penurun panas walaupun sebenarnya mungkin tidak perlu.  

Karakteristik ibu merupakan salah satu bagian yang dapat menunjang 

pencegahan demam pada anak. Seorang ibu adalah bagian integral dari 

penyelenggaraan rumah tangga yang dengan kelembutan dan kehalusannya 

dibutuhkan untuk merawat dan mengasuh anak secara terampil agar anak 

tumbuh dengan sehat. Begitu juga ketika anak mengalami demam, ibu harus 

mempunyai sikap yang tepat untuk menghadapinya. Sikap merupakan suatu 

pengetahuan yang disertai kesediaan kecenderungan bertindak. Sikap seorang 

ibu dalam menghadapi demam akan sangat mempengaruhi apakah demam 

akan menurun atau meningkat. Ibu yang mengetahui demam dan memiliki 

sikap yang baik dalam memberikan perawatan dapat mencegah dampak 

negatif demam yang tidak diatasi dengan benar (Harjaningrum, 2004) 
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Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 

merupakan salah satu desa dengan kejadian demam yang relatif tinggi, yaitu 

54,93% dari keseluruhan balita (Puskesmas II Gemolong). Desa ini memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 5241 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 

2532, perempuan 2709, dengan jumlah balita sebesar 415 (7,2%) dan jumlah 

Ibu yang mempunyai anak balita 392 (6,8%) dari keseluruhan penduduk di 

Desa Ngembat Padas (Profil Kelurahan Ngembat Padas, 2007) 

Berdasarkan studi pendahuluan berupa wawancara dari ibu yang 

mempunyai anak balita di Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, 

Kabupaten Sragen didapatkan gambaran mengenai pengetahuan dan sikap ibu. 

Beberapa ibu yang diwawancarai kurang mengetahui konsep demam, 

penyebab-penyebab demam, dampak atau akibat dari demam. Hal ini 

menggambarkan bahwa pengetahuan ibu masih kurang. Sedangkan sikap ibu 

dari hasil wawancara tersebut yaitu; Ibu mengatakan bahwa jika anaknya 

demam harus segera diberikan obat penurun panas, anak yang mulai demam 

harus segera dibawa ke dokter, anak demam harus istirahat penuh. Hal 

tersebut menunjukkan sikap yang ibu miliki untuk memberikan perawatan 

pada anak demam masih kurang. 

Memperhatikan permasalahan akan pentingnya sikap seorang ibu 

dalam memberikan perawatan kepada anak dan berdasarkan studi 

pendahuluan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada 

”Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Menghadapi  
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Demam Pada Anak Balita Di Desa Ngembat Padas Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen”   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan perumusan 

masalah sebagai berikut : “Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan sikap ibu menghadapi demam pada anak balita di Desa Ngembat 

Padas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 

antara tingkat pengetahuan dengan sikap ibu menghadapi demam pada 

anak balita di Desa Ngembat Padas Kecamatan Gemolong Kabupaten 

Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui: 

a. Tingkat pengetahuan ibu tentang demam pada anak balita  di Desa 

Ngembat Padas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 

b. Sikap ibu dalam menghadapi demam pada anak balita di Desa 

Ngembat Padas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Orang tua atau masyarakat 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kesehatan kaitannya dengan 

sikap menghadapi demam pada anak balita. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi 

institusi pendidikan dan acuan bagi ilmu pengetahuan secara umum. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu, pengalaman, dan pengetahuan dalam mengkaji 

permasalahan tentang hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap 

Ibu menghadapi demam pada anak balita. 

d. Bagi Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Ilmu Keperawatan 

serta meningkatkan wawasan pengetahuan dan sebagai tambahan referensi 

kepustakaan untuk penelitian lebih lanjut dibidang keperawatan kesehatan 

Ibu dan Anak. 

e. Instansi Kesehatan atau Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

meningkatkan kegiatan penyuluhan-penyuluhan atau pemberian 

pendidikan kesehatan  tentang demam pada anak balita.  
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E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Roh’anna (2007) yang berjudul ”Hubungan 

Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Ketika 

Menghadapi Anak Demam Pada Ibu Di Ruang Anak RSUD R.A Kartini 

Jepara”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 

menggunakan rancangan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross 

sectional. Subyek penelitian ini adalah Ibu yang anaknya mengalami 

demam yang sedang dirawat di ruang anak Rumah Sakit Umum Kartini 

Jepara. Jumlah responden sebanyak 40 orang, pengambilan sampel dengan 

teknik Quota Sampling. Hasil penelitian untuk pendidikan dengan analisis 

Chi Square memperoleh koefisien 42,530 dengan p<0,05 (0,0005<0,05), 

maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan 

dengan tingkat kecemasan Ibu dalam menghadapi anak demam. Hasil 

penelitian untuk tingkat pengetahuan dengan analisis Chi Square 

memperoleh koefisien 21,395 dengan p<0,05 (0,002<0,05), maka Ho 

ditolak, artinya terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

tingkat kecemasan Ibu dalam menghadapi anak demam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diyana Puspita Sari (2007) yang berjudul 

”Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Penyakit Tuberkulosis Dengan 

Sikap Ibu Terhadap Penatalaksanaan Tuberkulosis Pada Anak Toddler Di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif korelatif dengan rancangan cross sectional. 

Subyek penelitiannya adalah semua ibu yang mempunyai anak usia toddler 
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dan menderita tuberculosis di BBKPM Surakarta. Jumlah responden 51 

orang, pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Pengujian 

hipotesis penelitian menggunakan uji Rank Spearman, dengan hasil 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang 

penyakit tuberkulosis dengan sikap ibu dalam penatalaksanaan penyakit 

tuberkulosis pada anak toddler di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

Surakarta. 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada judul yaitu Hubungan  

Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Menghadapi Demam Pada 

Anak Balita Di Desa Ngembat Padas Kecamatan Gemolong Kabupaten 

Sragen. Sampel yaitu ibu yang mempunyai anak usia balita di Desa 

Ngembat Padas Kec.Gemolong Kab. Sragen. Jumlah sampel 198 

responden, pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

Proportional Random Sampling. Variabel bebas penelitian adalah 

pengetahuan ibu tentang demam, variabel terikatnya adalah sikap ibu 

menghadapi demam pada anak balita.   
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