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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan dan perbaikkan upaya kelangsungan, perkembangan dan peningkatan

kualitas hidup anak merupakan upaya penting untuk masa depan Indonesia yang lebih

baik. Upaya kelangsungan hidup, perkembangan dan peningkatan kualitas anak

berperan penting sejak masa dini kehidupan, yaitu masa dalam kandungan, bayi dan

anak balita. Kelangsungan hidup anak itu sendiri dapat diartikan bahwa anak tidak

meninggal pada awal kehidupannya, yaitu tidak sampai mencapai usia satu tahun atau

usia dibawah lima tahun (Anik Maryunani, 2010).

Masalah kesehatan anak dipengaruhi oleh dua persoalan utama yaitu tingginya

angka kesakitan dan angka kematian. Angka kesakitan dan angka kematian

merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang disubabkan oleh kurangnya

penanganan keluarga dalam menanggulangi penyakit infeksi khususnya penyakit

ISPA. ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut adalah suatu kelompok penyakit

yang menyerang saluran pernapasan. ISPA adalah penyakit yang sangat umum

dijumpai pada anak-anak yang dengan gejala batuk,pilek,panas(demam) atau gejala.

tersebut muncul secara bersamaan, (Meadow, Sir Roy).

World Health Organization (WHO) memperkirakan insiden Infeksi Saluran

Pernapasan Akut (ISPA) di negara berkembang dengan angka kematian balita di atas
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40 per 1000 kelahiran hidup adalah 15%-20% pertahun pada golongan usia balita.

Menurut WHO ±13 juta anak balita di dunia meninggal setiap tahun dan sebagian besar

kematian tersebut terdapat di Negara berkembang, dimana pneumonia merupakan salah satu

penyebab utama kematian dengan membunuh ±4 juta anak balita setiap tahun (Depkes, 2000

dalam Asrun, 2006).

Data World Health Organization (WHO) 2008  memperlihatkan perbedaan angka

kematian balita dinegara-negara anggota ASEAN pada tahun 2008 angka kematian

yang terendah adalah dinegara Singapore yaitu 3 kematian per 1.000 kelahiran

hidup,sedangkan indonesia adalah 36 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup.

Menurut WHO tahun 2012, sebesar 78% balita yang berkunjung ke pelayanan

kesehatan adalah akibat ISPA, khususnya pneumonia.ISPA lebih banyak terjadi di

negara berkembang dibandingkan negara maju dengan persentase masing-masing

sebesar 25%-30% dan 10%-15%. Kematian balita akibat ISPA di Asia Tenggara

sebanyak 2,1 juta balita pada tahun 2004  (Fitri, 2012). India, Bangladesh, Indonesia,

dan Myanmar merupakan negara dengan kasus kematian balita akibat ISPA

terbanyak (Usman, 2012).

Di Indonesia, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selalu menempati urutan

pertama penyebab kematian pada kelompok bayi dan balita. Selain itu ISPA juga

sering berada pada daftar 10 penyakit terbanyak di rumah sakit. Survei mortalitas

yang dilakukan oleh Subdit ISPA tahun 2005 menempatkan ISPA/Pneumonia sebagai
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penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia dengan persentase 22,30% dari seluruh

kematian balita (DepKes, 2008).

Berdasarkan prevalensi ISPA tahun 2010 di Indonesia telah mencapai 25%

dengan rentang kejadian yaitu sekitar 17,5%-41,4% dengan 16 provinsi diantaranya

mempunyai prevalensi di atas angka nasional. Prevalensi ISPA tertinggi pada balita

(>35%), sedangkan terendah pada kelompok umur 15 - 24 tahun.Prevalensi

cenderung meningkat lagi sesuai dengan meningkatnya umur. Prevalensi antara laki-

laki dan perempuan relatif sama, dan sedikit lebih tinggi diperdesaan. Prevalensi

ISPA cenderung lebih tinggi pada kelompok dengan pendidikan dan tingkat

pengeluaran rumah tangga per kapita lebih rendah. (DepKes, 2010)

Usaha peningkatan kesehatan masyarakat pada kenyataannya tidaklah mudah,

karena masalah ini sangatlah kompleks, dimana penyakit yang terbanyak diderita oleh

masyarakat terutama pada yang paling rawan yaitu ibu dan anak, ibu hamil dan ibu

meneteki serta anak bawah lima tahun (Arikunto, 2006)

Keluarga merupakan sekelompok primer yang terpenting dalam

masyarakat.Secara histories keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang

merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama

pada pihak-pihak pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain keluarga

merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berbeda di dalamnya, yang

secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka

kearah pendewasaan. Keluarga sebagai organisasi mempunyai perbedaan dari
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organisasi-organisasi lainnya, yang terjadi hanya sebagai suatu proses (Khairuddin,

1997)

Bukan hanya individu saja yang memiliki tahap perkembangan, keluargapun

memiliki tahap perkembangan dengan berbagai tugas perkembangan yang harus

diselesaikan pada tahapnya.Perubahan tahap perkembangan keluarga di ikuti dengan

perubahan tugas perkembangan keluarga dengan berpedoman pada fungsi-fungsi

yang dimiliki keluarga. Pada keluarga juga terdapat struktur keluarga, struktur

keluarga dapat menggambarkan bagaimana keluarga melaksanakan fungsi-fungsi

keluarga pada keluarga sendiri dan pada masyarakat (Suprajitno,2003)

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan

menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak berada

dalam hubungan  interaksi yang intim. Segala sesuatu yang diperbuat anak

mempengaruhi keluarganya dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar tingkah laku

anak terhadap orang lain dalam masyarakat (Kartono,1992)

Keluarga merupakan unsur penting dalam perawatan anak mengingat anak bagian

dari keluarga. Kehidupan anak dapat ditentukan oleh lingkungan keluarga, untuk itu

anak harus mengenal keluarga sebagai tempat tinggal atau sebagai konstanta tetap

dalam kehidupan anak (Wong, Perry & Hockenberry, 2002)

Salah satu aspek terpenting dari perawatan adalah penekanannya pada unit

keluarga.Keluarga, bersama dengan individu, kelompok dan komunitas adalah klien

atau resipien keperawatan.Kami menyadari bahwa kesehatan para anggota keluarga

dan kualitas kesehatan keluarga, mempunyai hubungan yang sangat erat.
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Tugas keluarga merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan

ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan.

Mengenal masalah kesehatan keluarga, Memutuskan  tindakan yang tepat untuk

mengatasi masalah kesehatan keluarga, Melakukan tindakan perawatan kesehatan

yang tepat kepada anggota keluarga yang sakit, mempunyai gangguan fungsi tubuh,

dan/atau keluarga yang membutuhkan bantuan, sesuai dengan kemampuan keluarga,

Memelihara dan memodifikasi lingkungan keluarga (fisik, psikis, dan sosial)

sehingga dapat meningkatkan kesehatan keluarga. (Suprajitno, 2004)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Puuwatu jumlah pasien yang

menderita ISPA pada tahun 2015 sebanyak 5064 pasien yang tersebar di 6 wilayah di

Kecamatan Puuwatu. Dari 6 Kelurahan tersebut, Kelurahan Punggolaka merupakan

Kelurahan yang memiliki pasien terbanyak  yang menderita ISPA dengan jumlah

2641 pasien dan diantara jumlah tersebut 164  merupakan anak balita, dan

berdasarkan hasil wawancara dari 5 keluarga pasien yang anak balitanya menderita

ISPA, 4 dari 5 Anggota keluarga tidak mengetahui penyebab, pencegahan, perawatan,

serta penyebaran penyakit ISPA..

Berdasarkan jumlah pasien anak balita yang menderita ISPA maka peneliti

bermaksud untuk meneliti di Kelurahan Punggolaka dengan judul Gambaran Tugas

Keluarga Pada Anak Balita Yang Menderita ISPA di Kelurahan Punggolaka Wilayah

Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari untuk mengetahui apakah tugas perawatan

keluarga ini dapat membantu dalam proses penyembuhan ISPA. Sedangkan yang
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menjadi masalah apakah anggota keluarga dapat menjalankan dengan baik semua

tugas perawatan tersebut guna membantu dalam hal support sistem bagi anggota

keluarga yang menderita ISPA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah pada

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Tugas Keluarga Pada Anak Balita

Yang Menderita ISPA di Kelurahan Punggolaka Wilayah Kerja Puskesmas

Puuwatu?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran tugas keluarga pada anak balita yang menderita

ISPA di Kelurahan Punggolaka Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu.

2. Tujuan Khusus

a. Mendapatkan gambaran tugas keluarga : mengenal masalah kesehatan

pada anak balita yang menderita ISPA di Kelurahan Punggolaka.

b. Mendapatkan gambaran tugas keluarga : mengambil keputusan pada

anak balita yang menderita ISPA di Kelurahan Punggolaka.

c. Mendapatkan gambaran tugas keluarga : merawat anak balita yang

menderita ISPA di Kelurahan Punggolaka.

d. Mendapatkan gambaran tugas keluarga : memodifikasi lingkungan

rumah pada anak balita yang menderita ISPA di Kelurahan Punggolaka.
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e. Mendapatkan gambaran tugas keluarga : memanfaatkan fasilitas

pelayanan kesehatan pada anak balita yang menderita ISPA di

Kelurahan Punggolaka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi ilmiah terkait pelaksanaan tugas perawatan

kesehatan keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bermanfaat bagi masyarakat khusunya bagi para orang tua yang anaknya

dalam perawatan, sebagai sumber informasi tentang tugas perawatan

kesehatan keluarga.

b. Sebagai sumber informasi bagi puskesmas dalam hal ini tempat penelitian

dan instansiterkait dalam mengetahui pengaruh tugas perawatan kesehatan

keluarga.

c. Memberikan sumbangan ilmiah sebagai bahan informasi bagi adik-adik

atau peneliti lainnya.


