
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan yang dirancang masyarakat dunia atau 

yang disebut Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menurunkan angka 

kematian anak usia di bawah 5 tahun pada rentang waktu antara 1990-2015. 

Tujuan dari MDGs yang belum tercapai secara merata khususnya di negara 

berkembang termasuk Indonesia adalah menurunkan sepertiga kematian oleh 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) (Depkes RI, 2005). Hampir semua 

kematian karena ISPA pada anak adalah akibat ISPA bagian bawah terutama 

pneumonia (Dinkes Jateng, 2009). 

Pneumonia adalah pembunuh utama balita di dunia, lebih banyak 

dibanding dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. Di negara 

berkembang 60% kasus pneumonia disebabkan oleh bakteri, menurut hasil 

Riskesdas (2007) proporsi kematian balita karena pneumonia menempati urutan 

kedua (13,2%) setelah diare, menurut SKRT 2004 proporsi kematian balita karena 

pneumonia menempati urutan pertama di negara maju umumnya disebabkan virus 

(Depkes RI, 2012). Sebagian besar yang terserang pneumonia adalah anak-anak 

usia kurang dari 2 tahun  karena anak usia bawah lima tahun merupakan 

kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap 

berbagai penyakit, usia lanjut lebih dari 65 tahun, atau orang yang memiliki 

masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi) (Dinkes Jateng, 2012). 

Berdasarkan suatu penelitian faktor risiko pneumonia adalah kurangnya 

pemberian ASI eksklusif, gizi buruk, polusi udara dalam ruangan (indoor air 

pollution), kepadatan penduduk. Walaupun data yang tersedia terbatas, studi 

terkini masih menunjukkan Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza dan 

Respiratory Syncytial Virus sebagai penyebab utama pneumonia pada anak 

(Rudan et al., 2008).  

Tahun 2010, pneumonia berada diperingkat 3 teratas sebagai penyakit 

yang paling banyak diderita oleh penduduk Jawa Tengah, dan merupakan 
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penyebab utama kematian pada bayi. Tahun 2012, persentase pneumonia sebesar 

24,74%, angka ini masih jauh dari target Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 

2010. Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Grobogan termasuk kabupaten 

dengan cakupan persentase tinggi kejadian ISPA (Dinkes Jateng, 2012). Hal ini 

dikarenakan kondisi daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan daerah lahan 

kering, tandus, kritis dan cenderung sulit untuk mendapatkan air bersih sehingga 

meningkatkan risiko ISPA. 

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengetahuan yang 

dimiliki oleh orang tua terutama ibu berperan dalam pengambilan keputusan 

apabila ada anggota keluarga yang sakit. Pengetahuan masyarakat dapat 

ditingkatkan dengan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian Sumarah (2009) tentang efektifitas ceramah dan 

leaflet terhadap peningkatan pengetahuan tentang kanker leher rahim pada 

akseptor pil KB, rata-rata peningkatan pengetahuan setelah diberi edukasi dengan 

ceramah lebih besar dibanding peningkatan pengetahuan setelah diberi leaflet. 

Analisis independent-sample t-test diperoleh nilai 0,023 (p<0,05) berarti 

signifikan, sehingga ada perbedaan efektivitas antara metode ceramah dan leaflet 

dalam meningkatkan pengetahuan. Sehingga dalam penelitian ini digunakan dua 

metode edukasi tersebut yaitu ceramah dan leaflet, pemberian metode edukasi 

yang efektif diharapkan dapat memberi informasi yang mudah diterima oleh  

masyarakat sehingga mampu meningkatkan pengetahuan. Ceramah merupakan 

metode penyuluhan yang sering digunakan pada kelompok yang pesertanya lebih 

dari 15 orang (Notoatmodjo, 2003).  Ceramah akan berhasil jika penceramah 

menguasai materi yang akan disampaikan. Leaflet merupakan media penyuluhan 

yang fungsinya untuk memermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi 

masyarakat. Keberhasilan penyuluhan dapat dilihat dari adanya peningkatan 

pengetahuan Pulungan (2008).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengetahuan ibu-ibu PKK di Kabupaten Grobogan tentang 

penyakit ISPA sebelum dan sesudah mendapat edukasi melalui metode 

ceramah dan leaflet? 

2. Metode edukasi manakah yang lebih efektif antara metode ceramah dan 

leaflet untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK di Kabupaten 

Grobogan tentang penyakit ISPA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengevaluasi pengetahuan ibu-ibu PKK di Kabupaten Grobogan tentang 

penyakit ISPA sebelum dan sesudah mendapat edukasi melalui metode 

ceramah dan leaflet. 

2. Mendapatkan metode edukasi yang lebih efektif antara metode ceramah dan 

leaflet untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK di Kabupaten 

Grobogan tentang penyakit ISPA. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. ISPA 

a. Definisi ISPA 

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan infeksi akut yang 

menyerang salah satu bagian/lebih dari saluran napas mulai hidung sampai alveoli 

termasuk adneksanya (sinous, rongga telinga tengah, pleura) (Depkes RI, 2012). 

Infeksi saluran pernapasan akut adalah penyakit saluran pernapasan atas atau 

bawah, biasanya menular, dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang 

berkisar dari penyakit tanpa gejala atau  infeksi ringan sampai penyakit yang 

parah dan mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya, faktor lingkungan 

dan faktor pejamu (WHO, 2007). 
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Infeksi saluran pernapasan bagian atas sangat sering terjadi di bulan-

bulan menjelang akhir musim hujan dan awal musim kemarau. Manifestasi yang 

paling utama dari infeksi virus ini adalah batuk biasa (coryza akut), yang dapat 

mengalami komplikasi akibat infeksi bakteri sekunder dan diperburuk oleh 

sinusitis, otitismedia, penyumbatan pembuluh eustachian dan infeksi saluran 

pernafasan bagian bawah (Syamsudin & Keban, 2013). 

Infeksi saluran pernapasan bagian bawah adalah infeksi yang menyerang 

mulai dari bagian epiglotis atau laring sampai dengan alveoli, dinamakan sesuai 

dengan organ saluran napas, seperti epiglotitis, laringitis, laringotraketis, 

bronkitis, bronkiolitis dan pneumonia. Infeksi ini umumnya lebih serius dibanding 

infeksi saluran napas bagian atas (Syamsudin & Keban, 2013). Bakteri adalah 

penyebab utama infeksi saluran pernapasan bawah, dan Streptococcus 

pneumoniae merupakan penyebab paling umum pneumonia di banyak negara. 

Namun demikian, patogen yang paling sering menyebabkan ISPA adalah virus, 

atau infeksi gabungan virus-bakteri.  

b. Faktor penyebaran 

Terjadinya ISPA tertentu bervariasi menurut beberapa faktor. Penyebaran 

dan dampak penyakit berkaitan dengan:  

1) Kondisi lingkungan (misalnya, polutan udara, kepadatan anggota keluarga, 

kelembaban, kebersihan, musim, temperatur). 

2) Ketersediaan dan efektivitas pelayanan kesehatan dan langkah pencegahan 

infeksi untuk mencegah penyebaran (misalnya, vaksin, akses terhadap 

fasilitas pelayanan kesehatan, kapasitas ruang isolasi). 

3) Faktor pejamu, seperti usia, kebiasaan merokok, kemampuan pejamu 

menularkan infeksi, status kekebalan, status gizi, infeksi sebelumnya atau 

infeksi serentak yang disebabkan oleh patogen lain, kondisi kesehatan umum. 

4) Karakteristik patogen, seperti cara penularan, daya tular, faktor virulensi 

(misalnya, gen penyandi toksin), dan jumlah atau dosis mikroba (ukuran 

inokulum) (WHO, 2007). 
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c. Tanda klinis ISPA 

Secara klinis, gangguan saluran pernapasan adalah suatu penyakit akut 

yang ditandai pada mayoritas kasus dengan adanya batuk, dahak bernanah, dan 

demam bersama dengan tanda-tanda fisik atau perubahan radiologis yang cocok 

dengan konsolidasi paru-paru. Tanda-tanda lain gangguan saluran pernapasan 

secara umum yaitu: bersin-bersin, mata berair, hidung tersumbat, keluar cairan 

hidung, demam, sakit kepala, dispnea (napas pendek) saat beraktivitas atau saat 

istirahat, takipnea (napas cepat) biasanya pada anak-anak, dehidrasi, hipoksia, 

nyeri tenggorokan dan nyeri dada, batuk, merupakan refleks pertahanan yang 

timbul akibat iritasi percabangan trakeobronkial, sputum (Syamsudin & Keban, 

2013). 

Dispnea dan sputum pada gangguan pernapasan memiliki ciri dan skala 

tertentu, tabel 1 adalah skala dispnea dan tabel 2 merupakan ciri khas sputum 

yang terjadi pada gangguan pernapasan menurut Price & Wilson (2002). 
 

Tabel 1. Skala dispnea (Price & Wilson, 2002:776) 

Tingkat  Derajat Kriteria
0 

 
1 

 
 

2 
 

3 
 

4 

Normal 
 

Ringan 
 
 

Sedang 
 

Berat 
 

Sangat berat 

Tidak ada kesulitan bernapas kecuali dengan aktivitas 
berat. 
Terdapat kesulitan bernapas, napas pendek-pendek 
ketika terburu-buru atau berjalan menuju puncak 
landai. 
Harus berhenti berjalan untuk bernapas/ atau berjalan 
lambat karena kesulitan bernapas. 
Berhenti berjalan setelah 90 meter untuk bernapas atau 
setelah berjalan beberapa menit. 
Terlalu sulit bernapas bila meninggalkan rumah atau 
bila memakai/melepas baju.

 
Tabel 2. Ciri khas sputum yang terlihat pada berbagai gangguan paru (Price & Wilson, 

2002:775) 
Tampilan Kemungkinan penyebab 

Kental, translusen, putih keabu-abuan 
Merah bata seperti jelly kismis 
Warna karat (warna air buah plum) 
Merah muda, berbusa 
Kuning pucat/warna ikan salmon 
Sputum mukopurulen: kuning, kehijauan 
atau abu-abu kotor 
Purulen dan berbau busuk 

Pneumonia atipikal, asma 
Klebsiella pneumoniae 
Pneumonia pneumokokal 
Edema paru 
Pneumonia stafilokokus 
Pneumonia bakteri; bronkitis 
akut/kronis 
Anaerob oral(aspirasi), abses paru, 
bronkiektasis 
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Tanda-tanda yang dianggap berbahaya dan perlu di waspadai jika muncul 

pada anak antara usia 2 bulan sampai 5 tahun adalah: tidak bisa minum, kejang, 

kesadaran menurun, stridor, gizi buruk; sedangkan untuk anak umur kurang dari 2 

bulan yaitu: kurang bisa minum, kejang, kesadaran menurun, stridor, wheezing, 

demam atau dingin. Anak yang memiliki salah satu tanda-tanda tersebut harus 

segera dirujuk ke rumah sakit (Depkes RI, 2012). 

d. Terapi ISPA 

Antibiotik seringkali digunakan sebagai pengobatan terdepan, terutama 

untuk infeksi saluran pernapasan bawah. Namun, antibiotik tidak dianjurkan 

untuk infeksi virus. Sebaiknya digunakan antibiotik yang tepat berdasarkan 

organisme penyebab dan untuk memastikan terapi berubah sesuai dengan 

perkembangan infeksi dan resistensi yang terjadi terhadap terapi konvensional. 

1) ISPA bagian atas 

Secara umum, obat-obat yang biasa dipakai dalam terapi infeksi saluran 

pernapasan akut bagian atas adalah: antihistamin contohnya CTM, tripolidin; 

kortikosteroid; imunoterapi; decongestan; ekspektoran; dan kadang digunakan 

antibiotik jika disebabkan karena bakteri (Syamsudin & Keban, 2013). 

Untuk perawatan ISPA di rumah ada beberapa hal yang perlu dikerjakan 

seorang ibu dalam mengatasi ISPA, antara lain: 

a) Pengatasan demam 

Meningkatkan asupan cairan, banyak istirahat, mengompres dahi penderita, 

atau dengan obat yaitu parasetamol. 

b) Pengatasan batuk 

Minum banyak cairan, berhenti merokok (bagi yang merokok), hindari 

alergen, menggunakan obat golongan antitusif (Djunarko & Hendrawati, 

2011). 

2) ISPA bagian bawah 

Sebagian besar infeksi saluran pernapasan bagian bawah menggunakan 

antibiotik, tabel 3 adalah terapi antibiotik untuk infeksi pernapasan bawah. 
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Tabel 3. Terapi Antibiotik untuk infeksi pernapasan bawah (Syamsudin & Keban, 
2013:125) 

Tipe infeksi 
pernapasan bawah 

Sub grup Obat pilihan utama 

Infeksi pernapasan 
bawah 

Semua grup Amoksisillin atau tetrasiklin 

PPOK Ringan  
Berat & resiko 
P. aeruginosa  

Amoksisillin atau tetrasiklin 
Co-amoxilav, ciprofloxacin 

Pneumonia  Ringan 
 
 
Berat 
Berat & resiko 
P. Aeruginosa 

Penisilin Gimacrolid; aminopenisillinimacrolid; 
co-amoxiclav imacrolid cephalosporin; 
cephalosporin generasi  3 dan makrolida 
Cephalosporine generasi ke 3 dan makrolida 
Anti-pseudomonal cephalosporine + ciprofoxacin 
 

 

e. Pencegahan 

Menghindari alergen, istirahat, mencukupi asupan gizi, tidak merokok 

(Syamsudin & Keban, 2013). 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah sesuatu yang didapatkan manusia melalui media 

pancaindra. Dalam proses ini, indra penglihatan dan pendengaran merupakan 

indra yang paling dominan. Dalam mengkaji sesuatu, indra mempunyai tugas 

yang sangat penting. Pengetahuan dapat berpengaruh terhadap efek tindakan 

(Notoatmodjo, 2003). Pada penjabarannya pengetahuan diklasifikasikan menjadi 

beberapa hal, yakni: 

a. Tahu (know) 

Proses ini dapat dikaitkan dengan suatu ingatan terhadap suatu hal yang 

sebelumnya telah dikaji sebagai suatu pembelajaran. Dalam hal ini juga 

menyangkut sebuah ingatan yang bersifat spesifik terhadap berbagai hal yang  

telah diketahui. Proses ini dikategorikan sebagai tingkat yang paling rendah. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami adalah proses dalam menginterpretasikan suatu hal atau objek 

dengan penjelasan yang tepat dan benar. 

c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi adalah proses yang digunakan untuk mengelola materi yang 

diperoleh dan telah dipelajari sebelumnya. Dalam hal ini juga terkait dengan 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya.  
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d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah proses mengklasifikasikan materi kedalam suatu komponen 

yang masih dalam satu lingkup yang sama dan saling terkait.  

e. Sintesis (syntesis) 

Sintesis adalah proses menempatkan  atau menyusun suatu bagian komponen 

kedalam suatu bentuk yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untukmenilai suatu objek berdasarkan 

kriterianya secara subjektif ataupun memakai kriteria yang sudah ada.  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

menggunakan kuesioner yang berisi materi yang diukur dari subjek penelitian  

atau responden (Notoatmodjo, 2003). 

Pendidikan dapat memengaruhi seseorang termasuk juga perilaku 

seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk berperan serta dalam 

pembangunan kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula 

pengetahuannya, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperolehnya 

(Notoatmodjo, 2002). 

3. Edukasi 

Edukasi merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan kesehatan 

kepada masyarakat, suatu kelompok atau individu. Tujuan dari edukasi adalah 

agar masyarakat, kelompok atau individu mendapatkan pengetahuan kesehatan 

yang lebih baik. Adanya pemberian edukasi dapat merubah perilaku dari sasaran 

edukasi. Setiap sasaran edukasi memiliki metode edukasi yang berbeda. Hal ini 

bertujuan agar metode edukasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dari sasaran 

edukasi dan lebih efektif (Notoatmodjo, 2003). 

Komunikasi kesehatan bertujuan mengubah perilaku sehingga kesehatan 

orang-orang akhirnya mengalami perbaikan (Graeff & Elder, 1996). Perubahan 

perilaku mencakup tiga ranah perilaku, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan 

melalui proses pendidikan kesehatan. Perilaku yang sehat dapat berupa emosi 



9 
 

yang positif, pengetahuan yang baik, pikiran yang sehat, selanjutnya perilaku 

tersebut diaplikasikan secara nyata oleh tiap-tiap individu dalam lingkungan 

keluarga, kelompok, dan masyarakat (Mubarak & Chayatin, 2009). 

Untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat yang sifatnya 

massa atau publik, cara yang paling tepat adalah dengan meggunakan pendekatan 

massa (Notoatmodjo, 2003). Menurut Notoatmodjo (2005) beberapa contoh 

metode promosi kesehatan secara massa, antara lain: 

a. Ceramah umum (public speaking) 

Biasanya dilakukan pada acara dan waktu tertentu untuk menyampaikan pesan 

kesehatan kepada masyarakat. 

b. Simulasi, dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lain. 

c. Tulisan di majalah atau koran baik dalam bentuk artikel maupun konsultasi 

kesehatan. 

d. Bill Board, yang dipasang dipinggir jalan, spanduk, poster, leaflet. 

Metode ceramah adalah cara menyajikan pelajaran melalui penuturan 

secara lisan  atau penuturan secara langsung kepada kelompok siswa. Kelebihan 

metode ceramah adalah murah, mudah untuk dilakukan, dapat menyajikan materi 

pelajaran yang luas, dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu 

ditonjolkan, dapat mengontrol kelas serta tidak memerlukan persiapan yang rumit. 

Kekurangan metode ceramah adalah apa yang dikuasai siswa tergantung apa yang 

dikuasai guru, setiap siwa memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap 

materi pembelajaran melalui pendengarannya, kadang dapat membosankan, dan 

sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan 

atau belum (Sanjaya, 2010). 

Media cetak yaitu media yang mengutamakan pesan-pesan visual yang 

terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Leaflet 

merupakan bentuk media penyampaian informasi atau pesan kesehatan melalui 

lembaran yang dilipat. Kelebihannya antara lain tahan lama, mencakup banyak 

orang, biaya tidak tinggi, tidak perlu listrik, dapat dibawa kemana-mana, 

mempermudah pemahaman, dan meningkatkan gairah belajar. Kekurangannya 
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tidak dapat menstimulir efek suara, efek gerak dan mudah terlipat (Notoatmodjo, 

2005). 

4. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses untuk melakukan penilaian pada suatu objek 

yang mana penilaian tersebut ditentukan kriterianya secara subjektif ataupun 

memakai kriteria yang sudah ada (Notoatmodjo, 2003). Menurut Arikunto (2001)  

evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan 

pemberian edukasi sudah tercapai. Dalam mengadakan evaluasi dilakukan 2 

langkah, yakni mengukur yaitu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, 

langkah berikutnya adalah menilai atau merupakan pengambilan keputusan. 

 

E. Landasan Teori 

Edukasi dapat memengaruhi seseorang dalam pembangunan kesehatan 

(Notoatmodjo, 2002). Komunikasi kesehatan bertujuan mengubah perilaku 

sehingga kesehatan orang-orang akhirnya mengalami perbaikan (Graeff & Elder, 

1996). Berdasarkan hasil penelitian Sumarah (2009) tentang efektifitas ceramah 

dan leaflet terhadap peningkatan pengetahuan tentang kanker leher rahim pada 

akseptor pil KB, rata-rata peningkatan pengetahuan setelah diberi edukasi dengan 

ceramah lebih besar dibanding peningkatan pengetahuan setelah diberi leaflet. 

Analisis independent-sample t-test diperoleh nilai 0,023 (p<0,05) berarti 

signifikan, sehingga ada perbedaan efektivitas antara metode ceramah dan leaflet 

dalam meningkatkan pengetahuan. 

Kelebihan pemberian edukasi dengan metode ceramah adalah murah, 

mudah untuk dilakukan, dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, dapat 

memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan, tapi kekurangan metode 

ceramah adalah apa yang dikuasai siswa tergantung apa yang dikuasai guru, setiap 

siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap materi pembelajaran 

melalui pendengarannya, kadang dapat membosankan, dan sulit untuk mengetahui 

apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum (Sanjaya, 

2010). Kelebihan leaflet antara lain tahan lama, mencakup banyak orang, biaya 

tidak tinggi, tidak perlu listrik, dapat dibawa kemana-mana, mempermudah 
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pemahaman, dan meningkatkan gairah belajar. Kekurangannya tidak dapat 

menstimulir efek suara, efek gerak dan mudah terlipat (Notoatmodjo, 2005). 

 

F. Hipotesis 

Edukasi dengan metode ceramah lebih efektif dibanding leaflet dalam 

meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK di Kabupaten Grobogan tentang 

penyakit ISPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


