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“A million mils comes from 1 step” 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Tingkat keparahan penyakit Infeksi Saluran Prenafasan Akut (ISPA), 

Sangat Di pengaruhi kemampuan keluarga mengontrol dan merawat anggota keluarga 

yang sakit dirumah. Ketidakmampuan keluarga memahami dampak serta bagaimana 

menangani masalah ISPA menyebabkan masalah dalam keluarga.Tujuan: Tujuan dari 

literatur review ini adalah untuk mengetahui apakah edukasi memiliki pengaruh 

terhadap pengetahuan dan kemandirian keluarga dengan anggota keluarga yang 

menderita ISPA. Metodologi:  penelitian ini menggunakan metode  literature review 

berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang di peroleh dari bahan 

acuan untuk di jadikan landasan kegiatan penelitian. Hasil: berdasarkan 4 hasil 

penelitian yang didapatkan pemberian edukasi sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan pengetahuan dan kemandirian keluarga dalam merawat anggota keluarga 

yang menderita  ISPA. Kesimpulan: pemberian edukasi terhadap keluarga sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan kemandiran keluarga dalam 

mencegah maupun merawat keluarga yang menderita ISPA. Pemilihan metode dan 

media edukasi juga dapat berpengaruh terhadap keefektifan pemberian edukasi. 

Kata kunci: Edukasi, pengetahuan dan kemandirian, keperawatan keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asbarburmin@gmail.com


 

x 
 

ABSTRACT 

Introduction: The severity of Acute Respiration Infection (ARI) is greatly affected by the 

ability of families to control and care for sick family members at home. The inability of families 

to understand the impact and how to deal with ARI causes problems in the family. Purpose: 

The purpose of this review literature is to find out whether education has an influence on the 

knowledge and independence of families with family members suffering from Acute 

Respiration Infection (ARI). Methodology: search for articles using Google Scholar to find 

articles according to inclusion and exclusion criteria then a review is conducted. Results: 

Based on 4 research results obtained educational provision is very influential on increasing 

family knowledge and independence in caring for family members suffering from ARI. 

Conclusion: providing education to families is very influential on increasing knowledge and 

family independence in preventing and caring for families suffering from ARI. The choice of 

educational methods and media can also affect the effectiveness of education delivery. 

Keywords: Education, knowledge and independence, family nursing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) masih menjadi salah satu 

masalah kesehatan masyarakat yang penting untuk diperhatikan, karena merupakan 

penyakit akut yang dapat menyebabkan kematian pada balita di berbagai negara 

berkembang termasuk Indonesia.  

Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan angka kematian 

pada balita didunia pada tahun 2013 sebesar 45,6 per 1000 kelahiran hidup dan 15% 

diantaranya disebabkan oleh ISPA. Setiap tahun, jumlah balita yang dirawat di 

rumah sakit dengan kejadian ISPA adalah sebesar 12 juta (Tazinya et al, 2018).  

Salah satu negara berkembang dengan kasus ISPA yang tinggi adalah 

Indonesia. Indonesia selalu menempati urutan pertama penyebab kematian ISPA 

pada kelompok bayi dan balita (Najmah, 2016). Berdasarkan hasil laporan Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013, ISPA di Indonesia sebanyak 25%. 

Kejadian ISPA di Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan insiden sebesar 1,8% 

dan prevalensi sebesar 4,5%,. ISPA tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun 

(25,8%). Prevalensi ISPA di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15,7%.  Terdapat lima 

provinsi dengan ISPA tertinggi yaitu NTT (41,7%), Papua (31,1%), Aceh (30,0%), 

NTB (28,3%) dan Jawa Timur (28,3%) (Litbangkes KemenKes RI, 2018). 

Pendidikan kesehatan merupakan suatu cara penunjang program-program 

kesehatan yang dapat menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan dalam 
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waktu yang pendek. Konsep pendidikan kesehatan merupakan proses belajar pada 

individu, kelompok atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan 

menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah kesehatan menjadi mampu. 

Pendidikan kesehatan dapat berperan untuk merubah perilaku individu, kelompok 

dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Perubahan perilaku yang 

diharapakan adalah dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

risiko terjadinya sakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi 

aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat sehingga perubahan perilaku merupakan 

hasil dari pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2007). 

Usaha pemberian kesempatan belajar dan memperoleh informasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dapat dilakukan 

oleh perawat dengan melakukan penyuluhan kesehatan tentang ISPA. Hal ini sesuai 

dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan yang menyebutkan bahwa penyuluhan kesehatan masyarakat 

diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, dan aktif berperan serta dalam upaya 

kesehatan. 

Peran orang tua dan keluarga dalam pencegahan ISPA sangat diperlukan 

karena yang biasanya terkena dampak ISPA adalah usia balita dan anak – anak yang 

kekebalan tubuhnya masih rentan terkena infeksi, Sehingga diperlukan peran orang 

tua dalam menangani hal ini.  
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Orang tua harus mengetahui tentang dampak negatif dari penyakit ISPA 

seperti ISPA ringan bisa menjadi pneumonia yang kronologisnya dapat 

mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Pencegahan penyakit ISPA ini 

tidak terlepas dari peran orang tua yang harus mengetahui cara pencegahan ISPA . 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum : untuk mengetahui apakah edukasi memiliki pengaruh terhadap 

pengetahuan dan kemandirian keluarga dengan anggota keluarga yang menderita 

ISPA 

2. Tujuan khusus : 

a. Mengidentifikasi pengaruh edukasi terhadap pengetahuan keluarga tentang 

penyakit ISPA 

b. Mengidentifikasi pengaruh edukasi terhadap kemandirian keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang menderita ISPA 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

ISPA adalah infeksi akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang 

disebabkan oleh infeksi jasad renik atau bakteri, virus, maupun reketsia tanpa  atau 

disertai dengan radang parenkim paru. ISPA berlangsung sampai 14 hari yang dapat 

ditularkan melalui air ludah, darah, bersin maupun udara pernafasan yang mengandung 

kuman. ISPA diawali dengan gejala seperti pilek biasa, batuk, demam, bersin-bersin, 

sakit tenggorokan, sakit kepala, sekret menjadi kental, nausea, muntah dan anoreksia 

(Wijayaningsih, 2013). 

Keluarga merupakan system pendukung utama yang memberi perawatan 

langsung pada setiap keadaan sehat maupun sakit pada klien. Keluarga berperan 

menentukan cara atau asuhan yang di perlukan klien dirumah. Keberhasilan perawat di 

rumah sakit dapat sia – sia jika tidak di teruskan dirumah yang kemudian 

mengakibatkan klien harus di rawat kembali (kambuh). Peran serta keluarga sejak awal 

asuhan dirumah sakit akan meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien 

dirumah, sehingga kemungkinan kekambuhan dapat di cegah. 
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Pendidikan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan ibu pada penyakit ISPA. Pendidikan kesehatan mengupayakan 

Perbandingan Efektivitas Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan 

Kemampuan perilaku masyarakat untuk menyadari atau mengetahui cara memelihara 

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

untuk mencari pengobatan jika menderita suatu penyakit. 

Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah 

kesehatan yang sedang terjadi dapat dikurangi atau teratasi. Salah satu cara untuk 

meningkatkan pengetahuan keluarga terhadap cara merawat anggota keluarga dengan 

ISPA adalah dengan cara pemberian edukasi proses penyakit ISPA, Edukasi atau 

disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka 

melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. 

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau 

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. 

Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu. 

Tujuan edukasi adalah:  

1. Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat.  

2. Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat.  
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3. Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan 

kesehatan yang ada.  

 

Tujuan edukasi di atas pada dasarnya dapat disimpulkan untuk mengubah 

pemahaman individu, kelompok, dan masyarakat di bidang kesehatan agar menjadikan 

kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai, mandiri, dalam mencapai tujuan hidup sehat, 

serta dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dengan tepat dan 

sesuai.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan metode  literature review berisi uraian 

tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan 

untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Tipe study yang direview adalah 

semua jenis penelitian yang menggunakan intervensi pemberian edukasi yang 

bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemandirian keluarga dalam merawat 

anggota keluarga yang menderita ISPA. Populasi sampelnya adalah seluruh 

keluarga dengan anggota keluarga yang menderita ISPA yang di berikan edukasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang menderita ISPA. 

 

B. Kriteria inklusi Dan Eksklusi 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik subjek studi kasus dari suatu populasi 

target yang terjangkau dan akan diteliti. Nursalam (2012), Kriteria inklusi dalam 

literature review ini adalah : 

a. Studi keperawatan yang membahas tentang peningkatan pengetahuan dan 

kemandirian keluarga dengan edukasi 

b. Studi keperawatan tentang penyakit ISPA 
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c. studi keperawatan dengan tenggat 5 tahun terakhir 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi yaitu menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari literature review karena berbagai sebab (Nusalam, 

2012). Studi keperawatan yang tidak membahas tentang peningkatan 

pengetahuan dan kemandirian keluarga dengan edukasi 

a. Studi keperawatan dengan tenggat lebih dari 5 tahun terakhir. 

 

C. Review Literatur 

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan google cendekia dengan 

memasukan kata kunci : Edukasi, pengetahuan dan kemandirian, keperawatan 

keluarga. Dan didapatkan hasil 478 artikel yang kemudian disaring lagi berdasarkan 

kriteria inklusi: intervensi edukasi keluarga dengan anggota keluarga yang 

menderita ISPA, dan didapatkan 20 artikel berdasarkan kriteria inklusi, hasil ini 

masih sangat banyak untuk dilakukan analisis, oleh karena itu penulis kembali 

melakukan seleksi terhadap 20 artikel tadi dengan cara memilah berdasarkan 

relevan tidaknya dengan judul literature review penulis, dan hasilnya didapatkan 4 

artikel yang memiliki judul dan abstrak yang relevan. Kemudian Artikel yang telah 

ditemukan tadi di analisis, diekstraksi dan disintesis kemudian ditentukan 

keterangannya. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan ditemukan sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan intervensi keperawatan di 

rumah sakit ataupun tatanan komunitas. 
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Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, hasil dan kesimpulan 

penelitian lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. 

Untuk mencari artikel, penulis melakukan pencarian menggunakan kata kunci 

yang sudah disusun. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan 

ekslusi didapatkan 4 artikel, 4 artikel tersebut kemudian dianalisis. 

Penulusuran menggunakan Google scholar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Artikel berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi 

Memasukan semua kata kunci yang ada dalam judul literature 

Kata kunci: Edukasi, pengetahuan dan kemandirian, keperawatan keluarga 

 

 478 Hasil 

Eligble dengan criteria inklusi   

 intervensi edukasi keluarga dengan anggota keluarga yang menderita 

ISPA               

20 

 

Eligble untuk 

dianalisis 

 
4 
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Tabel. Sinstesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

Penulis, judul 

dan tahun 

Tujuan Metode penelitian Jumlah 

responden/samp

el 

Tempat penelitian Hasil 

Vitria Erlinda, 

Peningkatan 

Kemandirian 

Keluarga Dalam 

Pencegahan Ispa 

Pada Balita 

Melalui 

Program 

Edukasi 

Berbasis 

Komunitas, 

2014 

untuk mengetahui 

perbedaan 

efektifitas program 

edukasi berbasis 

komunitas dalam 

kemandirian 

keluarga di wilayah 

kerja Puskesmas 

Simpang Tiga 

Kabupaten Aceh 

Besar 

Penelitian ini 

menggunakan  

desain quasi 

eksperimental 

dengan rancangan 

pretest and 

Posttest 

kriteria sampel 

adalah ibu- ibu 

atau pengasuh 

berumur 18 

sampai 40 tahun 

(dewasa awal) 

Puskesmas 

Simpang Tiga 

Kabupaten Aceh 

Besar. 

Bahwa adanya perbedaan mean yang 

signifikan antara kelompok edukasi sebaya 

dan kelompok ceramah terhadap kelompok 

kontrol dengan mengendalikan nilai pretest 

pada akhir intervensi (posttest). Perbedaan 

mean (Mean Difference) kemandirian 

keluarga antara kelompok edukasi sebaya 

dengan kelompok kontrol sebesar 9,13; 

antara kelompok ceramah dengan 

kelompok kontrol sebesar 6,20 sedangkan 

antara kelompok edukasi sebaya dengan 

kelompok ceramah sebesar 2,92 dengan 

nilai p. Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan kemandirian keluarga dengan 

metode edukasi sebaya lebih efektif baik 

daripada metode ceramah. Hasil penelitian 

diatas telah menunjukkan bahwa metode 

edukasi sebaya lebih efektif daripada 

metode ceramah dalam meningkatkan 

kemandirian keluarga dalam penceghan 

ISPA pada balita. 
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Weni Utari, 

Arneliwat, 

Riri 

Novayelinda. 

Efektifitas 

Pendidikan 

Kesehatan 

Terhadap 

Peningkatan 

Pengetahuan 

Keluarga 

Tentang 

Infeksi 

Saluran 

Pernapasan 

Akut 

(Ispa).2014 

untuk mengetahui 

efektifitas 

pendidikan 

kesehatan terhadap 

peningkatan 

pengetahuan 

keluarga tentang 

ISPA. 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain penelitian 

quasi experiment 

with control group. 

Metode penelitian 

digunakan yaitu 

pre-test and 

3 

post-test non-

equivalen control 

group. 

berjumlah 30 

responden yang 

terdiri dari 15 

responden sebagai 

kelompok 

eksperimen dan 

15 responden 

sebagai kelompok 

kontrol. 

Kelurahan Rejosari 

wilayah kerja 

Puskemas Rejosari 

Pekanbaru 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dengan menggunakan uji 

wilcoxon, didapatkan nilai probablilitas 

variable peningkatan pengetahuan keluarga 

pada kelompok eksperimen adalah 0,001 < 

α 0,05. Maka Ho ditolak yaitu pendidikan 

kesehatan dengan menggunakan media 

audiovisual memiliki efek untuk 

meningkatkan pengetahuan keluarga 

tentang ISPA. Peningkatan pengetahuan 

tersebut dapat diartikan sebagai hasil dari 

penyuluhan kesehatan dengan media 

audiovisual dan dilanjutkan dengan diskusi 

yang diberikan, karena karakteristik awal 

responden adalah sama. Pemilihan dan 

penggunaan media merupakan salah satu 

komponen yang penting. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, pada 

analisa dua sampel tidak berhubungan 

(independen), peneliti menggunakan uji 

Maan-Whitney didapatkan hasil 

probabilitas 0,000 < α 0,05. Maka Ho 

ditolak, yang berarti pengetahuan keluarga 

yang mendapat pendidikan kesehatan 

benar-benar berbeda dengan pengetahuan 
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keluarga yang tidak mendapatkan 

pendidikan kesehatan. Peningkatan 

pengetahuan keluarga setelah diberikan 

perlakuan merupakan akibat dari 

pemberian pendidikan kesehatan dengan 

media audiovisual. Dengan demikian 

media audiovisual sebagai media 

pendidikan kesehatan efektif digunakan 

untuk meningkatkan pengetahuan keluarga 

menjadi lebih baik. 

Dwi Novrianda, 

Henny Lucida, 

Irfandy 

Soumariris. 

Perbandingan 

Efektivitas 

Pendidikan 

Kesehatan 

Terhadap 

Pengetahuan 

Dan 

Kemampuan Ibu 

Merawat Balita 

ISPA Di 

Puskesmas 

untuk mengetahui 

perbandingan 

efektivitas 

pendidikan 

kesehatan terhadap 

pengetahuan dan 

kemampuan ibu 

dalam perawatan 

balita ISPA antara 

Puskesmas Padang 

Pasir dan Pauh. 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain quasi 

experiment 

(eksperimen semu) 

dengan rancangan 

pre and posttest 

Jumlah sampel 

yang diambil  

pada penelitian 

ini adalah 15 

orang. 

Puskesmas Padang 

Pasir dan Pauh 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

responden mengenai kemampuan merawat 

balita ISPA setelah diberikan pendidikan 

kesehatan yang dilakukan di Wilayah 

Puskesmas Padang Pasir dan Puskesmas 

Pauh menunjukkan terdapat perbedaan 

bermakna dengan nilai p=0,004. 

Pengukuran  kemampuan merawat balita 

ISPA yang dilakukan terhadap responden 

setelah  diberikan pendidikan kesehatan  

diperoleh nilai mean sebesar 8,70 dan 

standar deviasi 0,837. Kemampuan ibu 

dalam perawatan ISPA adalah 

kesanggupan ibu dalam merawat anak 

dengan ISPA.  
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Padang Pasir 

Dan Pauh. 2015 

Adanya peningkatan kemampuan ibu 

dalam merawat balita ISPA dipengaruhi 

oleh penggunaan metode dalam 

memberikan pendidikan kesehatan. 

Pemberian booklet setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan dapat memperdalam 

dan mengingat kembali terhadap  materi 

pendidikan kesehatan yang telah dijelaskan 

sebelumnya sehingga mendapatkan 

pengertian dan pengingatan yang 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. 

 

 

 

Dianita 

Suryaning 

Trisna, Rina 

Nur Hidayati, 

Heri Tri 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

sampel dalam 

penelitian ini 

adalah sebagian 

di Dusun Madureso 

Desa Madureso 

Kec. 

Hasil penelitian di ketahui bahwa 

kemandirian keluarga sebelum di berikan 

edukasi kesehatan hampir setengah tingkat 
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Wibowo. 

Peningkatan 

Kemandirian 

Keluarga Dalam  

Pencegahan 

Ispa Pada Balita 

Melalui  

Program 

Edukasi 

Kesehatan. 

2018 

 

Peningkatan 

Kemandirian 

Keluarga dalam 

Pencegahan ISPA 

pada Balita melalui 

Program Edukasi 

Kesehatan 

metode pra 

eksperimental 

dengan pendekatan 

One Group Pre 

Test-Post Test 

Design. 

keluarga yang 

memiliki balita di 

Dusun Madureso 

yang berjumlah 

25 keluarga 

Dawarblandong 

Kab. Mojokerto. 

 

 

kemandiriannya berada di tingkat 3 yakni 

11 responden (44.0%). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hampir setengah 

responden memiliki tingkat kemandirian 3, 

dalam hal ini keluarga bisa menerima 

petugas, menerima pelayanan kesehatan 

sesuai rencana keperawatan, tahu dan dapat 

mengungkapkan masalah kesehatannya 

secara benar, memanfaatkan fasilitas 

kesehatan sesuai anjuran, melakukan 

tindakan keperawatan secara sederhana 

sesuai anjuran, melakukan tindakan 

pencegahan secara aktif. Peran keluarga 

yang dominan dalam merawat anak adalah 

orang tua (ibu). Mayoritas pekerjaan 

responden adalah ibu rumah tangga atau 

tidak bekerja. Peneliti lebih banyak bertemu 

dengan istri daripada suami karena istri 

sering berada di rumah dan bekerja sebagai 
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ibu rumah tangga. Selain itu umur sesorang 

menjadi salah satu ciri tingkat kedewasaan 

dimana dapat mempengaruhi persepsi dan 

sikap. 

Hasil penelitian di ketahui bahwa 

kemandirian keluarga sesudah di berikan 

edukasi kesehatan sebagian besar tingkat 

kemandiriannya berada di tingkat 3 yakni 

13 responden (52.0%). Menurut peneliti 

pemberian edukasi kesehatan tentang 

materi pencegahan ISPA pada balita untuk 

meningkatkan kemandirian keluarga sangat 

berpengaruh, karena tingkat perilaku 

seseorang didasari dari adanya tingkat 

pengetahuan. Jika seseorang sudah 

memahami materi yang telah disampaikan, 

maka seseorang itu akan bisa 

mempraktikkan langsung dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebagian besar responden 
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tingkat kemandiriannya berada di tingkat 3, 

hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti fa`ktor pendidikan yang bisa 

mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang dalam melakukan tugas 

kemandirian keluarga dalam merawat balita 

ISPA. Faktor usia juga bisa mempengaruhi 

tingkat pengetahuan seseorang karena daya 

ingatnya biasanya menurun akan tetapi 

tingkat pengalamannya dalam merawat 

balita bisa di bilang cukup berpengalaman. 
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BAB  IV 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

manusia, dengan pendidikan manusia memperoleh pengetahuan dan informasi. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin berkualitas 

hidupnya (Hurlock, 2007). Edukasi kesehatan adalah proses perubahan perilaku 

yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain 

dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan atau pun hasil yang akan 

dicapai (Maulana, 2009). Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan 

kemandirian keluarga dalam pencegahan ISPA melalui edukasi kesehatan seperti 

umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Faktor pertama yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam pemberian Edukasi Kesehatan adalah umur, Semakin 

bertambah usia seseorang maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan 

pola pikirnya, sehingga responden lebih mudah memahami saat di berikan Edukasi 

Kesehatan. 

Pada 4 jurnal yang di analisis di atas yang memiliki metode dan tempat 

penelitan yang berbeda – beda, dimana jurnal 1, 2, dan 3 memiliki kesamaan pada 

metode penelitian yaitu quasi experiment. Sedangkan pada jurnal penelitian yang ke 

4 menggunakan metode pra eksperimental. Selain itu jurnal 1, 2, dan 3 memiliki 

fokus yang sama yaitu efektifitas dari program pendidikan kesehatan atau edukasi 

kesehatan, sedangkan jurnal yang ke 4 berfokus pada peningkatan kemaadirian 

keluarga. 

Pada penelitian yang pertama, didapatkan hasil adanya perbedaan mean yang 

signifikan antara kelompok edukasi sebaya dan kelompok ceramah terhadap 

kelompok kontrol dengan mengendalikan nilai pretest pada akhir intervensi 

(posttest). Perbedaan mean (Mean Difference) kemandirian keluarga antara 

kelompok edukasi sebaya dengan kelompok kontrol sebesar 9,13; antara kelompok 
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ceramah dengan kelompok kontrol Sebesar 6,20 Sedangkan antara kelompok 

edukasi sebaya dengan kelompok ceramah Sebesar 2,92 Dengan Nilai p. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keluarga dengan metode edukasi 

sebaya lebih efektif baik daripada metode ceramah. Hasil penelitian di atas telah 

menunjukkan bahwa metode edukasi sebaya lebih efektif daripada  metode ceramah 

dalam meningkatkan kemandirian keluarga dalam penceghan ISPA pada balita. 

Hasil ini juga membuktikan bahwa pemberian edukasi memiliki pengaruh terhadap 

pengetahuan keluarga. terlepas dari metode apapun yang di gunakan dalam 

pemberian edukasi. 

Pada penelitian  yang ke dua, didapatkan Hasil analisa bivariat dengan uji 

Wilcoxon menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan 

keluarga tentang ISPA sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan pada 

kelompok eksperimen dengan ρ value 0,001 (ρ value < α). Hasil analisa bivariat 

dengan uji MannWhitney menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara pengetahuan keluarga tentang ISPA setelah diberikan pendidikan kesehatan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan ρ value 0,000 (ρ value 

< α) dengan kata lain Ho ditolak. Peningkatan pengetahuan keluarga setelah 

diberikan perlakuan merupakan akibat dari pemberian pendidikan kesehatan dengan 

media audiovisual. Dengan demikian media audiovisual sebagai media pendidikan 

kesehatan efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan keluarga menjadi 

lebih baik. Dari hasil penelitian di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan keluarga yang signifikan tentang ISPA, dengan kata lain pemberian 

edukasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan 

keluarga, terlepas dari media apapun yang di gunakan dalam pemberian edukasi. 

Pada penelitian yang ke tiga, didapatkan Hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap responden mengenai kemampuan merawat balita ISPA setelah diberikan 

pendidikan kesehatan yang dilakukan di Wilayah Puskesmas Padang Pasir dan 

Puskesmas Pauh menunjukkan terdapat perbedaan bermakna dengan nilai p=0,004. 

Pengukuran  kemampuan merawat balita ISPA yang dilakukan terhadap responden 
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setelah  diberikan pendidikan kesehatan  diperoleh nilai mean sebesar 8,70 dan 

standar deviasi 0,837. Kemampuan ibu dalam perawatan ISPA adalah kesanggupan 

ibu dalam merawat anak dengan ISPA.  Adanya peningkatan kemampuan ibu dalam 

merawat balita ISPA dipengaruhi oleh penggunaan metode dalam memberikan 

pendidikan kesehatan. Pemberian booklet setelah dilakukan pendidikan kesehatan 

dapat memperdalam dan mengingat kembali terhadap  materi pendidikan kesehatan 

yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga mendapatkan pengertian dan 

pengingatan yang 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. Dari hasil 

penelitian di atas pemberian edukasi kepada keluarga sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kemandirian keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita 

ISPA. 

Pada penelitian yang terakhir, ditemukan hasil kemandirian keluarga sesudah 

di berikan edukasi kesehatan sebagian besar tingkat kemandiriannya berada di 

tingkat 3 yakni 13 Responden (52.0%) dengan kenaikan sebesar 8% dan di tingkat 

kemandirian 4 naik 100% dari data awal yaitu 24% menjadi 48% setelah dilakukan 

post test. Responden sebelum diberikan edukasi kesehatan dengan tingkat 

kemandirian 1 meningkat menjadi tingkat kemandirian 3 ada 1 responden (100.0%), 

tingkat kemandirian 2 meningkat menjadi tingkat kemandirian 3 ada 6 responden 

(85,7%) dan 1 responden (14,3%) meningkat ke tingkat kemandirian 4, keluarga 

dengan tingkat kemandirian 3 yang tidak mengalami peningkatan ada 6 responden 

(54,5%) dan yang meningkat menjadi tingkat kemandirian 4 ada 5 responden 

(45,5%), keluarga dengan tingkat kemandirian 4 yang tidak mengalami peningkatan 

ada 6 responden (100,0%). Dari hasil penelitan di atas menunjukan bahwa terjadi 

peningkatan kemandirian keluarga setelah diberikan edukasi, dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa pemberian edukasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kemandirian keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita ISPA. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian Nisma (2008) bahwa edukasi sebaya sangat efektif 

karena penjelasan yang diberikan oleh seseorang dari kelompok itu sendiri akan 

lebih mudah dipahami, pendidikan lebih bermanfaat karena penyampaian 

pengetahuan dilaksanakan secara berulang-ulang dengan komunikasi yang lebih 

terbuka antar kelompok sebaya yang mempunyai hubungan lebih akrab sehingga 

kelompok sasaran lebih nyaman berdiskusi. Keluarga akan paham akan informasi 

dan mau untuk menyampaikan permasalahannya apabila informasi tersebut 

disampaikan oleh kelompok sebayanya, sehingga keluarga mandiri dalam 

mengatasi masalah kesehatan yang dialami keluarga. Ress dan Tripp (2000) 

menyatakan bahwa pendidikan kesehatan melalui pemberdayaan kelompok sebaya 

lebih efektif dibandingkan yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam edukasi sebaya 

menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan anggota kelompoknya dan lebih 

interaktif, sehingga lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami oleh anggota 

kelompoknya. Pada metode ceramah tidak dapat memberikan kesempatan kepada 

sasaran untuk berpartisipasi secara proaktif (sasaran bersifat pasif), membosankan 

jika ceramah yang disampaikan kurang menarik sasaran, pesan yang disampaikan 

mudah untuk dilupakan oleh sasaran, sering menimbulkan pengertian lain apabila 

sasaran kurang memperhatikan. Selain itu kesempatan bertanya bagi sasaran, bila 

ada jumlahnya sangat dibatasi. Pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan 

apa-apa, sehingga tidak terjadi peningkatan kemandirian keluarga. Kondisi ini 

dikarenakan tidak adanya tidak terjadinya proses saling belajar yang dapat 

meingkatkan minat, rasa keterikatan dan kepedulian dalam masalah kesehatan, 

khususnya perawatan dan pencegahan ISPA pada balita. 

Mubarak (2006) berpendapat bahwa dalam memberikan edukasi kesehatan 

agar dapat mencapai tujuan harus memperhatikan beberapa hal di antaranya yaitu 

materi atau pesan dan metode yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh masyarakat dalam bahasa kesehariannya. Penyebar luasan 
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informasi dengan menggunakan media visual seperti leaflet dalam penelitian dan 

edukasi kesehatan telah banyak dilakukan dan menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan. Penyampaian materi sebaiknya menggunakan alat peraga agar 

menarik perhatian sasaran, materi atau pesan disampaikan merupakan kebutuhan 

dasar dalam masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi sasaran. 

Penyebarluasan informasi dengan menggunakan media visual seperti booklet, 

poster, lembar balik dalam penelitian dan pendidikan kesehatan telah banyak 

dilakukan dan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yusyaf (2011) menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

pengetahuan keluarga setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan media lembar 

balik pada kelompok eksperimen. Media audiovisual memberikan rangsangan 

melalui mata dan telinga. Media audiovisual yang menarik dapat menarik perhatian 

individu dan pesan yang disampaikan akan lebih mudah untuk dipahami. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian edukasi sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup seseorang , terlepas dari hal 

tersebut berdasarkan teori – teori yang ada dan penelitian – penelitian yang di 

lakukan sebelumnya yang menujukan bahwa pemilihan metode penyampaian 

informasi dan media edukasi sangat mempengaruhi hasil dari proses edukasi 

tersebut, pemilihan metode dan media edukasi ini memiliki kontribusi yang besar 

agar informasi yang di berikan dapat tersampaikan dan di terima dengan baik oleh 

si penerima informasi seperti yang di harapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil 4 penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian 

edukasi terhadap keluarga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan 

dan kemandirian keluarga dalam mencegah maupun merawat keluarga yang 

menderita ISPA. Pemilihan metode dan media edukasi juga dapat berpengaruh 

terhadap keefektifan pemberian edukasi. edukasi sebaya sangat efektif karena 

penjelasan yang diberikan oleh seseorang dari kelompok itu sendiri akan lebih 

mudah dipahami, pendidikan lebih bermanfaat karena penyampaian pengetahuan 

dilaksanakan secara berulang-ulang dengan komunikasi yang lebih terbuka antar 

kelompok sebaya yang mempunyai hubungan lebih akrab sehingga kelompok 

sasaran lebih nyaman berdiskusi. Keluarga akan paham akan informasi dan mau 

untuk menyampaikan permasalahannya apabila informasi tersebut disampaikan 

oleh kelompok sebayanya, sehingga keluarga mandiri dalam mengatasi masalah 

kesehatan yang dialami keluarga. 

 

B. SARAN 

Melalui bukti empiris yang diperoleh dari kajian literature mengenai 

pemberian edukasi terhadap peningkatan pengetahuan dan kemandirian keluarga 

dalam merawat anggota keluarga yang menderita ispa agar dapat terus dilakukan 

guna meningkatkan status kesehatan keluarga dan mengurangi hospitalisasi. 
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