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ABSTRAK 

 

Rut Apprilia Lubis 032016083 

Pengaruh Family Centered Nursing terhadap Pengetahuan Ibu dalam Mencegah 

Balita dengan ISPA di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020. 

 

Prodi S1 Keperawatan 2020 

Kata kunci : Family Centered Nursing, Pengetahuan Ibu 

 

(ix + 53 +  lampiran) 

 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi akut yang 

menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung 

hingga kantong paru (alveoli). Pengetahuan Ibu dalam melaksanakan tugas 

kesehatan keluarga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ISPA pada 

balita. Family Centered Nursing merupakan intervensi keperawatan yang 

mendukung pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dalam pencegahan ISPA. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Family Centered 

Nursing terhadap pengetahuan ibu. Metode penelitian adalah penelitian korelasi 

dengan rancangan Pre Eksperimental, dengan penelitian one-group pre-post test 

design. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 

dengan jumlah sampel 10 orang. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan 

data sekunder. Analisa Data secara analisa univariat dan bivariate. Didapatkan 

hasil pre-test yang dilakukan yaitu 2.10 dan nilai post-test 1.20 terjadi penurunan 

sebesar 0.90. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai p value = 0.003 

(p<0,05) berarti ada pengaruh antara family centered nursing terhadap 

pengetahuan ibu dalam mencegah ISPA di Puskesmas Jayamukti Dumai. 

Diharapkan ibu dapat mengetahui cara pencegahan ISPA dan dapat melakukannya 

dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya ISPA pada Balita. 
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ABSTRACT 

 

 

Rut Apprilia Lubis 032016083 

The Effect of Family Centered Nursing on Mother’s Knowledge in Preventing 

Toddlers with ISPA at Jayamukti Dumai Health Center in 2020. 

 

Nursing S1 Study Program 2020 

Keywords : Family Centered Nursing, Mother’s Knowledge 

 

(ix + 53 + attachements) 

 

Acute Respiratory Infection (ARI) is one of the health problems in the world. This 

is evidenced by the still high morbidity and mortality due to ARI, especially in fan 

babies under five years old. Acute Respiratory Infection an acute infections 

disease that attacts one or more part of the airways from the nose to the lung 

pouches (alveoli) including adnexas (sinus, middle ear cavity, pleura), which are 

caused by infections agents that cause symptoms within a few hours to several 

days. The research method is correlation research with Pre Eksperimental design, 

with one-group pre-post test design research. The sampling technique is this study 

uses purposive sampling with a siza of 10 people. Wilcoxon Signes Ranks Test 

results obtained p-value = 0.0003 (p<0.05) means that there is an influence 

between family centered nursing on maternal knowledge in preventing ARI in 

Jayamukti Dumai Health Center. The advice given is tahat mothers are expected 

to know how to prevent ARI and can do it their daily lives in order to prevent ARI 

in toddlers. 
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BAB 1 

   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyakit ISPA merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia. ISPA 

menjadi penyebab utama morbiditas dan motalitas penyakit menular didunia, saat 

ini menjadi salah satu penyebab kematian utama di dunia khususnya dinegara 

miskin dan berkembang. Pada tahun 2015 angka kematian yang diakibatkan oleh 

gangguan pernafasan sebanyak 920.136 jiwa, salah satu penyebab utama kematian 

pada balita diperkirakan mencapai 16%. Kejadian ini paling banyak terjadi di 

kawasan Asia Selatan dan Afrika (WHO, 2016). 

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil       

penggunaan panca inderanya. Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui  

berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. Proses          

pengetahuan melibatkan tiga aspek, yaitu proses mendapatkan informasi,         

proses transformasi, dan prose evaluasi. Informasi baru yang didapat merupakan  

pengganti pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya atau merupakan  

penyempurnaan informasi sebelumnya. Proses transformasi adalah proses     

manipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas-tugas baru. Proses evaluasi   

dilakukan dengan memeriksa kembali apakah cara mengolah informasi 

telahmemadai. Sehingga, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Yuliana, 2017). 

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. 

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, diharapkan bahwa 
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dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti sesorang yang 

berpendidikan rendah mutlak berpengtahuan rendah pula. Pengetahuan seseorang 

tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Kedua 

aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positif 

dan objek yang diketahui, maka aka//n menimbulkan sikap makin positif terhadap 

objek tertentu (Teddy et.al, 2015). 

Agusta dan Yumeina (2015) mengatakan bahwa hasil analisis korelasi 

Pengetahuan ISPA diperoleh nilai p-value 0,039 yang bearti lebih kecil dari α-

value (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan dengan kejadian penyakit ISPA.. 

 

Data World Health Organization (2015) menunjukkan dalam satu tahun 

angka kematian akibat pneumonia di dunia adalah sebanyak 5,9 juta. Indonesia 

berada diurutan kesembilan dari 15 negara didunia penyumbang terbanyak 

kematian balita akibat pneumonia dengan angka kematian balita sebanyak 32 per 

1000 kelahiran hidup, hal tersebut menunjukkan ada 2-3 anak meninggal setiap 

jam akibat pneumonia (WHO, 2015). Data profil kesehatan Indonesia tahun 2018 

menunjukkan kejadian ISPA di Indonesia sebesar 20,06% hampir sama dengan 

tahun sebelumnya 20,56%. Di Indonesia kasus dengan Pneumonia terbesar terjadi 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 6,38% angka tersebut diatas period 

prevalence Nasional yaitu sebesar 3,55% (Kemenkes RI, 2019). 

Menurut (Kesehatan, 2018) menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

prevalensi kejadian ISPA dari tahun 2013-2018. Pada tahun 2013 di Provinsi 
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Sumatera Utara angka kejadian ISPA mencapai 10%, dan pada tahun 2018 terjadi 

penurunan yang sangat signifikan menjadi 2.5%. 

Berdasarkan  hasil data penelitian awal yang dilakukan, didapatkan ISPA 

adalah penyakit tertinggi yang ada di Puskesmas Jayamukti. Pada tahun 2016 

angka kejadian ISPA 6592 kasus. Pada tahun 2017 angka kejadian ISPA  

mencapai 6355 kasus. Namun, pada tahun 2018 angka kejadian ISPA meningkat 

menjadi 6361 kasus. Jumlah perkiraan penderita pneumonia pada balita di 

Puskesmas Jayamukti tahun 2017 adalah 258 balita dengan rincian laki-laki 135 

orang dan perempuan 123 orang. Sedangkan pada tahun 2018 diperkirakan 

sejumlah 31 balita dengan laki-laki 20 orang sedangkan perempaun berjumlah 11 

orang. 

Menurut survey kesehatan rumah tangga (SKRT) yang dilakukan oleh 

Puskemas Jayamukti, salah satu penyebab kematian bayi dan balita adalah 

penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu sebesar 29,5% dimana 

dari seluruh kematian bayi akibat ISPA 80-90% diakibatkan oleh Pnuemonia. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian ISPA pada balita adalah 

pendidikan dan pengetahuan pengawas anak, pendapatan keluarga, kepadatan 

hunian, dan perilaku merokok anggota keluarga (Habibi et al., 2016). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Tazinya et al., 2018) di salah satu rumah sakit di Kamerun yang membandingkan 

antara keluarga yang merokok dengan tidak merokok dengan kesimpulan 

keluarganya yang merokok sangat berisiko terjadi ISPA daripada yang tidak 

merokok. Sedangkan menurut (Jalil et al., 2018) ASI eksklusif, lingkungan fisik 
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rumah, kebiasaan merokok dan pengetahuan ibu menjadi factor yang berhubungan 

dengan ISPA. 

Berbagai upaya pemberian pengobatan bagi penderita ISPA (pneumonia) 

di puskesmas dan penyuluhan telah dilakukan. Namun kenyataannya angka 

kejadian ISPA masih tinggi (Erlinda Vitria, 2014). Untuk menanggulangi penyakit 

ISPA tidak cukup hanya melakukan upaya secara kuratif saja, namun juga perlu 

mengurangi kemungkinan yang dapat meningkatkan potensi ISPA pada balita 

hanya diperlukan melakukan pencegahan secara aktif (Kemenkes, 2012). 

Program Pemberantasan Penyakit ISPA (P2 ISPA) memerlukan dukungan 

dari semua pihak dan peran aktif masyarakat, terutama pada keluarga. Hal ini 

sejalan dengan program dari Kementerian Kesehatan saat ini menetapkan strategi 

operasional pembangunan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK) (Indonesia, 2016). Peran aktif keluarga dalam menangani 

ISPA sangat penting, karena penyakit ISPA merupakan penyakit yang sangat 

sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Hal ini perlu mendapatkan perhatian 

serius, karena biasanya keluarga menganggap ISPA pada balita merupakan 

penyakit biasa yang sering timbul dan tidak berbahaya serta bisa menghilang 

dengan sendirinya (Erlinda, 2014). 

Untuk mengoptimalkan pendekatan pemberdayaan keluarga dapat 

tergantung dari adanya suatu  model yang akan dijadikan pedoman dan rujukan 

saat melakukan pelayanan keperawatan (Erlinda et.al, 2015). Salat satu konsep 

pemberdayaan yang sesuai dengan teori dan konsep keperawatan yang dapat 

diterapkan pada keluarga adalah Family Centered Nursing. Menurut Friedman 
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(2010) bahwa Family Centered Nursing merupakan kemampuan perawat dalam 

memberikan Asuhan Keperawatan Keluarga sehingga dapat memandirikan 

keluarga untuk meningkatkan kesehatan seluruh anggota keluarga dan mampu 

mengatasi masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarganya (Fabanjo et 

al., 2018). 

Pasien dan keluarga dipandang sebagai sumber informasi yang berharga 

untuk menjelaskan dampak penyakit anak-anak mereka pada kehidupan mereka 

dan kualitas perawatan yang mereka terima oleh keluarga. Perspektif mereka ini 

dapat digunakan untuk membentuk solusi yang efektif dan menargetkan 

peningkatan praktik dalam pengalaman pemberian layanan (Okunola et.al, 2017). 

Namun, meskipun adopsi yang hampir universal dari perawatan yang berpusat 

pada keluarga di negara maju, tidak ada studi empiris untuk menentukan apa yang 

merupakan perilaku perawatan yang berpusat pada keluarga untuk orang tua dari 

anak-anak yang dirawat di rumah sakit dan perawat di Nigeria (Okunola et.al, 

2017) 

Penerapan model Family Centered Nursing ini khususnya dapat diberikan 

kepada anak dengan ISPA (pneumonia) yang bertujuan untuk melihat 

kemandirian keluarga dalam melakukan penangan anak dengan ISPA 

(pneumonia). Model Family Centered Nursing dapat dilakukan dengan melakukan 

pendidikan kesehatan kepada keluarga,  melakukan pembinaan bagi keluarga 

sehingga keluarga dapat mengatasi masalah kesehatan khususnya penanganan 

ISPA (pneumonia) (Fabanjo et.al, 2018). 
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Dengan melihat masalah yang terjadi dan upaya yang telah dilakukan 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan model 

Family Centered Nursing terhadap kemampuan keluarga dalam merawat ISPA 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan:  

“Bagaimanakah pengaruh Family Centered Nursing terhadap Pengetahuan 

Ibu dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai tahun 

2020?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Family Centered Nursing terhadap pengetahuan ibu dalam mencegah 

ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai tahun 2020. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pengetahuan ibu dalam mencegah ISPA pada balita 

sebelum diberikan Family Centered Nursing pada Balita dengan ISPA di 

wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai tahun 2020. 

2. Mengidentifikasi pengetahuan ibu dalam mencegaht ISPA pada balita 

setelah diberikan Family Centered Nursing pada Balita dengan ISPA di 

wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai tahun 2020. 
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3. Menganalisis Pengaruh Family Centered Nursing terhadap Pengetahuan 

Ibu dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai 

Tahun 2020. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi salah 

satu sumber acuan dalam Family Centered Nursing terhadap pengetahuan ibu 

dalam mencegaht ISPA pada balita di Puskesmas Jayamukti Dumai. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Responden 

Sebagai informasi serta dapat berguna bagi keluarga di wilayah kerja 

Puskesmas Jayamukti Dumai. 

2. Manfaat bagi institusi pendidikan 

Sebagai suatu bentuk bacaan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa 

keperawatan tentang Family Centered Nursing terhadap pengetahuan ibu 

dalam mencegah ISPA pada Balita. 

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti 

selanjutnya dan bahan acuan dalam meningkatkan pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA pada Balita. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  ISPA (Pnuemonia) 

2.1.1 Definisi 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi akut yang 

menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung 

hingga kantong paru (alveoli) termasuk adneksanya (sinus, rongga telinga tengah, 

pleura), yang disebabkan oleh agen infeksius yang menimbulkan gejala dalam 

waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Sebagian besar penyakit yang 

termasuk ISPA adalah pneumonia, influenza, dan pernapasan syncytial virus 

(RSV) (Oktaviani et.al, 2014; Najmah, 2016; Maharani, 2017). 

2.1.2 Etilogi 

Menurut Benet (2015) yang menyebabkan ISPA antara lain : 

Bakteri : Streptococcus Pnuemonia, Staphilococcus Aureus, 

Stretococcus beta hemoliticus group A, Pseudomonas, 

Aeruginosa, dll. 

Virus : Miksovirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), 

Adenovirus, ParaInfluenza, Koronavirus, Pikornavirus. 

Dari beberapa kasus pneumonia yang terjadi, terdapat 63,4% dengan virus 

tunggal, 11,3% dengan pnuemokokus dan 7,5% dengan infeksi mikoplasma. Virus 

sinkronisasi pernapasan adalah patogan yang sering terjadi pada anak-anak 

dibawah 5 tahun, sedangkan mikoplasma sering terjadi pada anak diatas usia 5 

tahun (Berg et al., 2016). 
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2.1.3 Riwayat Alamiah Penyakit 

Menurut Najmah (2016) Riwayat alamiah penyakit ISPA dapat dibagi menjadi 

beberapa tahap yaitu: 

a. Tahap Prepatogenesis 

Pada tahap ini, bakteri atau virus yang menjadi penyebab ISPA telah 

berinteraksi dengan pejamu tetapi pejamu belum menunjukkan reaksi apa-

apa. 

b. Tahap inkubasi 

Pada tahap ini virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Kondisi 

pejamu menjadi lemah, jika keadaan gizi dan daya tahan tubuh pejamu 

sebelumnya sudah rendah. 

c. Tahap dini penyakit 

Pada tahap ini, gejala penyakit sudah mulai muncul seperti demam dan 

batuk. 

d. Tahap lanjut penyakit 

Pada tahap lanjut, pejamu atau penderita bisa sembuh sempurna, sembuh 

dengan ateletaksis, menjadi kronis dan dapat meninggal. 

2.1.4 Penularan 

Penyakit ISPA merupakan penyakit yang tergolong ke dalam Air Borne 

Disease dimana penularannya dapat terjadi melalui udara yang telah tercemar 

bibit penyakit dan masuk kedalam tubuh melalui saluran pernapasan. Penularan 

melalui udara terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda 

terkontaminasi. Namun, pada kenyataannya sebagian besar penularan melalui 
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udara dapat juga menular kontak langsung dengan penderita yang mengidap 

penyakit ISPA (Najmah, 2016). 

2.1.5 Pencegahan 

Menurut (Najmah, 2016) pencegahan penyakit ISPA  dapat dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain: 

1. Mempromosikan pemberian ASI pada bayi dan balita selama 6 bulan 

pertama dan melengkapi ASI dengan makanan tambahan pendamping 

ASI (MP-ASI) hungga dua tahun unytuk meningkatkan daya tahan 

tubuh anak sejak dini. 

2. Menjaga kesehatan gizi, dengan mengkonsumsi makanan sehat, dan 

jika perlu memberikan micronutrient tambahan seperti zink, zat besi 

dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan kekebalam tubuh. 

3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai penyakit ISPA. 

4. Melakukan imunisasi lengkap pada anak sehingga tidak mudah 

terserang penyakit yang disebabkan oleh virus dan penyakit. Imunisasi 

influenza bisa diberikan jika diperlukan. 

5. Menjaga kebersihan lingkungan dan perorangan dengan melakukan 

Pola Hidup Bersih dan Sehat, mencuci tangan dengan sabun dan 

menciptakan lingkungan yang sehat. 

6. Mencegah kontak langsung maupun tidak langsung dengan penderita 

ISPA. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat berinteraksi 

dengan orang yang menderita ISPA maupun ketika berada 

dilingkungan yang berdebu. 
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7. Ventilasi yang baik dirumah dan tidak merokok pada ruangan tertutup. 

8. Pelaksanaan surveilans sentinel Pnuemonia untuk mengetahui 

gambaran kejadian Pnuemonia dengan ditribusi epidemiologi, menurut 

waktu, tempat dan orang diwilayah sentinel; mengetahui jumlah 

kematian, angka fatalitas kasus (CFR) pneumonia usia 0-59 bulan 

(balita) dan ≥ 5 tahun dan tersedianya data dan informasi factor risiko 

untuk kewaspadaan adanya sinyal epidemiologi episenter pandemic 

influenza; serta terpantaunya pelaksanaan program ISPA. 

9. Penemuan data tatalaksana Pnuemonia merupakan kegiatan inti dalam 

pengendalian Pnuemonia Balita. 

a. Penemuan penderita secara pasif : dalam hal ini penderita yang 

datang kefasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit dan Rumah Sakit Swasta. 

b. Pneumonia penderita secara aktif : petugas kesehatan bersama 

kader secara aktif menemukan penderita baru dan penderita 

Pnuemonia yang seharusnya datang untuk kunjungan ulang 2 hari 

setelah berobat. 

10. Pengobatan dengan menggunakan antibiotic untuk ISPA yang 

disebabkan oleh bakteri, pengobatan antiviral untuk influenza. 

11. Untuk anak-anak yang terinfeksi HIV, pengobatan cotrimoxazole 

prophylaxis. 
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2.1.6 Penatalaksanaan 

Penemuan dini penderita pneumonia dengan penatalaksanaan kasus yang 

benar merupakan strategi untuk mencapai dua dari tiga tujuan program (turunnya 

kematian karena pneumonia dan turunnya penggunaan antibiotic dan obat batuk 

yang kurang tepat pada pengobatan penyakit ISPA. 

Pedoman penatalaksanaan kasus ISPA akan memberikan petunjuk standar 

pengobatan penyakit ISPA yang akan berdampak mengurangi penggunaan 

antibiotic untuk kasus-kasus batuk pilek biasa, serta mengurangi penggunaan obat 

batuk yang kurang bermanfaat. 

a. Pnuemonia berat : DIrawat di Rumah Sakit, diberikan anticiotik parenteral, 

oksigen dan sebagainya. 

b. Pneumonia : Diberi obat antibiotic kotrimoksasol peroral. Bila penderita 

tidak mungkin diberi kotrimoksasol atau ternyata dengan pemberian 

kotrimoksasol keadaan penderita menetap, dapat dipakai obat antibiotic 

pengganti yaitu ampisilin, amoksisilin atau penisilin prokain. 

c. Bukan Pnuemonia : tanpa pemberian obat antibiotic. Diberikan perawatan 

dirumah, untuk batuk dapat digunakan obat batuk tradisional atau obat 

batuk lain yang tidak mengandung zat yang merugikan seperti Kodein, 

Dekstrometorfan dan Antihistamin. Bila demam diberikan obat penurun 

panas yaitu paracetamol. Penderita dengan gejala batuk pilek bila pada 

pemeriksaan tenggorokan didapat adanya bercak merah (eksudat) desertai 

pembesaran getah bening dileher, dianggap sebagai radang tenggorokan 
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oleh kuman Strepcoccuss dan harus diberi antyibiotik (Penisilin) selama 

10 hari (Najmah, 2016). 

2.2  Pengetahuan 

2.2.1 Definisi Pengetahuan 

 Pengetahuan adalah suatu hasil tau dari manusia atas penggabungan atau 

kerjasama antara suatu subyek yang mengetahui dan objek yang diketahui. 

Segenap apa yang diketahui tentang sesuatu objek tertentu (Suriasumantri dalam 

Nurroh 2017). Menurut Notoatmodjo dalam Yuliana (2017), pengetahuan adalah 

hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Jadi pengetahuan 

adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera. 

2.2.2 Tingkat Pengetahuan 

 Menurut Sulaiman (2015) tingkatan pengetahuan terdiri dari 4 macam, 

yaitu pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif dan 

pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif yaitu jenis pengetahuan yang dalam 

cara penyampaian atau penjelasannya berbentuk secara objektif dengan tanpa 

adanya unsur subyektivitas. Pengetahuan kausal yaitu suatu pengetahuan yang 

memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Pengetahuan normatif yaitu suatu 

pengetahuan yang senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran dan norma atau 

aturan. Pengetahuan esensial adalah suatu pengetahuan yang menjawab suatu 

pertanyaan tentang hakikat segala sesuatu dan hal ini sudah dikaji dalam bidang 

ilmu filsafat. Sedangkan menurut Silviana (2014) pengetahuan seseorang terhadap 
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objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis 

besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yakni : 

1. Tahu (know) 

Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, yang di berikan 

sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya dengan 

cara menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

sebagainya. 

2. Memahami (comprehevion) 

Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan 

dengan benar pula. 

3. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila seseorang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. Misalnya seseorang yang telah 

paham tentang proses perencanaan, ia harus dapat membuat perencanaan 

program kesehatan di tempat ia bekerja. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen – komponen tetapi masih dalam struktur 

organisasi dan masih ada kaitanya sutu sama lain. 
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5. Sintesis (synthesis) 

Sintesi menunjukan suatu kemampuan untuk meletakan atau 

menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru.. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek berdasrkan criteria sendiri atau 

menggunakan criteria yang sudah ada. 

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Fitriani dalam Yuliana (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, 

pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan 

seseorang makin mudah orang tersebut memberikan informasi. Dengan 

pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan 

informasi, baik dari orang lain maupun dari media masa semakin banyak 

informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang di dapat 

tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitanya dengan pendidikan di 

mana di harapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang 

tersebut akan semakin luas pula pengetahuanya. 
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b. Media massa/ sumber informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal 

dapat memberikan pengetahuan jangka pendek (immediatee impact), 

sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. 

Kemajuan teknologi menyediakan bermacam-macam media massa yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang informasi baru. 

Sarana komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, 

penyuluhan, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. 

c. Sosial budaya dan Ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan baik atau tidak. Status ekonomi seseorang juga 

akan menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan 

tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh 

terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada 

pada lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi 

timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan. 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

17 

e. Pengalaman 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman 

orang lain. Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran suatu pengetahuan. 

f. Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya. Sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

2.3.1 Definisi Keluarga 

 Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama 

dengan ketertarikan aturan dan emosional dengan peranan individu masing-

masing sebagai bagian dari keluarga Friedman (2003) dalam Nadirawati, (2018). 

Sedangkan menurut UU No 52 Tahun 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah 

dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 

 Keluarga adalah sebuah kelompok yang mengidentifikasi diri dan terdiri 

atas dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan kebersamaan dan ikatan 

emosional tidak hanya berdasarkan ikatan darah atau hokum dan dapat juga tidak, 

namun berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap dirinya sebagai 

keluarga dan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga Whall 

(1986) dalam Nadirawati (2018). 

 Keluarga juga dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang 

hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau 
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adopsi, serta saling berinteraksi satu dengan yang laiun, memilki peran masing-

masing dan menciptakan/mempertahankan suatu budaya (Bailon & Maglaya, 

1989) dalam (Ratnawati, 2017). 

2.3.2 Tipe Keluarga 

 Menurut Friedman (2003) dalam Ratnawati (2017) membagi tipe keluarga 

menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Keluarga Tradisional, dengan jenis sebagi berikut : 

1. Keluarga Inti (The Nuclear Family) 

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya. 

2. Pasangan Inti 

Keluarga yang terdiri dari suami dan istri saja. 

3. Keluarga dengan orang tua tunggal (The single-parent family) 

Keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu)mdengan anak. 

Hal ini biasanya terjadi melalui proses perceraian, kemafian, atau 

karena ditinggilkan (menyalahi hukum pernikahan). 

4. Lajang yang tinggal sendiri 

5. Keluarag Besar ( The extended family) 

Keluarga yang terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama dalam satu 

rumah, seperti nuclear family disertai paman, tante, orang tua (kakek-

nenek), keponakan, dan lain-lain. 

6. Pasangan usia pertengahan atau pasangan lanjut usia 

7. Jaringan keluarga besar 
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b. Keluarga Non-Tradisional, dengan jenis sebagai berikut : 

1. Pasangan yang memilki anak tanpa menikah 

2. Pasangan yang hidup bersama tanpa menikah 

3. Keluarga dengan homoseksual (gay/lesbian) 

4. Keluarga Komuni 

Keluarga dengan lebih dari satu pasang monogami dengan anak-anak 

secara bersama-sama menggunakan fasilitas serta sumber-sumber yang 

ada. 

2.3.3   Fungsi Keluarga 

 Struktur dan fungsi keluarga merupakan hubungan yang dekat dan adanya 

interaksi yang terus-menerus antara yang satu dengan yang lainnya. Struktur 

didasari oleh organisasi (keanggotaan dan pola hubungan yang terus-menerus). 

1. Fungsi keluarga menurut Friedman (2003) 

a. Fungsi afektif dan koping 

Keluarga memberikan kenyamanan emosional anggota, membantu 

anggota dalam membentuk identitas, dan mempertahankan saat terjadi 

stress. 

b. Fungsi sosialisasi 

Keluarga sebagai guru, menanamkan kepercayaan, nilai, sikap, dan 

mekanisme koping, memberikan feedback dan memberikan petunjuk 

dalam penyelesaian masalah. 

c. Fungsi reproduksi 

Keluatrga melahirkan anaknya. 
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d. Fungsi ekonomi 

Keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarga dan 

kepentingan di masyarakat. 

e. Fungsi pemeliharaan kesehatan 

Keluarga memberikan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan dan istirahat juga 

penyembuhan dari sakit. 

2.3  Family Centered Nursing 

2.3.1 Definisi Family centered nursing 

Menurut Friedman (2003) bahwa Family Centered Nursing merupakan 

kemampuan perawat memberikan Asuhan Keperawatan keluarga sehingga 

memandirikan anggota keluarga untuk meningkatkan kesehatan seluruh anggota 

keluarga serta keluarga mampu mengatasi masalah kesehatan yang dialami 

anggotanya. 

Model yang dikembangkan oleh Friedman menggambarkan System 

Structural-fungsional. Dalam keperawatan keluarga perupakan proses 

komprehensif sehingga memerlukan pendekatan yang logis dan sistematik dalam 

bekerja dengan keluarga dan individu. Proses keperawatan keluarga Menurut 

Friedman (2003). 

 Beberapa alas an keluarga menjadi salah satu sentral dalam perawatan 

yaitu : 

1. Keluarga sebagai sumber dalam perawatan kesehatan; 
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2. Masalah kesehatan individu akan berpengaruh pada anggota keluarga yang 

lainnya; 

3. Keluarga sebagai tempat berkomunikasi bagi individu, sekaligus menjadi 

tempat harapan bagi anggotanya; 

4. Kasus penyakit pertama kali ditemukan dalam keluarga; 

5. Anggpta keluarga lebih mudah mendapat informasi yang disampaikan oleh 

keluarga; 

6. Keluarga sebagai support system bagi setiap individu. 

2.4.2 Bagan Family centered nursing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 2.1 Model Family Centered Nursing (Friedman, 2003) dalam Nadirawati (2018) 

Pengkajian Terhadap Keluarga: 

I. Data Sosial Budaya 

II. Data Lingkungan 

III. Struktur 

IV. Fungsi 

 

Pengkajian Anggota Keluarga: 

I. Mental 

II. Fisik 

III. Emosional 

IV. Sosial 

V. Spiritual 

Identifikasi Masalah-Masalah Keluarga dan Individu 

(Diagnosa Keperawatan) 

 

Evaluasi Keperawatan 

 

Rencana Keperawatan : 

1. Penyusunan Tujuan 

2. Mengidentifikasi sumber-sumber 

3. Mendefinisikan pendekatan alternative 

4. Memilih intervensi keperawatan 

5. Penyusunan prioritas 

 

Intervensi : 

Implementasi rencana pengerahan sumber-sumber 
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Menurut Friedman (2003) dalam Nadirawatai (2018) pendekatan yang 

dilakukan dalam Asuhan Keperawatan Keluarga adalah dengan Pengkajian, 

Diagnosa Keperawatan, Intervensi, Implementasi, dan Evaluasi. 

a. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses asuhan keperawatan. 

Model pengkajian keluarga yang digunakan adalah model yang 

dikembangkan oleh Friedman. Menurut Friedman, pengkajian keluarga 

meliputi 6 kategori, yaitu : mengidentifikasi data, tahap dan riwayat 

perkembangan, data lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, 

stress, koping dan adaptasi keluarga, serta harapan keluarga. 

b. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosis keperawtaan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap 

adanya masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan 

keluarga, struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, dan koping keluarga, 

baik yang bersifat actual, risiko, maupun sejahtera. 

c. Intervensi 

Intervensi adalah kumpulan tindakan yang ditentukan oleh perawat 

bersama-sama sasaran (keluarga) untuk dilaksanakan sehingga masalah 

kesehatan dan masalah keperawatan yang telah diidentifikasi dapat 

diselesaikan. 

d. Implementasi 

Implementasi merupakan pelaksana dari rencana atau intervensi 

keperawatan yang telah disusun. 
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e. Evaluasi 

Evaluaasi merupakan suatu langkah dalam menilai hasil asuhan yang 

dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai berupa respons 

keluarga terhadap tindakan yang dilakukan dengan indicator yang 

ditetapkan. Hasil asuhan keperawatan dapat diukur melalui : Keadaan 

fisik, sikap/psikologis, pengetahuan atau kelakuan belajar, perilaku 

kesehatan. 

2.4.3 Tujuan Family Centered Nursing 

Tujuan dari Asuhan keperawatan keluarga dalam penerapan teori Family 

Centered Nursing adalah memandirikan keluarga dalam pemeliharaan kesehatan 

anggota keluarga, untuk itu keluarga harus melakukan lima tugas kesehatan 

keluarga yaitu: mengenal masalah kesehatan setiap anggota keluarganya, mampu 

memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga merawat anggota 

keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, mempertahankan suasana rumah 

yang sehat atau memodifikasi lingkungan untuk menjamin kesehatan anggota 

keluarga, memanfaatkan fasilitas kesehatan. 

 

2.4.4 Komponen teori Family Centered Nursing 

Model teori pengkajian Family Centered Nursing menurut Friedman 

(2003) adalah : 

1. Sosial Budaya 

Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan  oleh manusia dengan 

pemikiran dan budi nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih 

singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang 
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diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Social budaya bukan berarti 

tak memiliki efek negative, Beberapa dampak negatif kebudayaan bagi 

kehidupan sosial manusia, antara lain: menimbulkan kerusakan lingkungan 

dan kelangsungan ekosistem alam, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial 

yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, 

termasuknya tingginya tingkat kriminalitas, mengurangi bahkan dapat 

menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan 

sosial antar masyarakat. Selain dari itu nilai merupakan salasatu dari sebuah 

keyakinan abadi yang mempunyai bentuk perilaku spesifik (Rokeach, 1973 

dalam Friedman, 2010). 

2. Tahap dan perkembangan keluarga 

Perkembangan keluarga merupakan proses perubahan yg terjadi pada 

system keluarga meliputi; perubahan pola interaksi & hubungan antar anggota 

keluarga disepanjang waktu. Perubahan ini berlangsung melalui beberapa 

tahapan atau kurun waktu tertentu. Pada setiap tahapan memiliki tugas 

perkembangan yg mesti dipenuhi supaya tahapan tersebut bisa dilalui dengan 

berhasil 

3. Lingkungan 

Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora 

dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkunganfisik tersebut. 
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4. Struktur keluarga 

Pola dari kedudukan dan tugas yang ada didalamnya dari anggota keluarga 

tersebut. 

5. Fungsi 

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa dalam fungsi keluarga 

sehubungan dengan tugas keluarga yang diantaranta fungsi afektif (the 

Affective Function), fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan 

fungsi perawatan.  

6. Stress, koping dan adaptasi keluarga 

Koping merupakan cara yang dapat dilakukan individu/keluarga, dalam 

menyelesaikan masalah yang terjadi, menyesuaikan diri dengan keinginan 

yang akan dicapai, dan respons terhadap situasi yang menjadi ancaman bagi 

diri individu. 

2.4.5 Tahap Family centered nursing 

Menurut (Riasmini et.al, 2017) ada beberapa tahap family centered 

nursing, yaitu ; 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan tahap awal persiapan tenaga, lingkungan, 

dan menjalin hubungan yang baik dnegan masyarakat setempat, sedangkan 

pada keluarga membina hubungan saling percaya. 

2. Tahap Pengkajian 

Pengkajian dapat dilakukan terhadap inidividu atau keluarga. Pengakjian 

yang dilakukan yaitu mengidentifikasi maslah mengenai kebutuhan 
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keluarga, memberikan reinforcement positif kepada keluarga sehingga 

dapat trebangun hubungan antara perawat dan keluarga. Diharapkan 

setelah mengetahui kelebihan dan sumber daya yang dimiliki , keluarga 

lebih percaya diri dalam mengenal masalah dan menyelesaikannya. 

3. Tahap Perencanaan 

Perencanaan dilakukan bersama dengan keluarga. Keluarga bukan hanya 

dituntut untuk mengetahui maslah tetapi juga dapat bekerjasama dengan 

perawat untuk mencapai tujuan yang sama. 

4. Tahap Implementasi 

Tahap implentasi adalah tahap pelaksanaan. Pada proses implementasi 

dibutuhkan kerjasama antara perawat dan keluarga, sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. 

5. Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan sebagai proses pengawasan. Pada tahap evaluasi 

keluarga dilibatkan dalam pengawasan internal dan memandirikan 

keluarga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dilakukan 

sebagai umpan balik bagi program yang dilakukan. 

6. Terminasi 

Pada tahap terminasi dilakukan pemutusan hubungan secara formal bagi 

keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan karena keluarga telah mampu 

secara mandiri atau telah mencapai waktu yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Proses terminasi dilakukan tidak dengan cara mendadak, 

melainkan secara bertahap. 

2.4.6 Kelebihan dan Kelemahan Family Centered Nursing 

Kelebihan dari teori Family Centered Nursing adalah menekankan 

penerapan asuhan keperawatan keluarga yang di fokuskan pada perawatan 

individu, yang meliputi Pengkajian, Diagnosa Keperawatan, Perencanaan, 

Implementasi dan Evaluasi serta terminasi. Sedangkan kelemahan dari teori 

Family Centered Nursing adalah belum mengidentifikasi factor keyakinan 

individu/keluarga dalam melakukan tindakan sebagai peran pengasuhan remaja, 

sebab factor ini berisiko mempengaruhi peran keluarga. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1. Kerangka Konsep Penelitian 

 Kerangka konsep adalah abstraksi dari suatu realistis agar dapat 

dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara 

variable (baik variable yang diteliti maupun yang tidak diteliti) yang akan 

membantu peneliti menghubungkan hasil penemuan dengan teori (Nursalam, 

2014). 

Bagan 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Family Centered Nursing 

terhadap pengetahuan ibu dalam mencegah ISPA pada Balita 

di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020  

 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

 

 

Keterangan : 

     

 

Keterangan: 

+ = Variabel yang diteliti 

 = Variabel penghubung (Variabel Independen dan dependen) 

 

Berdasarkan bagan 3.1 dijelaskan bahwa adanya mengetahui pengaruh 

family centered nursing terhadap pengetahuan ibu dalam merawat ISPA. 

Family Centered 

Nursing 

1. Pengkajian 

 

2. Intervensi 

3. Implementasi 

4. Evaluasi 

5. Dokumentasi 

Pengetahuan Ibu dalam 

Mencegah ISPA 

1. Tahu (Know) 

2. Memahami 

(Comprehevein) 

3. Aplikasi (Application) 

4. Analisis (Analysis) 

5. Sintesis (Syntesis) 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian. Hipotesis disusun sebelum penelitian dilakukan karena 

hipotesis akan bisa memberikan petunjuk pada tahap pengumpulan, analisis, dan 

interpretasi data (Nursalam,2014).  

Ha : Ada Pengaruh Family Centered Nursing terhadap Pengetahuan Ibu dalam 

Mencegah ISPA pada Balita 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Rancangan Penelitian  

 Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana atau struktur dan 

strategi penelitian yang disususn sedemikian rupa agar dapat memperoleh jawaban 

mengenai permasalahan penelitian. Metode penelitian adalah teknik yang 

digunakan peneliti untuk menyusun studi untuk mengumpulkan dan menganalisis 

informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Polit&Beck, 2012).  

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah Pre Eksperimental, dengan 

penelitian one-group pre-post test design. 

 Rancangan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh family 

centered nursing terhadap Pengetahuan Ibu dalam mencegah ISPA pada Balita di 

Puskesmas Jayamukti Dumai. 

Tabel 4.1  Desain Penelitian one group pre dan post design. 

Pre-test         Perlakuan                Post-test 

 

 

Keterangan : 

01  : Nilai prestest (Sebelum diberikan Family Centered Nursing) 

X1, X2  : Tindakan (Family Centered Nursing) dilakukan selama 2 hari 

02  : Nilai posttest (Sesudah dilakukan Family Centered Nursing) 

 

 

 

01                   X1X2    02 
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4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Pupolasi 

 Menurut Polit & Beck (2012), populasi adalah keseluruhan kumpulan 

kasus dimana seseorang peneliti tertarik. Populasi tidak terbatas pada subjek 

manusia. Populasi yang dapat diakses adalah kumpulan kasus yang sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan dan dapat diakses sebagai kumpulan subjek untuk suatu 

peneliti, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang mempunyai 

anak yang menderita ISPA pada bulan April 2020 dan pernah berobat ke 

Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020. Jumlah populasi pada bulan April 2020  

yaitu 30 responden. 

4.2.2 Sampel 

 Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sebagian populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. Sampel adalah subset dari elemen populasi. Elemen 

adalah unit paling dasar tentang informasi mana yang dikumpulkan. Dalam 

penelitian keperawatan, unsur-unsurnya biasanya manusia (Grove & Susan, 

2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 responden. 

 

Kriteria Inklusi : 

1. Ibu yang mempunyai balita usia 1-5 tahun dengan ISPA 

2. Ibu yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai 

3. Yang bersedia menjadi Responden 

4. Dapat membaca dan menulis 
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Defenisi operasional berasal dari seperangkat prosedur atau tindakan 

progresif yang dilakukan penelitian untuk menerima kesan sensorik yang 

menunjukkan adanya atau tingkat eksistensi variabel (Grove, 2015). 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Pengaruh Family Centered Nursing 

Terhadap Pengetahuan Ibu Dalam Mencegah ISPA Pada 

Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020. 

 

Variabel Definisi Indikator Alat ukur Skala Skor 

Independen 

Family 

Centered 

Nursing 

Asuhan 

Keperawatan 

keluarga 

yang dapat 

digunakan  

dalam 

meningkatka

n 

kemandirian 

keluarga 

terkait 

pengetahuan, 

sikap dan 

tindakan 

dalam 

pencegahan 

ISPA pada 

balita. 

Family 

Centered 

Nursing 

1. Pengkajian 

2. Perencanaan 

3. Implementasi 

4. Evaluasi 

5. Terminasi 

Modul 

family 

centered 

nursing 

yang akan 

diberikan 

responden 

 

Format 

Asuhan 

Keperawat

an anak 

tentang 

ISPA 

- - 

Dependen 

Pengetahua

Hasil yang 

didapat 

1. Tahu (Know) 

2. Memahami 

Kuesioner 

yang akan 

Ordinal Baik 

18-25, 
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n Ibu 

dalam 

mencegah 

ISPA pada 

balita 

melalui 

indera 

penglihatan 

dan 

pendengaran 

yang 

dipahami dan 

diaplikasikan 

(comprehevion) 

3. Aplikasi 

(Application) 

4. Analisis 

(analysis) 

5. Sintesis 

(synthesis) 

6. Evaluasi 

(Evaluation) 

diisi oleh 

keluarga 

Cukup 

9-17, 

Kurang 

0-8 

 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data agar penelitian dapat berjalan dengan baik (Polit & Beck, 2012). Dalam 

pengumpulan data selalu diperlukan suatu alat yang disebut “instrument 

pengumpukan data” instrument yang dapat digunakan meliputi SOP tentang 

Family Centered Nursing diambil dari tesis Keperawatan oleh Ayudiah 

Uprianingsih dan kuesioner Pengetahuan Ibu diambil dari tesis keperawatan oleh 

Yumeina Gagarani. 

 Alat pengumpul data pada instrumen pengetahuan adalah lembar 

kuesioner yang berisi 25 pertanyaan dan diadopsi dari Kuesioner Yemuina 

Gagarani (2016) tentang Pengetahuan Ibu tentang ISPA dengan menggunakan 

skala Guttman yaitu dimana setiap item pertanyaan terbagi 2 kriteria : Ya dan 

Tidak. Skor 1 untuk skor tertinggi dan skor 0 untuk skor terendah. Selanjutnya 

indicator pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori yaitu : baik, cukup, kurang. Nilai 

tertinggi yang diperoleh 25 dan nilai terendah 0.  
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Skala ukur yang digunakan dalam variable ini adalah skala Ordinal, 

dimana skor dengan menggunakan rumus statistic menurut Sudjana (2002).  

 

 

 

Sehingga didapatkan panjang intervalnya adalah 8 maka didapatkan kesimpulan 

skor kategori baik 18-25, kategori cukup 9-17, dan kategori kurang 0-8. 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai. 

Adapun yang menjadi dasar peneliti untuk memilih tempat ini adalah karena 

populasi penderita ISPA sangat banyak di wilayah kerja Puskesmas Jayamukti 

Dumai. Peneliti mengambil tempat di Puskesmas Jayamukti karena di Puskesmas 

Jayamukti ISPA merupakan penyakit no 1 terbanyak yang berada di wilayah kerja 

Puskesmas Jayamukti Dumai. 

4.5.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian Family Centered Nursing terhadap pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA pada Balita di wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai 

dilakukan pada bulan April 2020. 
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4.6. Pengambilan Data 

 Jenis pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

terhadap sasarannya. Ada 3 bagian teknik pengambila data yaitu : pengambilan 

data sebelum dilakukan Family Centered Nursing, dilakukan Family Centered 

Nursing, pengambilan data setelah dilakukan Family Centered Nursing. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui 

kuesioner online. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Puskesmas Jayamukti. 

4.7 Teknik Pengumpulan Data 

a. Memberikan informed consent kepada responden 

Peneliti menjelaskan proses kerja melalui Video Call kepada ibu yang 

berada di wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai dan memberikan 

inform consent kepada responden, jika responden setuju maka akan 

dilakukan observasi sesuai prosedur kerja dan akan dimasukkan kedalam 

penelitian. 

b. Memberikan pernyataan melalui wawancara pengisian data demografi 

yang disediakan. 

c. Pelaksanaan Intervensi 

1. Sebelum tindakan 
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Mengumpulkan data pada saat sebelum tindakan melalui kuesioner 

online yaitu Pengetahuan Ibu tentang ISPA. Pengambilan data ini 

dilakukan selama 15 menit. 

2. Pelaksanaan tindakan Family Centered Nursing 

Memberikan penyuluhan Family Centered Nursing terhadap 

responden melalui Video Call yang dilakukan pada April 2020 selama 

10-15 menit dalam 2 waktu. 

3. Sesudah tindakan 

Sesudah dilakukan Family Centered Nursing kepada responden maka 

peneliti memberikan penilaian pada post intervensi, dimana kembali 

mengisi kuesioner online Pengetahuan Ibu. Setelah semua selesai 

maka dilakukan pengolahan data. 

4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas adalah mengukur sejauh mana instrument dapat digunakan. 

Instrument tidak dapat secara sah digunakan jika tidak konsisten dan tidak akurat. 

Instrument yang mengandung terlalu banyak kesalahan ketika uji validitas, tidak 

dapat digunakan pada sebuah penelitian. Reliabilitas sebuah instrument adalah 

kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan apabila fakta dapat diukur dan 

diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan (Polit & Beck, 2012). 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SOP yang telah digunakan oleh 

Ayudiah (2017) tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan 

Pengetahuan menggunakan kuesioner yang telah dugunakan oleh Yumeina 
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Gagarani (2015) dengan 25 pertanyaan, didapatkan nilai r hitung diperoleh nilai p-

value 0,039 yang berarti lebih kecil dari α-value (0,05).  

4.9 Kerangka Operasional 

Bagan 4.1 Kerangka Operasional pengaruh Family Centered Nursing 

terhadap pengetahuan keluarga dalam mencegah ISPA pada 

Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Pengolaan Data 

 Setelah seluruh data yang dubutuhkan dikumpulkan oleh peneliti, maka 

dilakukan pengolahan data dengan cara perhitungan statistic untuk menentuksn 

pengaruh Family Centered Nursing terhadap kemampuan keluarga dalam 

 Proses Izin Penelitian 

Analisa Data 

Pengolahan Data 

Mengumpulkan data post-test 

Dilakukan Family Centered Nursing 3 kali perlakukan 

selama 1 minggu dengan waktu 15 menit 

Hasil 

Mengumpulkan Informed Consent mengumpulkan data 

pre-test 

Pengajuan Judul Pengambilan Data Awal 
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mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti. Adapun proses pengolahan 

data dilakukan melalui 3 tahap yaitu : 

a. Editing (penyuntingan data) adalah memeriksa dan melengkapi data yang 

diperoleh, Coding adalah tahap ini dilakukan sebagai penanda responden 

dan penanda pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. 

b. Processing (data) atau data processing adalah memproses data agar data 

yang sudah di entry dapat di analisis. Pemprosesan data yang dilakukan 

dengan cara mengentri data menggunakan program computer. 

c. Cleanning, apabila semua data dari setiap sumber data atau responden 

selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan 

adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya. 

4.11 Analisa Data 

a. Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran setiap variable, 

distribusi frekuensi berbagai variable yang diteliti baik variable dependen 

maupun independen (Grove, 2014). Dengan melihat frekuensi dapat 

diketahui deskripsi masing-masing variable dalam penelitian yaitu data 

pre-test untuk melihat kemampuan keluarga, intervensi Family Centered 

Nursing, dan post-test setelah dilakukan intervensi. 

b. Analisa Bivariat 

Analisa Bivariat dilakukan terhadap dua variable yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Polit, 2012). Analisa bivariate yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah 
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uji non parametric yang diinginkan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil apabila tidak berdistribusi 

normal. Peneliti menggunakan uji Wilcoxon karena data didapatkan tidak 

berdistribusi normal setelah dilakukan uji normalitas, didapatkan nilai p-

value = 0.000.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .23570226 

Most Extreme Differences Absolute .400 

Positive .400 

Negative -.400 

Test Statistic .400 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian 

ini tidak berdistribusi normal. Sehingga peneliti menggunakan ujiWilcoxon 

sebagai uji alternatif. 

4.12 Etika Penelitian 

Penelitian adalah upaya mencari kebenaran terhadap semua fenomena 

kehidupanmanusia, baik yang menyangkut fenomena alam maupun social, budaya 

pendidikan, ke  sehatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Pelaku peneliti dalam 

menjalankan tugas meneliti atau melakukan tugas penelitian hendaknya 
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memegang teguh sikap ilmiah (secientific attitude) serta berpegang teguh pada 

etika penelitian, meskipun mungkin penelitian yang dilakukan tidak merugikan 

atau membahayakan bagi subjek penelitian (Notoatmodjo,2012). 

Penelitian ini telah lulus uji etik dari komusi etik penelitian kesehatan 

STIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat No.0219/KEPK-SE/PE-

DT/VI/2020. Dalam melakukan peneliti, penelitian ini memiliki beberapa hal 

yang berkaitan dengan permasalahan etik, yaitu : 

a. Informed consent 

Merupakan bentuk persetujuan antara penelitian dengan responden 

penelitian dengan memberikan lembaran persetujuan. Informed consent 

tersebut akan diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan 

lemberan persetujuan utuk menjadi responden. 

b. Confidentiality ( kerahasian) 

Memberikan jaminan kerahasiaan  hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah di kumpulkan di 

jamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data yang akan 

dilaporkan.  

c. Anonymity (Tanpa Nama) 

Memberikan Jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara 

tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar atau 

alat ukur hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan dan atau hasil 

penelitian yang akan disajikan. 

d. Beneficience 
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Peneliti selalu berupaya agar segala tindakan kepada responden 

mengandung prinsip kebaikan. 

e. Nonmalficiencce 

Tindakan atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti hendaknya tidak 

mengandung unsur kekerasan atau merugikan responden terlebih 

mengancan jiwa. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian mengenai “Pengaruh 

Family Centered Nursing terhadap Pengetahuan Ibu dalam Mencegah ISPA Pada 

Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020” yang dilaksanakan pada April 

2020. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Jayamukti Dumai. Responden 

dalam penelitian ini adalah Ibu yang memiliki Balita dengan ISPA yang 

berjumlah 10 orang. Penelitian ini dilakukan selama bulan April 2020. 

 Puskesmas Jayamukti Dumai merupakan sebuah institusi pelayanan 

kesehatan dibawah naungan UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai yang berlokasi di 

Jl. KH.Nasution, Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Prov. Riau. 

Puskesmas Jayamukti memiliki 5 keluarahan yang menjadi wilayah kerja, yaitu : 

Kelurahan Jayamukti, Kelurahan Teluk Binjai, Keluarahan Tanjung Palas, 

Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Buluh Kasap dengan luas wilayah kerja 

Puskesmas Jayamukti keseluruhan 45,5 Km
2
. Jumlah penduduk diwilayah kerja 

Puskesmas Jayamukti Dumai adalah 65.026 jiwa dan memiliki fasilitas 5 

Poskeskel, 38 Posyandu, 1 Ambulance, Poli Umum, Poli Gigi, Poli Lansia, 

Farmasi, Gizi, Laboratorium. Puskesmas Jayamukti Dumai memiliki jumlah SDM 

sekitar 75 orang, terdiri atas Medis 6 orang, Keperawatan 18 orang, Kebidanan 22 

orang, Kesehatan Masyarakat 6 orang, Kesehatan Lingkungan 1 orang, Gizi 4 

orang, Keteknisan Medis 1 orang, Teknik Biomedika 2 orang, Manajemen 17 

orang. 
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Puskesmas ini memiliki Visi Menjadi Puskesmas yang unggul dalam 

program, pelayanan dan SDM menuju Dumai Sehat 2022. Adapun misi dari 

Puskesmas Jayamukti Dumai adalah : 

1. Memberikan pelayanan tingkat pertama yang berkualitas 

2. Meningkatkan kompetensi SDM 

3. Meningkatkan peran serta individu, keluarga dan masyarakat dalam 

pembangunan dibidang kesehatan 

4. Meningkatkan kinerja, keterampilan, kecakapan petugas dalam mengelola 

program 

5. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat 

6. Melaksanakan program pengembangan usila untuk mewujudkan usila 

yang sehat, mandiri, produktif dan bahagia. 

5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Data demografi responden 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan 

Karakteristik Data Demografi Ibu dengan Balita ISPA di 

Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020 

 

 Karakteristik Frequency Percent 

Umur Ibu  17-25 tahun 4 40.0 

26-35 tahun 5 50.0 

36-45 tahun 1 10.0 

Total   10 100.0 

Pekerjaan 

Ibu 

 Ibu Rumah Tangga 6 60.0 

PNS 2 20.0 

Wiraswasta 1 10.0 

Pedagang 1 10.0 

Total   10 100.0 

Agama Ibu  Islam 3 30.0 

Kristen 7 70.0 
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Total   10 100.0 

     

 Berdasarkan table 5.1 diperoleh bahwa rata-rata responden berusia 31-40 

tahun sebanyak 5 orang (50%), 21-30 tahun sebanyak 4 orang (40%) dan 41-50 

tahun sebanyak 1 orang (10%). Frekuensi pekerjaan ibu rata-rata adalah Ibu 

Rumah Tangga sebanyak 6 orang (60%), PNS sebanyak 2 orang (20%), 

Wiraswasta 1 orang (10%) dan Pedagang 1 orang (10%). Responden rata-rata 

adalah beragama Kristen sebanyak 7 orang (70%) dan Islam sebanyak 3 orang 

(30%).  

5.2.2 Tingkat Pengetahuan responden sebelum diberikan intervensi Family 

Centered Nursing dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas 

Jayamukti Dumai Tahun 2020. 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Pre-test Intervensi 

Family Centered Nursing dalam Mencegah ISPA Pada Balita di 

Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020. 

Pengetahuan 

Ibu dalam 

Mencegah 

ISPA 

N Mean Medi

an 

SD Minimal-

Maksimal 

95% CI 

Sebelum 

Intervensi 10 2.10 2.00 0.316 2 – 3 1.87  – 2.33 

 

 Berdasarkan tabel 5.2 diperoleh bahwa tingkat pengetahuan pre-test 

pengetahuan ibu pada 10 responden didapatkan nilai rata-rata 2.10, dengan nilai 

Median 2.00 dan standar deviasi 0.316 serta nilai tingkat kepercayaan 1.87-2.33. 

5.2.3 Tingkat pengetahuan  ibu  sesudah diberikan intervensi Family Centered 

Nursing dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti 

Dumai Tahun 2020. 
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Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Post-test Intervensi 

Family Centered Nursing dalam Mencegah ISPA Pada Balita di 

Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020. 

Pengetahuan 

Ibu dalam 

Mencegah 

ISPA 

N Mean Medi

an 

SD Minimal-

Maksimal 

95% CI 

Setelah 

Intervensi 10 1.20 1.00 0.422 1- 2 0.90  – 1.50 

 

 Berdasarkan tabel 5.3 diperoleh bahwa tingkat pengetahuan post-test 

pengetahuan ibu dengan 10 responden didapatkan nilai rata-rata 1.20 dengan nilai 

Median 1.00 dan standar deviasi 0.422 serta nilai tingkat kepercayaan 0.90-1-50. 

. 

5.2.4 Pengaruh Family Centered Nursing Terhadap Pengetahuan Ibu dalam 

Mencegah ISPA Pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020. 

Tabel 5.4 Hasil Uji Statistik Pengaruh Family Centered Nursing 

Terhadap Pengetahuan Ibu dalam Mencegah ISPA Pada 

Balita di Puskesmas Jayamukti DUmai Tahun 2020. 

 

 

Pengetahuan Ibu 

dalam Mencegah 

ISPA 

Mean SD T P value 

Sebelum 2.10 0.316 9.000 0.003 

Sesudah 1.20 0.422 

 

 Berdasarkan  tabel 5.4 diperoleh data bahwa terdapat perbedaan tingkat 

pengetahuan ibu tentang  Family Centered Nursing dalam  mencegah ISPA pada 

balita antara pre-test dan post-test. Sebelum dilakukannya intervensi tentang 

Family Centered Nursing didapatkan nilai Mean 2.10 menjadi nilai mean 1.20 
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setelah diberikannya intervensi mengalami penurunan sebesar 0.90 dengan standar 

deviasi 0.316 menjadi 0.422. 

 Peneliti menggunakan uji statistic Wilcoxon Signed Ranks Test karena 

setelah dilakukannya uji normalitas didapatkan bahwa data tidak berdistribusi 

normal. Hasil uji statistic Wilcoxon Signed Ranks Test pada responden dalam 

pemberian Intervensi Family Centered Nursing Pre-Test dan Post-Test didapatkan 

nilai p-value = 0.003 dimana p < 0.05 yang berarti bahwa pemberian intervensi 

Family Centered Nursing ada pengaruh terhadap pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA di Puskesmas Jayamukti Dumai. 

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1 Pengetahuan ibu sebelum diberikan intervensi Family Centered Nursing 

dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 

2020. 

 Sebelum melakukan intervensi pendidikan kesehatan dengan metode 

Family Centered Nursing,  peneliti melakukan pengukuran pengetahuan kepada 

responden dengan  menggunakan kuesioner. Maka diperoleh data pada pre-test 

yang diberikan kepada ibu sebelum intervensi family centered nursing didapatkan 

nilai rata-rata yaitu 2.10 dengan nilai standar deviasi 0.316. karena sebagian dari 

responden kurang mendapatkan informasi tentang pencegahan ISPA pada Balita. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian Fabanjo (2017) mengatakan bahwa 

pengetahuan ibu sebelum intervensi didapatkan nilai rata-rata 60.93 dengan nilai 

standar deviasi 14.5 
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 Pengetahuan merupakan suatu informasi yang diketahui oleh seseorang 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu obyek tertentu. 

Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya, 

tingkat pengetahuan, informasi, budaya dan pengalaman (Aminuddin, 2016). 

 Menurut Uprianingsih (2018) bahwa fungsi keluarga sangat berperan 

penting dalam pencegahan anak dari sakit, terutama penyakit infeksi saluran 

pernapasan akut yang biasa menyerang anak dan balita. Beberapa fungsi keluarga 

yaitu, dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan penilaian dan 

dukungan emosional. Hal ini sejalan dengan Erlinda (2015) bahwa sebagian 

keluarga yang mempunyai balita ISPA di rumah adalah keluarga yang tidak 

mengetahui cara pencegahan ISPA dengan baik. 

 Ketidaktahuan responden tentang kejadian penyakit ISPA juga disebabkan 

karena rendahnya pendidikan orang tua dan informasi yang didapatkan. Hal ini 

didukung oleh Wahyuningsih (2015) dalam penelitiannya dikatakan bahwa 

pengetahuan ibu yang meningkat maka kejadian ISPA akan menurun hal ini dapat 

disebabkan karena pengetahuan dalam memberikan informasi pada seseorang 

dalam melakukan tindakan. Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik maka ia 

akan mempunyai sikap yang baik dalam melakukan pencegahan, sehingga ibu 

akan mencegah penyakit ISPA tersebut daripada mengobatinya. 

 Berdasarkan penelitian Azamti (2016) bahwa pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA rendah disebabkan karena kurangnya informasi dalam mengenali 

gejala ISPA yang dialami oleh anaknya dan tidak mengetahui cara mencegah dan 

perawatan ISPA. Hal ini juga didukung oleh Aggraini (2019) yang mengatakan 
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bahwa pengetahuan ibu dapat mempengaruhi tindakan ibu daalam mencegah 

penyakit ISPA. Dengan meningkatnya pengetahuan ibu tentang ISPA maka akan 

langsung berhubungan dalam menurunkan angka kejadian ISPA. Rendahnya 

pengetahuan ini disebabkan karena pendidikan yang rendah, informasi yang 

kurang, status ekonomi yang rendah. Hal ini juga didukung oleh Utari (2013) 

yang mengatakan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan ibu tentang ISPA 

maka semakin rendah pengetahuan ibu dalam mengambil tindakan untuk 

pencegahan ISPA. 

 Menurut Anggraini (2019) salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi mempengaruhi persepsi seseorang untuk mengambil keputusan dan 

bertindak. Sumber informasi adalah sarana penunjang untuk nmenambah 

pengetahuan,  baik secra media maupun nonmedia. Semakin sering seseorang ibu 

mendapatkan informasi mengenai penyakit ISPA pada balita baik dari media 

apapun maka semakin cepat seorang ibu mengambil keputusan untuk mencegah 

penyakit ISPA supaya balitanya terhindar dari ISPA ( Nataria, 2015). 

 Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas peneliti menarik 

kesimpulan bahwa pengetahuan responden sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan masih rendah, hal ini terlihat dari jawaban pada saat pretest. 

Pengetahuan responden masih rendah tentang gejala ISPA, bagaimana cara 

pencegahan yang baik terhadap ISPA dan penggunaan antibiotic terhadap balita 

yang ISPA. Peneliti berasumsi karena sebagian besar ibu belum mendapatkan 

informasi tentang penatalaksanaan ISPA secara mendetail, didukung sebagian 
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besar ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga ibu minim terhadap 

informasi dari luar. Sedangkan ibu yang memiliki pengetahuan ISPA ialah ibu 

yang sudah mendapatkan informasi tentang ISPA baik melalui media social dan 

melalui penyuluhan, dan ada beberapa ibu yang sudah memiliki pengalaman 

dalam merawat balita dengan ISPA. 

5.3.2 Pengetahuan Ibu setelah diberikan intervensi Family Centered Nursing 

dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 

2020 

 Pada saat diperoleh data post-test bahwa didapatkaan nilai rata-rata 1.20. 

Pada penelitian  ini didapatkan data bahwa pengetahuan ibu semakin meningkat 

setelah diberikannya intervensi Family Centered Nursing.  

 Dalam penelitian Uprianingsih (2018) bahwa pemberdayaan keluarga 

berbasis Family Centered Nursing yang diberikan selama 4 minggu menunjukkan 

perubahan dalam sikap, pengetahuan dan tindakan keluarga dalam mencegah 

ISPA. Keluarga dapat lebih mengenal masalah kesehatan dengan meningkatkan 

pengetahuannya. 

 Penelitian Erlinda (2018) menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam 

mencegah sebelum dan sesudah penerapan model Family Centered Nursing. 

Penerapan model Family Centered  Nursing berupa penyuluhan dan penguatan 

bimbingan yang dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan tindakan 

responden. Pada saat dilakukannya intervensi berupa pemberdayaan keluarga 

berbasis family centered nursing melalui demonstrasi dan modul cara mencegah 

ISPA dapat memudahkan responden untuk melihat kembali apa yang telah 
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dijelaskan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan responden dalam 

pencegahan ISPA (Uprianingsih, 2018). 

 Konsep Family Centered Nursing merupakan keluarga memiliki hak dan 

kewenangan untuk merawat anak-anaknya. Maka dari itu salah datu pendekatam 

pelayanan dalam  keperawatan adalah berpusat pada keluarga. Friedman (2010) 

berpendapat bahwa family centered nursing adalah kemampuan perawat 

memberikan asuhan keperawatan keluarga, sehingga memandirikan anggota 

keluarga agar tercapai peningkatan kesehatan seluruh anggota keluarganya dan 

keluarga mampu mengatasi masalah kesehatan. 

 Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pengetahuan 

responden tentang pencegahan ISPA pada balita dengan cara pemberian 

pendidikan kesehatan yang dapat dilakukan secara berkala dengan memberikan 

intervensi secara langsung kepada responden (Fatmawati, 2017). Sedangkan 

menurut Rosyimida (2018) metode pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan 

pendekatakan perorangan yang dilakukan dalam bentuk Bimbingan dan 

Penyuluhan (Guidance and Counceling) dan melalui wawancara. Dan dapat 

dilakukan dengan pendekatan massa, tetapi pendekatan perorangan lebih efisien 

sehingga penyampaian dapat tepat sasaran kepada responden. 

 Berdasarkan asumsi peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

ibu di wilayah kerja Puskesmas Jayamukti Dumai diperoleh bahwa tingkat 

pengetahuan pada  ibu mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dengan 

nilai rata-rata sebesar 0.90 sesudah dilakukannya intervensi. Hal tersebut 

dikarenakan dalam pemberian intervensi Family Centered Nursing tidak efektif, 
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karena intervensi tersebut seharusnya dilakukan dengan cara face to face tetapi 

karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif maka peneliti melakukan dengan 

cara penyuluhan dengan memberikan leaflet kepada responden. 

 Maka dari itu pemberian intervensi Family Centered Nursing dilakukan 

dengan memberikan pendidikan kesehatan menggunakan media Video Call (VC) 

kepada beberapa responden selama kurang lebih 10 menit, selama dilakukannya 

Video Call tersebut responden mendengarkan dengan seksama dan setelah 

penjelasan selesai responden memiliki inisiatif yang tinggi untuk bertanya. 

Setelah melakukan intervensi melalui video call sebanyak 2 kali didapatkan hasi 

pada pertemuan pertama pengetahuan ibu meningkat dan setelah dilakukannya 

intervensi kedua kali dan mengevaluasi pengetahuan ibu pada saat intervensi yang 

pertama, responden meningat dan mengalami peningkatan pengetahuan yang 

signifikan dalam mencegah ISPA. Dan sebagian responden dengan memberikan 

leaflet sebagai media, dimana pada leaflet tersebut disertai gambar yang menarik 

dan kata-kata yang mudah dimengerti sehingga tidak membuat responden bosan. 

Tetapi selama dilakukannya penyuluhan beberapa responden terlihat tidak focus 

karena balita tersebut sedikit rewel. Dan pada sebagian responden dapat mengerti 

dan paham tentang penjelasan peneliti. 

5.3.3 Pengaruh Family Centered Nursing terhadap pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai Tahun 2020. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 10 responden 

diperoleh adanya perbedaan tingkat pemgetahuan ibu pre-test dan post-test 

diberikan intervensi. Sebelum dilakukannya intervensi didapatkan nilai rata-rata 
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responden 2.10 menjadi nilai mean 1.20 setelah diberikannya intervensi. Maka 

perubahan tingkat pengetahuan sesudah diberikan intervensi mengalami 

peningkatan sehingga terbentuk tingkat pengetahuan ibu dalam mencegah ISPA. 

Dan diperoleh p-value 0.003<α 0.05 yang artinya ada pengaruh antara pre-test dan 

post-test pada responden. 

 Family Centered Nursing dapat meningkatkan pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA, selain itu juga dapat mempermudah ibu dalam mengetahui 

informasi yang diberikan. Berdasarkan penelitian Uprianingsih (2018) intervensi 

pemberdayaan keluarga berbasis family centered nursing mengalami peningkatan 

terhadap pengetahuan tentang pencegahan ISPA. Hal tersebut ditandai dengan 

adanya perubahan pada hasil statistic penelitian yang dilakukan bahwa 

pengetahuan ibu meningkat setelah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga 

berbasi family centered nursing. 

 Berdasakan penelitian Fabanjo (2018) penerapan model family centered 

nursing menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan kemandirian 

dalam keluarga sesudah diberikan dukungan edukasi. Dalam penelitian tersebut 

untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penanganan malaria 

menggunakan booklet. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Erlinda (2015) di Kabupaten Aceh besar menjukkan bahwa penerapan model 

Family centered nursing terhadap pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dalam 

pencegahan anak dengan ISPA di Kabupaten Aceh besar menunjukkan bahwa 

model ini sangat efektif meningkatkan kemampuan dan pengetahuan keluarga 

mengenal masalah ISPA sebelum dan sesudah penerapan model. 
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Penerapan model Family Centered Nursing ini, sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sjattar, dkk (2012) yang menjadi bukti penerapan 

model Keluarga Untuk Keluarga (KUK), yang merupakan modifikasi dari teori 

keperawatan Self Care dari Orem dan Family Centered Care Nursing dengan cara 

edukasi supportif pada keluarga menunjukkan ada pengaruh terhadap kemandirian 

keluarga yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan dan kemandirian 

keluarga. Model ini juga dapat digunakan dalam membuat strategi implementasi 

seperti upaya promosi kesehatan yaitu pendidikan, komunikasi kepada keluarga 

dengan balita yang mengalami ISPA (Erlinda, 2018). 

 Berdasarkan asumsi peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

maka perubahan tingkat pengetahuan ibu sesudah diberikan intervensi megalami 

peningkatan sehingga terbentuk tingkat pengetahuan family centered nursing 

dalam  mencegah ISPA pada balita. Dan dengan menggunakan uji Wilcoxon 

signed test ranks didaptkan  nilai p-value = 0.003 dimana p<0.05 yang berarti ada 

pengaruh terhadap pengetahuan ibu sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi 

di Puskesmas Jayamukti Dumai. 

 Hal ini dapat disebabkan pada penelitian ini, pemberian intervensi family 

centered nursing kepada 10 responden yang menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan pengetahuan setelah diberikan intervensi dalam bentuk penyuluhan 

secara tidak langsung melalui video call ,sehingga pengetahuan menjadi 

meningkat setelah dilakukan intervensi tersebut kepada 10 responden. Intervensi 

Family Centered Nursing dengan metode Video Call membuat responden 
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penelitian menggunakan lebih banyak indera pendengaran maka informasi yang 

disampaikan oleh peneliti dapat diterima dengan baik. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 10 orang responden 

mengenai pengaruh family centered nursing terhadap pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Ddumai Tahun 2020 dapat 

disimpulkan : 

1. Sebelum dilakukan intervensi family centered nursing, bahwa dari 10 

responden didapatkan nilai rata-rata sebelum diberikannya intervensi 

Family Centered Nursing yaitu 2.10 

2. Setelah dilakukan intervensi family centered nursing, bahwa dari 10 

responden didapatkan nilai rata-rata setelah diberikannya intervensi 

Family Centered Nursing yaitu 1.20. 

3. Ada pengaruh family centered nursing terhadap pengetahuan ibu 

dalam mencegah ISPA pada Balita dengan nilia p-value = 0.003 

dimana p<0.05 yang artinya Ha=diterima, ada pengaruh yang 

bermakna antara family centered nursing terhadap pengetahuan ibu 

dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti Dumai 

Tahun 2020. 

6.2 Saran 

1. Bagi Institusi Puskesmas Jayamukti Dumai 

 Diharapkan family centered nursing terhadap pengetahuan ibu dalam 

mencegah ISPA dapat dijadikan suatu materi sebagai pembelajaran untuk 
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semua ibu yang memiliki Balita sebagai pengembangan dan penambahan ilmu 

pengetahuan. 

2. Bagi Pendidikan Keperawatan 

 Diharapkan institusi pendidikan keperawatan dapat bekerja sama dengan 

puskesmas-puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya untuk memberikan 

pelayanan kesehatan, guna menerapkan visi dan misi STIKes Santa Elisabeth 

Medan. 

3. Bagi Responden 

 Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan meningkatkan 

pengetahuan ibu pentingnya mencegah ISPA pada Balita. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi data atau menjadi data 

tambahan untuk meneliti tentang Pengaruh Family Centered Nursing terhadap 

pengetahuan Ibu dalam mencegah ISPA pada Balita dengan menambahkan 

intervensi Kemandirian Keluarga dalam Merawat Balita dengan ISPA. 
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Lembar Persetujuan Menjadi responden Penelitian 

(Informed Consent) 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

 Penelitian yang berjudul ”Pengaruh Family Centered Nursing terhadap 

Pengetahuan Ibu dalam mencegah ISPA pada Balita di Puskesmas Jayamukti 

Dumai Tahun 2020” 

1. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek 

2. Manfaat ikut sebasgai subyek penelitian 

3. Bahaya yang akan timbul 

4. Prosedur penelitian 

Serta kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut 

dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari 

pihak manapun.  

Dumai,  2020 

Peneliti,       Responden, 

 

 

Rut Apprilia Lubis      (          ) 

 

*) Coret salah satu 
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KUESIONER PENELITIAN 

KEMAMPUAN KELUARGA DALAM MECEGAH ISPA 

PADA BALITA 

 

A. Karakteristik Responden :  

 

Data Orang Tua 

1. Nama Ayah (Inisial) :  Nama Ibu (Inisial) : 

2. Pendidikan  :  Pendidikan  : 

3. Pekerjaan  :  Pekerjaan  : 

4. Umur   :  Umur   : 

 

5. Mendapat informasi Ispa selama 3 bulan terakhir  : Ya Tidak 

6. Ayah memiliki kebiasaan merokok dalam rumah  : Ya Tidak 

 

Data Anak 

1. Nama Anak  : 

2. Usia Anak  : 

3. Jenis Kelamin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Keluarga : 
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Pengetahuan Ibu tentang ISPA 

Berilah tanda check list (√) pada salah satu kolom dibawah ini : 

1. Apakah ISPA merupakan Infeksi yang 

menyerang saluran pernapasan ? 

 Ya 

 Tidak 

2. Apakah ISPA adalah singkatan dari 

Infeksi saluran Pernapasan Atas ? 

 Ya 

 Tidak 

3. Apakah ISPA sering terjadi pada 

anak-anak ? 

 Ya 

 Tidak 

4. Apakah ISPA berlangsung selama 14 

hari ?  

 Ya 

 Tidak 

5. Apakah batuk merupakan salah satu 

gejala dari ISPA ? 

 Ya 

 Tidak 

6. Apakah demam selalu terjadi ketika 

anak terkena ISPA ? 

 Ya 

 Tidak 

7. Apakah ISPA dapat disebabkan oleh 

kuman ? 

 Ya 

 Tidak 

8. Apakah ISPA merupakan salah satu 

penyakit menular ? 

 Ya 

 Tidak 

9. Apakah ibu mengetahui tentang obat 

antibiotic ? 

 Ya 

 Tidak 

10. Apakah antibiotic penting untuk 

diberikan pada anak dengan ISPA ? 

 Ya 

 Tidak 

11. Apakah pada suhu 38
o
C dikatakan 

mengalami demam ? 

 Ya 

 Tidak 

12. Penularan ISPA dapat melalui udara 

dan percikan ludah ? 

 Ya 

 Tidak 

13. Apakah kontaminasi tangan dapat 

menularkan ISPA ? 

 Ya 

 Tidak 

14. Apakah pilek merupakan salah satu 

gejala ISPA ? 

 Ya 

 Tidak 

15. Apakah ASI Eksklusif berhubungan 

dengan kejadian ISPA pada anak ? 

 Ya 

 Tidak 

16. Apakah status imunisasi berhubungan 

dengan kejadian ISPA pada anak ? 

 Ya 

 Tidak 

17. Apakah alergi berhubungan dengan 

kejadian ISPA pada anak ? 

 Ya 

 Tidak 

18. Apakah keturunan berhubungan 

dengan kejadian ISPA pada anak ? 

 Ya 

 Tidak 

19. Apakah dengan makan banyak ISPA 

dapat dicegah ? 

 Ya 

 Tidak 

20. Apakah dengan minum obat peningkat 

kekebalan tubuh ISPA dapat dicegah ? 

 Ya 

 Tidak 

21. Apakah dengan  menjaga kebersihan 

diri ISPA dapat dicegah ? 

 Ya 

 Tidak 

22. Apakah dengan menghindari sumber 

penuluran ISPA dapat dicegah ? 

 Ya 

 Tidak 

23. Apakah dengan  menggunakan masker 

ISPA dapat dicegah ? 

 Ya 

 Tidak 

24. Apakah anak yang terkena ISPA  Ya 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

selalu diberi obat pengurang gejala?  Tidak 

25. Anak yang demam pada suhu 

kurang dari 39oC lebih baik tidak 

diberikan antibiotic ? 

 Ya 

 Tidak 
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Umur Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 tahun 4 40.0 40.0 40.0 

31-40 tahun 5 50.0 50.0 90.0 

41-50 tahun 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ibu Rumah Tangga 6 60.0 60.0 60.0 

PNS 2 20.0 20.0 80.0 

Wiraswasta 1 10.0 10.0 90.0 

Pedagang 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

Agama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Islam 3 30.0 30.0 30.0 

Kristen 7 70.0 70.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

PreTest 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 9 90.0 90.0 90.0 

Kurang 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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PostTest 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 8 80.0 80.0 80.0 

Cukup 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PreTest PostTest 

N 10 10 

Normal Parameters
a,b

 Mean 2.10 1.20 

Std. Deviation .316 .422 

Most Extreme Differences Absolute .524 .482 

Positive .524 .482 

Negative -.376 -.318 

Test Statistic .524 .482 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 .000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

PostTest - PreTest Negative Ranks 9
a
 5.00 45.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 1
c
   

Total 10   

a. PostTest < PreTest 

b. PostTest > PreTest 

c. PostTest = PreTest 
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Test Statistics
a
 

 

PostTest - 

PreTest 

Z -3.000
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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