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ABSTRAK 

Sari Utami. 

Studi Deskriptif Pemetaan Faktor Risiko ISPA pada Balita Usia 0-5 Tahun 

yang Tinggal di Rumah Hunian akibat Bencana Lahar Dingin Merapi 

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. 

VI + 92 halaman + 15 tabel + 5 gambar + 20 lampiran 

Salah satu wilayah yang terkena dampak paling besar bencana lahar dingin 

merapi adalah Desa Jumoyo Kecamatan Salam karena terletak di sepanjang aliran 

sungai putih. Berdasarkan data, 108 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. 

Solusi yang diberikan pemerintah berupa pembangunan rumah hunian sementara 

(huntara), namun kondisi fisik rumah belum memenuhi syarat kesehatan sehingga 

beresiko meningkatkan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Dari 52 

balita di huntara 24 balita (30%) mengalami ISPA. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain cross 

sectional dan penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu 

balita berusia 0-5 tahun di huntara sebanyak 52 responden. Instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner, lembar observasi dan panduan wawancara. Analisis 

data dengan analisis univariat dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan faktor 

paling berisiko menyebabkan ISPA di rumah hunian adalah jenis lantai (100% 

tidak memenuhi syarat), kepadatan hunian (100% tidak memenuhi syarat hunian 

yang baik), pemberian ASI eksklusif (77% balita tidak diberikan ASI secara 

eksklusif), perilaku merokok (73% orang tua balita merokok), pengetahuan ibu 

tentang ISPA (88% rendah) dan pelayanan kesehatan yang kurang. Saran yang 

dapat diajukan terkait penelitian ini adalah pembangunan hunian tetap yang lebih 

memenuhi syarat kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat rumah hunian. 

 

Kata kunci: Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), huntara, lahar dingin, kondisi 

fisik rumah 
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ABSTRACT 

Sari Utami 

Descriptive Study of Acute Respiratory Infection Risk factor Mapping 

toward 0-5 year-old Toddlers in Temporary Shelters caused by Cold Lava of 

Merapi Disaster in Salam district of Magelang regency. 

VI + 85 page + 15 table + 22 attachments + 5 image  

One of the areas hit hardest by cold lava of Merapi disaster was Jumoyo 

village Salam district that located along Putih’s river. Based on the data, 108 

heads of families lost their house. Solution given by the government was built 

temporary shelter (shelter), but physical condition of homes was not meet the 

health requirement. Unhealthy home closely with increased incidence of Acute 

Respiratory Infection (ARI). From 52 infants in shelters, 24 toddlers (30%) had 

ARI. Types of research used in this study was descriptive research with cross 

sectional design and qualitative research. Samples in this study were 52 mothers 

of 0-5 year-old toddler. The instrument used was questionnaire, observation 

sheets and interview guides. Analysis of the data by univariate analysis and 

triangulation. The results showed the risk factors causing ARI in residential 

homes was type of flooring (100% are not eligible), occupancy density ((100% 

are not eligible), exclusive breastfeeding (77% of infants are not exclusively 

breastfed), smoking behavior (73% toddlers parents smoke), knowledge of 

mothers about ARI 88% low, and less of health services. Suggestions can be 

submitted related to this research is development of better permanen shelter 

based on health requirements and to improve health services  in the shelter  

 

Keywords: acute respiratory infections (ARI), shelters, cold lava, the physical 

condition of the house 

References: 40 (1999-2012) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Derajad kesehatan seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

menurut Hendrik L Blum. Faktor tersebut meliputi keturunan, lingkungan, 

perilaku dan pelayanan kesehatan (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:146). 

Faktor lingkungan  memiliki andil paling besar terhadap status kesehatan, 

kemudian disusul oleh perilaku, kemudian pelayanan kesehatan dan 

keturunan yang mempunyai andil yang paling kecil terhadap status 

kesehatan (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:95-96). 

ISPA merupakan salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh 

lingkungan. Menurut Sharma et al(1998) dalam Triska Susilo dan Lilis 

Sulistyorini (2005) bahwa host, lingkungan dan sosiokultur merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi insiden dan keparahan penyakit infeksi 

saluran pernafasan akut. Sosiokultur adalah lingkungan sosial masyarakat 

yang berpengaruh pada tingkat pengetahuan, sikap dan praktek masyarakat 

dalam bidang kesehatan. 

Penyakit ISPA mencakup penyakit saluran napas bagian atas 

(ISPaA) dan penyakit saluran napas bagian bawah (ISPbA). ISPA bagian 

atas mengakibatkan kematian anak dalam jumlah kecil tetapi dapat 

mengakibatkan sejumlah kecacatan seperti otitis medis yang merupakan 

penyebab ketulian dan timbulnya gangguan perkembangan serta gangguan 

belajar pada anak-anak. Hampir seluruh kematian balita karena ISPA 



 

 

2 

disebabkan oleh infeksi saluran nafas bawah akut (ISPbA) yaitu 

pneumonia. Kematian akibat pneumonia sebagai penyebab utama ISPA di 

Indonesia pada tahun 2000 sebanyak 5 kasus di antara 1000 balita (Profil 

Dinkes Jateng, 2009:11). 

Menurut WHO ISPA merupakan salah satu penyebab kematian 

tersering pada anak di negara berkembang. ISPA menyebabkan empat dari 

15 juta perkiraan kematian pada anak berusia lima tahun setiap tahunnya. 

Di Amerika terdapat dua sampai tiga juta kasus pneumonia per tahun 

dengan jumlah kematian rata-rata 45.000 orang. Di Indonesia, pneumonia 

merupakan penyebab kematian nomer tiga setelah kardiovaskuler dan TB. 

Faktor sosial ekonomi yang rendah menjadi penyebab tingginya angka 

kematian (Misnadiarly, 2008:12). 

Dari seluruh kematian balita proporsi kematian yang disebabkan 

oleh ISPA mencakup 20-30%. Kematian oleh ISPA ini sebagian besar 

adalah pneumonia. Di Indonesia rata-rata setiap bayi dan anak akan 

mengalami sakit ISPA sebesar 3-6 kali per tahun dan kunjungan pasien 

penderita penyakit ISPA ke Puskesmas sebanyak 40-60%  rawat jalan 

serta 15-30% menjalani rawat jalan dan  rawat inap. Dengan demikian 

kematian bayi dan anak balita akibat ISPA termasuk tinggi (Depkes RI, 

2002:10). 

Dari Survei Konsumsi Rumah Tangga SKRT tahun 2001, 

diketahui bahwa 27,6% kematian bayi kurang dari satu tahun di Indonesia 

disebabkan oleh ISPA. Tingginya angka penyakit ISPA pada bayi 
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berkaitan dengan sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan yang tidak 

memadai dan disertai cakupan imunisasi yang masih rendah (LIPI 2004 : 

157). 

Pada tahun 2007 pneumonia di Jawa tengah mengalami kenaikan 

menjadi 21,09% yang sebelumnya 14.77%. ISPA merupakan penyebab 

utama kematian bayi dan balita. Hal ini dikarenakan ISPA meupakan 

penyakit yang akut dan kualitas penatalaksanaanya belum memadai. 

Tercatat 28% penyakit ISPA mempunyai konstribusi dalam menyebabkan 

kematian bayi dalam satu tahun dan 23% pada anak balita dimana 80-90% 

dari seluruh kasus kematian ISPA disebabkan oleh pneumonia (Dinkes 

Jateng, 2007:16). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Salam jumlah 

penderita ISPA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Pada tahun 

2009 sebanyak 312 penderita kemudian menjadi 346 penderita pada tahun 

2010. Hal yang sama terjadi pada tahun 2011 dimana penderita meningkat 

menjadai 417 dan 652 penderita tahun 2012. Balita yang menderita ISPA 

juga meningkat dari tahun 2009 sebanyak 189 menjadi 212 pada tahun 

2010, kemudian 229 penderita pada tahun 2011 dan 235 penderita di tahun 

2012. Peningkatan jumah ISPA bukan hanya disebabkan oleh faktor 

pencemaran lingkungan karena debu merapi, tetapi kondisi rumah juga 

berpengaruh terhadap peningkatan kejadian ISPA (Laporan P2 ISPA tahun 

2009-2011). 
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Faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit ISPA terdiri dari 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi umur, jenis 

kelamin, status gizi, status imunisasi, pemberian vitamin A pada baita dan 

pemberian ASI. Sedangkan faktor ekstrinsik terdiri dari tipe rumah, 

kepadatan hunian, jenis lantai, letak dapur, bahan bakar dan lubang asap 

(Dinkes Jateng, 2001:2). 

Di dalam  program kesling, suatu pemukiman atau perumahan 

sangat berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, tradisi 

kebiasaan, suku, geografi dan kondisi lokal. Selain itu lingkungan 

perumahan atau pemukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

menentukan kualitas lingkungan perumahan tersebut antara lain fasilitas 

pelayanan, perlengkapan, peralatan yang menunjang kesehatan fisik, 

kesehatan mental, kesehatan sosial bagi individu dan keluarganya (H.J 

Mukono, 2000:155). 

Menurut Permenkes No.829 / menkes / SK/ VII/ 1999 rumah 

adalah kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat  tinggal 

yang digunakan untuk berlindung dari lingkungan dan makhluk hidup lain. 

Oleh karena itu rumah harus dibuat baik agar pengembangan kehidupan 

keluarga terpenuhi dengan baik. Konstruksi rumah dan lingkungan yang 

tidak memenuhi standar kesehatan merupakan faktor risiko terjadinya 

penyakit ISPA dan Tuberkulosis yang erat kaitannya dengan kondisi 

sanitasi perumahan yang merupakan penyebab kematian nomer 2 dan 3 di 

Indonesia. Faktor risiko lingkungan dari bangunan rumah dapat 
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mempengaruhi kejadian penyakit maupun kecelakaan seperti ventilasi, 

pencahayaan, kepadatan hunian tidur, kelembaban, keberadaan binatang 

penular penyakit, air bersih, limbah rumah tangga serta perilaku penghuni 

rumah (Budi Harsanto dkk, 2005:2). 

Bencana alam sering menimbulkan berbagai masalah kesehatan 

masyarakat yang besar. Dalam situasi bencana selalu terjadi kedaruratan di 

semua aspek kehidupan. Terjadinya kelumpuhan pemerintahan, rusaknya 

fasilitas umum, terganggunya sistem komunikasi dan trasportasi, 

lumpuhnya pelayanan umum yang mengakibatkan terganggunya tatanan 

kehidupan masyarakat. Jatuhnya korban jiwa, hilangnya harta benda, 

meningkatnya angka kesakitan adalah dampak dari adanya bencana. 

Namun, permasalahan pasca bencana juga menimbulkan masalah yang 

serius bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Proses pemulihan 

kondisi masyarakat baik dampak fisik maupun psikis perlu dilakukan 

identifikasi secara rinci dan terintegrasi di lingkungan masyarakat itu 

sendiri (Punik Mumpuni dkk, 2010:1). 

Penelitian yang dilakukan oleh D.D Pamungkas tahun 2003 di 

Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang 

dengan pendekatan kualitatif didapatkan hasil bahwa ISPA disebabkan 

oleh kurangnya pengetahuan informan dalam memahami ISPA, sikap 

informan terhadap pencegahan dan praktik penyembuhan peyakit ISPA 

masih kurang dan praktik penyembuhan ISPA yang masih mengguakan 
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cara tradisional kemudian baru menggunakan pengobatan medis jika cara 

tradisional belum sembuh juga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Mardhiati pada tahun 2011 

tentang analisis PHBS paska bencana lahar dingin di Kecamatan Salam , 

paska terjadinya bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Magelang 

berbagai wilayah yang terkena dampak lahar dingin mengalami masalah 

kesehatan, antara kurangnya air bersih, kebersihan personal yang kurang, 

perilaku menjaga kebersihan lingkungan juga kurang, serta timbulnya 

penyakit menular seperti diare, ISPA, disentri, dan typhus. Kebersihan 

personal yang kurang dikarenakan kurangnya perhatian pada perilaku 

penghuni, minimnya pengetahuan penghuni dan kondisi di rumah hunian 

(tempat pengungsian). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Punik Mumpuni pada 

tahun 2011 tentang analisis kesehatan pasca bencana merapi didapatkan 

bahwa ISPA adalah salah satu penyakit yang menduduki urutan teratas, 

tidak hanya pada masa bencana tetapi juga pasca bencana, dimana 93% 

anak dan balita terserang ISPA, diakibatkan hilangnya beberapa mata 

pencaharian terutama untuk penduduk yang lahan pertanianya hilang 

sehingga kondsi ekonomi menurun dan akses terhadap pelayanan 

kesehatan juga menurun yang menyebabkan kualitas kesehatan juga terus 

menurun.  

Bencana Merapi memberikan dampak yang cukup besar bagi 

masyarakat yang tinggal disekitarnya. Salah satunya bagi Kecamatan 
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Salam, Kabupaten Magelang yang dilewati lahar dingin merapi sehingga 

sebagian besar penduduknya terutama yang tinggal di sepanjang aliran 

sungai putih kehilangan tempat tinggal. Pemerintah telah membangunkan 

rumah hunian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dimana rumah 

hunian tersebar di 2 tempat yang berbeda. Akan tetapi keterbatasan rumah 

hunian ditinjau dari kondisi fisik rumah yang sempit dan berdesak-desakan 

berisiko menyebabkan terjadinya penyakit ISPA dan penularanya, apalagi 

pada balita dimana daya tahan tubuh mereka masih rentan terhadap 

penyakit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Studi 

Kualitatif Kejadian ISPA pada Balita Usia 0-5 tahun yang Tinggal di 

Rumah Hunian akibat Bencana Lahar Dingin Merapi di Kecamatan Salam, 

Kabupaten Magelang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Prevalensi ISPA balita di rumah hunian merapi mencapai 30% pada 

tahun 2012.  

2. Kondisi fisik rumah hunian 100% tidak memenuhi syarat rumah sehat.  

3. Status gizi balita di tempat tersebut masih rendah, dengan nilai AKG 

30%  masih belum memenuhi syarat dan ditemukan 1 balita gizi buruk 

serta 2 gizi kurang. 

4. Kondisi ekonomi masyarakat menurun karena (37%) kehilangan 

pekerjaan disebabkan sawah yang tenggelam  
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5. Bahan bakar memasak yang disediakan adalah tungku yang 

mengeluarkan asap berlebih ditambah kebiasaan merokok orang tua. 

6. Pelayanan kesehatan di rumah hunian kurang, hal ini dapat dilihat dari 

adanya klinik kesehatan tetapi tidak difungsikan. 

Dari 6 butir uraian masalah diatas menunjukan bahwa kondisi tersebut 

berisiko menyebabkan terjadinya ISPA, oleh karena itu perlu 

dilakukan pemetaan faktor risiko ISPA agar dapat menjadi informasi 

untuk petugas kesehatan disana dalam mencegah kejadian ISPA di 

masa yang akan datang , khusunya pada balita. Jadi, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peta Faktor Risiko ISPA di 

Rumah Hunian Merapi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk menggambarkan faktor risiko ISPA di hunian merapi yaitu 

jenis lantai, kepadatan hunian, luas ventilasi kamar balita, perilaku 

merokok, luas ventilasi dapur, pemberian ASI eksklusif, status gizi 

balita dan pengetahuan ibu dengan menggunakan metode kuantitatif 

dan mengetahui pelayanan kesehatan yang ada dengan metode 

kualitatif.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Puskesmas Salam 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Puskesmas Salam khususnya di bidang tatalaksana P2 ISPA di 
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bidang pengelola program kesehatan lingkungan terutama di rumah 

hunian bencana lahar dingin merapi. 

1.4.2 Bagi Masyarakat rumah hunian  

Menambah pengetahuan masyarakat, khususnya mereka yang 

tinggal di rumah hunian tentang pentingnya menjaga sanitasi 

lingkungan agar terhindar dari penyakit. 

1.4.3 Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan masyarakat, khususnya mereka yang 

tinggal di rumah hunian tentang pentingnya menjaga sanitasi 

lingkungan agar terhindar dari penyakit. 

1.4.4 Bagi Mahasiswa IKM 

Menambah wacana pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai 

referensi pada penelitian berikutnya yang ada huunganya dengan 

penelitian ini dan dapat menambah kepustakaan dalam 

pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. 

1.5 Keaslian Penelitian 

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

 

 

 

 

Hubungan 

sanitasi 

fisik rumah 

dengan 

kejadian 

ISPA pada 

balita 

(studi di 

Desa. 

Mughni 

Isfahmi 

Rahmadiar 

 

 

 

 

 

 

Desa 

Jumoyo, 

Kecamatan 

Salam, 

Kabupaten 

Magelang 

Tahun 

2011 

 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

desain cross 

sectional 

 

 

 

 

Variabel 

bebas:kep

adatan 

hunian, 

jenis 

lantai, luas 

ventilasi 

kamar 

tidur 

Faktor yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

ISPA adalah 

kepadatan 

hunian,luas 

ventilasi 

kamar balita 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

(7) 

 

 

 Jumoyo 

Kecamatan 

Salam 

Kabupaten 

Magelang) 

   balita, 

ruang 

keluarga 

dan dapur, 

dinding 

rumah, 

pencahaya

an kamar 

tidur 

balita, 

ruang 

keluarga 

dan dapur. 

Variabel 

terikat:Kej

adianISPA 

pada balita 

luas ventilasi 

dapur, jenis 

lantai, jenis 

dinding 

rumah, 

pencahayaan 

alamiah 

kamar tidur 

balita, ruang 

keluarga dan 

dapur. 

 

2.  Hubungan 

antara 

faktor 

risiko 

ekstrinsik 

dengan 

kejadian 

ISPA pada 

balita di 

Desa 

Kalibakun

g 

Kecamatan 

Balapulang

Kabupaten 

Tegal. 

 

 

Retno 

Nurhiyati 

 

Desa 

Kalibakun

g 

Kecamatan 

Balapulan

g 

Kabupaten 

Tegal 

Tahun 

2006 

 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

desain case 

control 

 

 

Variabel 

bebas: 

kepadatan 

hunian, 

jenis 

lantai, 

ventilasi, 

Jenis 

bahan 

bakar 

memasak, 

lubang 

asap 

dapur, 

masuk 

tidaknya 

asap ke 

ruangan 

lain. 

Variabel 

terikat: 

Kejadian 

ISPA. 

Faktor yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

ISPA adalah 

kepadatan 

hunian, jenis 

lantai, 

ventilasi 

ruang tidur, 

ventilasi 

ruang tamu, 

jenis bahan 

bakar 

memasak, 

lubang asap 

dapur, masuk 

tidaknya 

asap dapur 

ke ruangan 

lain. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.  Hubungan 

antara 

Status Gizi 

dan 

Pengetahua

n Ibu 

tentang 

ISPA 

dengan 

Kejadian 

Penyakit 

ISPA pada 

Balita di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Purwonego

ro, Ban 

jarnegara. 

Heny 

Susanti 

 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Purwoneg

oro 

Kabupaten 

Banjarnega

ra Tahun 

2007. 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

desain cross 

sectional 

Variabel 

bebas: 

status gizi 

dan 

pengetahu

an ibu 

tentang 

ISPA, 

variable 

terikat: 

kejadian 

penyakit 

ISPA pada 

balita. 

Ada 

hubungan 

antara status 

gizi dan 

pengetahuan 

ibu tentang 

ISPA dengan 

kejadian 

ISPA balita. 

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain kuantitatif 

dan juga kualitaif. Penelitian dilakukan pada lingkup rumah hunian 

merapi, sehingga diperoleh pemetaan yang lebih jelas tentang gambaran 

faktor risiko kejadian ISPA di rumah huanian merapi. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Tempat 

 Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di rumah hunian, 

Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. 

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 

tahun 2013. 

1.6.3  Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah kesehatan 

lingkungan mengenai sanitasi lingkungan fisik dan kaitannya terhadap 

terjadinya penyakit ISPA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 ISPA 

2.1.1 Pengertian ISPA 

ISPA adalah radang akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang 

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

disertai radang parenkim paru (Hood Alsagaff, 2006:110).  

Istilah ISPA diadaptasi dari bahasa inggris Acute Respiratory Infection 

(ARI). Istilah ISPA meliputi tiga unsur yaitu infeksi, saluran pernafasan dan akut, 

dengan pengertian sebagai berikut: 

a. Infeksi adalah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan 

berkembang biak sehingga menimbulkan penyakit.  

b. Saluran Pernapasan adalah organ mulai dari hidung hingga alveoli beserta 

organ adneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. ISPA secara 

anatomis mencakup saluran pernafasan bagian atas, saluran pernafasan bagian 

bawah (termasuk paru-paru) dan organ adneksa saluran pernafasan.  

c.  Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari. 

Batas 14 hari diambil untuk menunjukan proses akut meskipun untuk beberapa 

penyakit yang dapat digolongkan dalam ISPA, proses ini dapat berlangsung lebih 

dari 14 hari (Depkes RI, 2002). 
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2.1.2 Etiologi 

ISPA bisa disebabkan oleh virus, bakteri, riketsia. Infeksi bakterial 

merupakan penyulit ISPA oleh virus terutama bila ada epidemi/ pandemi Bakteri 

penyebab ISPA misalnya dari genus Streptococcus, Haemophylus, Stafilococcus, 

Pneumococcus, Bordetella, dan Corynebakterium. Virus penyebab ISPA antara lain 

grup Mixovirus (virus influenza, parainfluenza, respiratory syncytial virus), 

Enterovirus (Coxsackie virus, echovirus), Adenovirus, Rhinovirus, Herpesvirus, 

Sitomegalovirus, virus Epstein-Barr. Jamur penyebab ISPA antara lain Aspergillus 

sp, Candidia albicans, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, 

Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans.  Selain itu juga ISPA dapat 

disebabkan oleh karena inspirasi asap kendaraan bermotor, Bahan Bakar 

Minyak/BBM biasanya minyak tanah dan, cairan amonium pada saat lahir 

(Widoyono, 2008: 156). 

2.1.3 Patogenesis 

 Saluran pernapasan selama hidup selalu terpapar dalam dunia luar sehingga 

untuk mengatasinya dibutuhkan suatu system pertahanan yang efektif dan efesien. 

Ketahanan saluran pernapasan terhadap infeksi maupun partikel dan gas yang ada 

di udara amat tergantung pada 3 unsur alami yang selalu terdapat pada orang sehat 

yaitu: 

1. Keutuhan epitel mukosa 

2. Makrofag alveoli 

3. Antibody setempat 

 

Penyebaran infeksi pada ispa dikenal melalui 3 cara yaitu: 
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1. Melalui aerosol yang lembut terutama karena batuk. 

2. Melulai aerosol yang lebih basah terjadi pada waktu batuk dan bersin-bersin. 

3. Melalui kontak langsung atau tidak langsung dari benda yang telah dicemari 

jasad renik. 

 Pada infeksi virus transmisi diawai dengan penyebaran virus kedaerah sekitar 

terutama melalui bahan sekresi hidung. Virus yang menyebabkan ISPA terdapat 

10-100 kali lebih banyak didalam mukosa hidung dari pada mukosa faring (Hood 

Alsagaff, 2006: 111-112). 

2.1.4 Patofisiologi 

Perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dari interaksi bibit penyakit 

dengan tubuh pejamu. Respon inflamasi pada lokasi infeksi merupakan hasil 

mekanisme imun spesifik dan nonspesifik pejamu dalam melawan invasi mikroba 

dengan mencegah pertumbuhannya atau selanjutnya menghancurkannya (Mandal 

B.K dkk, 2008:10). Masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernafasan 

menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran pernafasan bergerak ke 

atas mendorong virus ke arah faring atau reflek oleh laring. Jika reflek tersebut 

gagal maka akan merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernafasan. 

Kerusakan tersebut menyebabkan peningkatan aktifitas kelenjar mucus sehingga 

mengeluarkan mukosa yang berlebihan. Rangsangan cairan mukosa tersebut yang 

akhirnya menyebabkan batuk. Adanya infeksi virus merupakan predisposisi 

terjadinya infeksi sekunder bakteri. Infeksi sekunder bakteri ini menyebabkan 

sekresi mukus bertambah banyak dan dapat menyumbat saluran pernafasan 

sehingga timbul sesak nafas dan juga menyebabkan batuk yang produktif.  
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2.1.5 Tanda dan Gejala ISPA 

Menurut Widoyono (2008:155), seorang anak yang menderita ISPA bisa 

menunjukan bermacam-macam tanda dan gejala, seperti batuk, bersin, serak sakit 

tenggorokan, sakit telinga, keluar cairan dari telinga, sesak nafas, pernafasan yang 

cepat, nafas yang berbunyi, penarikan dada ke dalam, bisa juga mual, muntah, 

tidak mau makan, badan lemah dan sebagainya. 

2.1.5.1 Tanda dan Gejala ISPA ringan 

Tanda dan gejala untuk ISPA ringan antara lain batuk, pilek, suara serak, 

dengan atau tanpa panas atau demam. Tanda yang lainnya adalah keluarnya cairan 

dari telinga yang lebih dari dua minggu, tanpa rasa sakit pada telinga.  

 2.1.5.2 Tanda dan Gejala ISPA sedang 

 Tanda dan gejala ISPA sedang meliputi tanda dan gejala pada ISPA 

ringan ditambah satu atau lebih tanda dan gejala seperti pernafasan yang lebih 

cepat (lebih dari 50 kali per menit), wheezing (nafas menciut-ciut), dan panas 

39oC atau lebih. Tanda dan gejala lainnya antara lain sakit telinga, keluarnya 

cairan dari telinga yang belum lebih dari dua minggu, sakit campak. 

2.1.5.3 Tanda dan Gejala ISPA berat 

Tanda dan gejala ISPA berat meliputi tanda dan gejala ISPA ringan atau 

sedang ditambah satu atau lebih tanda dan gejala seperti penarikan dada ke dalam 

pada saat menarik nafas yang merupakan tanda utama ISPA berat, stridor, dan 

tidak mampu atau tidak mau makan. Selain itu tanda dan gejala dapat disertai kulit 

kebiru-biruan (sianosis), nafas cuping hidung (cuping hidung ikut bergerak 
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kembang kempis waktu bernafas), kejang, dehidrasi, kesadaran menurun, 

terdapatnya membran (selaput) difteri.  

2.1.6 Faktor yang Mempengaruhi ISPA 

Banyak faktor yang berperan terhadap terjadinya ISPA, baik faktor 

intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

2.1.6.1 Faktor Intrinsik 

Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh balita itu 

sendiri. Faktor intrinsik adalah faktor yang meningkatkan kerentanan pejamu 

terhadap kuman. Faktor intrinsik terdiri dari status gizi, status imunisasi balita, 

riwayat BBLR, umur balita. 

2.1.6.1.1 Status Gizi 

Balita adalah kelompok umur yang rawan gizi dan rawan penyakit. 

Kelompok ini merupakan kelompok yang paling sering menderita penyakit akibat 

gizi dalam jumlah besar (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:231). Gizi buruk akan 

menyebabkan terganggunya system pertahanan tubuh. Perubahan morfologis yang 

terjadi pada jaringan limfoid yang berperan dalam system kekebalan akibat gizi 

buruk, menyebabkan pertahanan tubuh menjadi lemah. Rendahnya daya tahan 

tubuh akibat gizi buruk sangat memudahkan dan mempercepat berkembangnya 

bibit penyakit dalam tubuh (Moehji, 2003:13). 

2.1.6.1.2 Imunisasi Balita 

Imunisasi adalah salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat 

efektif dalam upaya penurunan angka kematian bayi dan balita. Imunisasi 

merupakan salah satu cara meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif 
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terhadap suatu antigen, sehingga kelak bila ia terpajan pada antigen serupa tidak 

terjadi penyakit. Pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu 

atau imunisasi adalah suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu 

penyakit dengan cara memasukkan kuman atau produk kuman yang telah 

dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh  (I.G.N Ranun, 2005:7). 

Imunisasi lengkap perlu diupayakan untuk mengurangi faktor yang 

meningkatkan mortalitas ISPA. Campak, pertusis, difteri dan beberapa penyakit 

lain dapat meningkatkan risiko ISPA, maka peningkatan cakupan imunisasi 

seperti diifteri, pertusis serta campak  akan berperan besar dalam upaya 

pemberantasan penyakit tersebut. Bayi dan balita yang mempunyai status 

imunisasi lengkap bila terserang penyakit diharapkan perkembangan penyakitnya 

tidak akan menjadi lebih berat (Depkes RI, 2009:13). 

2.1.6.1.3 Riwayat BBLR 

Berat badan lahir menentukan pertumbuhan, perkembangan fisik dan 

mental pada balita. Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) mempunyai 

faktor risiko kematian yang lebih besar dibandingkan dengan berat badan lahir 

normal, terutama pada bulan pertama melahirkan karena pembentukan zat anti 

kekebalan kurang sempurna sehingga lebih mudah terserang penyakit infeksi, 

terutama pneumonia dan penyakit saluran pernapasan. Apabila daya tahan 

terhadap tekanan dan stress menurun, maka sistem imun dan antibodi berkurang, 

sehingga mudah terserang infeksi. Pada anak hal ini dapat mengakibatkan 

kematian (Sunita Almatsier, 2004:11).  

2.1.6.1.4 Umur Balita 
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Umur mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk terjadinya ISPA. Oleh sebab 

itu kejadian ISPA pada bayi dan anak balita akan lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan orang dewasa. Kejadian ISPA pada bayi dan balita akan memberikan 

gambaran klinik yang lebih besar dan jelek, hal ini disebabkan karena ISPA pada 

bayi dan balita umumnya merupakan kejadian infeksi pertama serta belum 

terbentuknya secara optimal proses kekebalan secara alamiah. Bayi umur kurang 

dari 1 tahun mempunyai risiko lebih tinggi terhadap penyakit ISPA. Hal ini 

disebabkan imunitas anak kurang dari dua tahun belum baik dan lumen saluran 

napasnya masih sempit. Pneumonia pada anak balita sering disebabkan virus 

pernapasan dan puncaknya terjadi pada umur 2-3 tahun. Penyebabnya antara lain 

imunisasi yang kurang lengkap, pemberian nutrisi yang kurang baik, tidak 

diberikan ASI eksklusif dan pajanan terhadap asap dapur, asap rokok, serta 

penderita pneumonia lainnya (Misnadiarly, 2008:6). 

2.1.6.2 Faktor Ekstrinsik 

Merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh, biasanya disebut faktor 

lingkungan. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang dapat meningkatkan pemaparan 

dari pejamu terhadap kuman penyebab yang terdiri dari tiga unsur yaitu biologi, 

fisik dan sosial ekonomi yang meliputi kondisi fisik rumah, jenis bahan bakar, 

ventilasi, kepadatan hunian, care seeking, kebiasaan orang tua merokok, polusi 

asap dapur, lokasi dapur, pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, dan pengahasilan 

keluarga.  

Selain kondisi fisik rumah, faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap 

kejadian ISPA pada balita yaitu: 
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2.1.6.2.1 Status Ekonomi 

Status ekonomi sangat sulit dibatasi. Hubungan dengan kesehatan juga 

kurang nyata yang jelas bahwa kemiskinan erat kaitanya dengan penyakit, hanya 

saja sulit dianalisis yang mana sebab dan mana akibat. Status ekonomi 

menentukan kualitas makanan, hunian, kepadatan, gizi, taraf pendidikan, 

tersedianya fasilitas air bersih, sanitasi, besar kecilnya keluarga, teknologi dll (Juli 

Soemirat, 2000:88). Tingkat penghasilan sering dihubungkan dengan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan maupun pencegahan. Seseorang kurang memanfaatkan 

pelayanan kesehatan yang ada mungkin karena tidak cukup uang untuk membeli 

obat, membayar transport dll (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:18). 

2.1.6.2.2 Pendidikan 

Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap 

dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat tempat dia hidup, 

proses sosial yakni seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih 

dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat 

memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampun 

individu yang optimal. Kualitas pendidikan berbanding lurus dengan penyakit 

(Ahcmad Munib dkk, 2004:33).  

Dalam Juli Soemirat Slamet (2002:87), menyatakan bahwa kualitas 

pendidikan berbanding lurus dengan pencegahn penyakit. Demikian juga dengan 

pendapatan, kesehatn lingkungan dan informasi yang didapat tentang kesehatan. 

Semakin rendah pendapatan ibu makan semakin tinggi resiko ISPA pda balita.  
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2.1.6.2.3 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan hasil domain yang terpenting dalam membentuk tindakan seseorang 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2003:121).  

Pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil 

jangka menengah (intermediate impact) dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya 

perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan 

masyarakat sebagai keluaran (outcame) pendidikan kesehatan (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2007:106).  

Untuk dapat merubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang sehat, 

perlu pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat. Karena tujuan pendidikan 

kesehatan adalah untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak sehat menjadi 

sehat dan terlindung dari penyakit (Juli Soemirat, 2009:9). 

2.1.6.2.4 Pemberian ASI eksklusif 

Bayi atau balita yang kekurangan gizi sangat rentan terhadap penyakit-

penyakit infeksi , termasuk diare dan infeksi saluran pernafasan. Oleh karena itu, 

pemenuhan gizi bayi memerlukan perhatian yang serius. Gizi bagi bayi yang 

paling sempurna dan paling murah adalah Air Susu Ibu (Soekidjo Notoatmodjo, 

2007:244). ASI adalah cairan hidup yag mengandung zat kekebalan yang akan 

melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasit dan jamur. 

Bayi ASI eksklusif akan lebih sehat dan lebih jarang sakit dibandingkan bayi yang 

tidak mendapatkan ASI eksklusif (Utami Roesli, 2008:8). 
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2.1.6.2.5 Keberadaan Anggota Keluarga yang Menderita ISPA 

Faktor perilaku dalam pencegahan dan penanggulangan ISPA pada bayi 

dan balita  dalam hal ini adalah praktek penanganan ISPA di keluarga, baik yang 

dilakukan oleh ibu ataupun anggota keluarga lainnya. Keluarga meupakan unit 

terkecil dari masyarakat yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah tangga, 

satu sama lainnya saling tergantung dan berinteraksi, bila salah satu atau beberapa 

anggota keluarganya mempunyai masalah kesehatan, maka akan berpengaruh 

terhadap keluarga lainnya, apalagi untuk penyakit menular sperti ISPA (Depkes 

RI, 2001:2).  

2.1.6.2.6 Perilaku 

Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap kepercayaan, tradisi, dan sebagian dari orang tua tau 

masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu ketersediaan fasilitas kesehatan, 

sikap dan perilaku para petugas kesehatan juga dapat memperkuat terbentuknya 

perilaku (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:165). 

Perilaku sehat adalah pengetahuan, sikap, tindakan, proaktif untuk 

memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit (Depkes RI, 2003:3). Becker 

(1979) dalam Notoatmodjo (2007:137) menyatakan bahwa perilaku kesehatan 

yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan/tindakan seseorang dalam 

memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk tindakan-tindakan untuk 

mencegah penyakit, memilih makanan, sanitasi dan sebagainya. Perilaku 

kesehatan mencakup antara lain sebagai berikut: 
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1. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana manusia 

berespons, baik secara pasif (mengetahui, bersikap, mempersepsi penyakit dan 

rasa sakit yang ada pada dirinya dan luar dirinya, maupun aktif (tindakan) 

yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan sakit tersebut, perilaku 

terhadap sakit dan penyakit yang dilakukan manusia, sesuai dengan tingkat-

tingkat pencegahan penyakit antara lain: 

a. Perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan (Health promotion 

behavior), misalnya makan makanan bergizi dan olahraga. 

b. Perilaku pencegahan penyakit (Health prevention behavior), misalnya 

imunisasi untuk pencegahan penyakit. 

c. Perilaku pencarian pengobatan (Health seeking behavior), yaitu perilaku 

untuk melakukan atau mencari pengobatan, misalnya usaha-usaha mengobati 

sendiri penyakitnya atau mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas kesehatan 

modern (puskesmas, rumah sakit) maupun ke fasilitas kesehatan tradisional 

(dukun, sinshe). 

d. Perilaku pemulihan kesehatan (Health rehabilitation), yaitu perilaku yang 

berhubungan dengan usaha-usaha pemulihan kesehatan setelah sembuh dari 

suatu penyakit. Misalnya mematuhi anjuran-anjuran dokter dalam rangka 

pemulihan kesehatannya. 

2. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah respon seseorang 

terhadap system pelayanan kesehatan, baik sistem pelayanan kesehatan 

modern maupun tradisional. Perilaku ini menyangkut respon terhadap fasilitas 

pelayanan, cara pelayanan, petugas kesehatan dan obat-obatanya. 
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3. Perilaku terhadap makanan (nutrition behavior) yaitu respon seseorang 

terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kkehidupan, yang meliputi 

pengetahuan, persepsi, sikap dan praktek terhadap makanan dan unsur-unsur 

(zat gizi) yang terkandung didalanya, pengolahan makanan. 

4. Perilaku terhadap kesehatan lingkungan (environmental health behavior) 

adalah respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan 

manusia. Perilaku ini meliputi: 

a. Perilaku sehubungan dengan air bersih, termasuk di dalamnya komponen, 

manfaat dan pengguanaan air bersih untuk kepentingan kesehatan. 

b. Perilaku sehubungan dengan pembuangan air kotor, yang menyangkut 

segi-segi hygiene, pemeliharaan, teknik dan penggunaannya. 

c. Perilaku sehubungan dengan limbah, baik limbah padat maupun limbah 

cair. Termasuk didalamnya system pembunagan air limbah yang sehat 

serta dampak pembuangan limbah yang tidak baik. 

d. Perilaku sehubungan dengan rumah yang sehat, yang meliputi ventilasi, 

pencahayaan, lantai dan sebagainya. 

e. Perilaku sehubungan dengan pembersihan sarang-sarang nyamuk (vektor) 

dan sebagainya. 

2.1.6.2.6.1 Perilaku yang Mempengaruhi ISPA 

a. Kebiasaan membuka Jendela 

Jendela kamar tidur merupakan bagian dinding yang dapat dibuka agar 

udara segar dan sinar matahari dapat masuk ke ruang tidur sehingga dapat 

membunuh organisme di dalamnya. Jendela kamar tidur dikatakan tidak berfungsi 
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apabila jendela tersebut selalu ditutup pada siang hari. Suatu kamar tidur yang 

memiliki jendela tetapi tidak pernah dibuka akan membuat kamar tidur menjadi 

pengap dan lembab. Perilaku membuka jendela merupakan salah satu kelompok 

perilaku penghuni dalam penilaian rumah sehat (Dinkes Provinsi Jateng, 2002:6). 

b. Kebiasaan merokok orang tua 

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan saluran nafas mengalami iritasi 

akibat asap rokok yang dihirup secara langsung maupun secara pasif akibat 

merokok di rumah. Hal ini mengakibatkan kadar COHb di dalam darah 

meningkat. Anak-anak lebih mudah terserang pneumonia dan masalah pernafasan 

lainya jika mereka tinggal di lingkungan yang tercemar asap (WHO, 2002:107). 

c. Penggunaan obat nyamuk/ Bahan bakar memasak 

Pencemaran udara didalam rumah selain berasal dari luar ruangan dapat 

pula berasal dari sumber polutan di dalam rumah terutama aktivitas penghuninya 

antara lain penggunaan biomassa untuk memasak atau pemanas ruangan, asap dari 

sumber penerangan yang menggunakan bahan bakar, asap rokok, penggunaan 

obat nyamuk, pelarut organik yang mudah menguap (formaldehid) yang banyak 

dipakai pada peralatan perabotan rumah tangga (Mukono, 2000:18). 

2.1.7 Klasifikasi ISPA  

Dalam pelaksanaan program pemberantasan penyakit ISPA, kriteria untuk 

menggunakan pola tatalaksana penderita ISPA adalah balita, ditandai dengan 

adanya batuk atau kesukaran bernapas disertai dengan peningkatan frekuensi 

napas sesuai golongan umur. Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas 
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2 kelompok yaitu umur kurang dari dua bulan dan umur dua bulan kurang dari 

lima tahun (Misnadiarly, 2008:14). 

2.1.7.1  Kelompok umur < 2 bulan diklasifikasikan atas: 

1. Pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran 

pernapasan disertai napas sesak atau tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam 

pada anak usia dua bulan sampai kurang dari lima tahun. Untuk anak kurang dari 

dua bulan, diagnosis pneumonia berat ditandai dengan adanya napas cepat dimana 

frekuensi napas 60 kali per menit atau lebih dan adanya tarikan dinding dada 

bagian bawah ke dalam.  

2. Bukan pneumonia apabila ditandai dengan napas cepat tetapi tidak disertai 

tarikan dinding dada ke dalam. Bukan pneumonia mencakup kelompok penderita 

dengan batuk pilek biasa yang tidak ditemukan adanya gejala peningkatan 

frekuensi napas  dan tidak ditemukan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam 

(Depkes RI, 2002).  

Ada beberapa tanda klinis yang dapat menyertai anak dengan batuk yang 

dikelompokkan sebagai tanda bahaya: 

a. Tanda dan gejala untuk golongan umur kurang dari dua bulan yaitu tidak bisa 

minum, kejang, kesadaran menurun, stridor (ngorok), wheezing (napas bunyi), 

demam. 

b. Tanda dan gejala untuk golongan umur dua bulan sampai kurang dari lima 

tahun yaitu tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun dan stridor. 

2.1.7.2 Kelompok Umur 2 Bulan - < 5 tahun, diklasifikasikan atas: 

1. Pneumonia sangat berat 
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Batuk atau kesulitan bernafas yang disertai dengan sianosis sentaral, tidak dapat 

diminum, adanya penarikan dinding dada, anak kejang dan sulit dibangunkan. 

 

2. Pneumonia berat 

Batuk atau kesulitan bernafas dan penarikan dinding dada, tetapi tidak disertai 

sianosis sentral dan dapat diminum. 

3. Pneumonia 

Batuk atau kesulitan bernafas dan pernafasan cepat tanpa penarikan dinding dada. 

4. Bukan pneumonia persisten 

Batuk pilek biasa , batuk atau kesulitan bernafas tanpa pernafasan cepat atau 

penarikan dinding dada. 

5. Pneumonia  

Anak dengan diagnosis pneumonia tetap sakit walaupun telah diobati selama 10-

14 hari dengan dosis antibiotik yang adekuat dan antibiotik yang sesuai, biasanya 

terdapat penarikan dinding dada, frekuensi penafasan yang tinggi, dan demam 

ringan.    

2.1.8 Derajad Keparahan Penyakit ISPA 

Adapun pembagiannya sebagai berikut: 

1. ISPA ringan 

Gejalanya adalah terdapat kesulitan bernafas, nafas pendek-pendek. 

2. ISPA sedang 

Gejalanya adalah pernafasan cepat, nafas menciut-ciut (wheezing), sakit atau 

keluar cairan dari telinga, dan bercak kemerahan (campak). 



 

 

28 

3. ISPA berat 

Gejalanya adalah penarikan sela iga ke dalam sewaktu inspirasi, kesadaran 

menurun,  

bibir atau kulit pucat kebiruan, stridor (nafas ngorok) sewaktu istirahat, dan 

adanya selaput lender (Sylvia A, 2006:738). 

2.1.9 Penatalaksanaan 

2.1.9.1 Penatalaksanaan ISPA 

Pengobatan dan perawatan penderita ISPA ringan dilakukan di rumah, 

tetapi jika tidak sembuh secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat agar 

mendapatkan perawatan dan pengobatan dari petugas kesehatan. Jika anak 

menderita ISPA ringan maka yang bisa dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut:  

1. Mengambil secarik kain yang bersih (sapu tangan atau handuk bersih). 

2. Membasahi atau merendam kain tersebut dalam air dingin yang bersih atau air 

es kemudian diperas. 

3. Meletakkan kain diatas kepala atau dahi anak tapi jangan menutupi muka. 

4. Jika kain sudah tidak dingin lagi, basahi dengan air lagi, diperas kemudian 

diletakkan diatas dahi lagi. 

5. Demikian seterusnya sampai demam berkurang. 

6. Memberikan obat penurun panas dari golongan parasetamol. 

Jika anak tersumbat hidungnya oleh ingus, maka diusahakan membersihkan 

hidung yang tersumbat tersebut agar anak dapat bernapas dengan lancar. 

Membersihkan ingus harus hati-hati agar tidak melukai hidung.  

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 
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1. Anak disuruh berbaring atau istirahat di tempat tidur. 

2. Memberikan cukup minum, tapi jangan berikan air es atau minuman yang 

mengandung es.  

3. Memberikan makanan yang cukup dan bergizi. 

4. Anak jangan dibiarkan terkena hawa dingin atau hawa panas. Pakaian yang 

ringan sebaiknya dikenakan pada nak tersebut. 

5. Menghindarkan anak merokok dekat anak yang sakit dan menghindarkan asap 

dapur atau asap lainnya dekat anak yang sakit. 

6. Memperhatikan apakah tanda-tanda ISPA sedang atau ISPA berat yang 

memerlukan bantuan khusus petugas kesehatan. 

2.1.9.2 Pengobatan ISPA  

1) Pneumonia berat: dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik parenteral, 

oksigen dan sebagainya. 

2) Pneumonia: diberi obat antibiotik Kotrimoksasol peroral. Bila penderita tidak 

mungkin diberikan kotrimoksasol atau mungkin dengan pemberian kotrimoksasol 

keadaan penderita menetap, dapat diberikan obat antibiotic pengganti seperti 

ampisilin, amoksilin atau penisilin prokain. 

3) Bukan pneumonia: tanpa pemberian obat antibiotik. Diberikan perawatan di 

rumah, 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 parasetamol. 

Penderita dengan gejala batuk pilek bila pada pemeriksaan tenggorokan didapat 

adanya bercak nanah (eksudat) disertai pembesaran kelenjar getah bening di leher, 
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dianggap sebagai radang tenggorokan oleh kuman streptococcus dan harus diberi 

antibiotik selama 10 hari. Tanda bahaya setiap bayi atau anak dengan tanda 

bahaya harus diberikan perawatan khusus untuk pemeriksaan selanjutnya (Hood 

Alsagaff, 2006:120). 

2.1.9.3 Pencegahan ISPA 

1. Menjauhkan diri dari penderita ISPA 

2. Menghindarkan anak dari asap rokok 

3. Memberikan makanan bergizi setiap hari 

4. Mengusahakan kekebalan anak dengan imunisasi 

5. Menjaga kebersihan lingkungan dan sirkulasi udara sekitar (menjaga lantai 

tidak lembab, membuka jendela setiap hari, menjaga kemurnian makanan dan 

minuman). 

2.2 Rumah 

2.2.1 Pengertian Rumah 

Dalam undang-undang nomer 1 tahun 2011 tentang perumahan dan 

pemukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 

harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Rumah adalah 

tempat untuk tumbuh dan berkembang biak secara jasmani, rohani dan sosial (Juli 

Soemirat, 2000:143). Pemukiman dirumuskan dirumuskan sebagai tempat tinggal 

yang permanen, berfungsi sebagai tempat bermukim, beristirahat, berekreasi 

(bersantai), dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang 
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memenuhi persyaratan fisiologi, psikologi dan bebas dari penularan penyakit 

(Mukono, 2000:155). 

Rumah yang sehat adalah rumah yang diharapkan mampu mencegah dan 

menghindarkan dari serangan penyakit, artinya bagian-bagian rumah yang 

mempengaruhi kesehatan keluarga hendaknya dipersiapkan dengan baik. Rumah 

yang terlalu padat dan terlalu sempit atau terlalu banyak penghuninya akan 

kekurangan oksigen yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga 

memudahkan penularan penyakit. Penyakit saluran pernapasan akan mudah 

menular diantara hunian rumah kumuh yang terlalu sempit (Mukono, 2000:156). 

2.3 Sanitasi Rumah 

Menurut WHO dalam Dalimunthe (2004:1), sanitasi didefinisikan sebagai 

pengawasan faktor-faktor dalam lingkungan fisik manusia yang dapat 

menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi kesehatan jasmani, maka berarti 

pula suatu usaha untuk menurunkan jumlah penyakit manusia sedemikian rupa 

sehingga derajad kesehatan yang optimal dapat dicapai. Sanitasi rumah adalah 

pengendalian dari faktor-faktor lingkungan fisik bangunan/gedung yang 

digunakan manusia sebagai tempat berlindung, beristirahat, serta untuk melakuka 

kegiatan lainnya sehingga dapat menjamin kesehatan jasmani, rohani dan keadaan 

social serta kelangsungan hidup bagi penghuninya. 

Menurut Azrul azwar dalam dalam Triska Susilo dan Lilis Sulistyorini 

(2005) sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan 

pada pengawasan terhadap struktur fisik , dimana orang menggunakannya sebagai 

tempat berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sarana sanitasi 
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tersebut antara lain ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan 

alami, konstruksi bangunan, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan 

kotoran man usia, dan penyediaan air bersih. Sanitasi rumah sangat erat kaitannya 

dengan angka kesakitan penyakit menular, terutama ISPA. Lingkungan 

perumahan sangat berpengaruh pada terjadinya dan tersebarnya ISPA. 

2.4 Pengaruh Kondisi Fisik Rumah Terhadap Kesehatan 

2.4.1 Syarat Rumah Sehat 

2.4.1.1 Bahan Bangunan 

a. Lantai : ubin atau semen adalah baik, namun untuk tidak cocok untuk kondisi 

ekonomi pedesaan. Lantai kayu sering terdapat pada rumah-rumah orang yang 

kurang mampu di pedesaan, dan ini pun mahal. Oleh karena itu, untuk lantai 

rumah pedesaan cukuplah tanah biasa yang dipadatkan. Syarat yang penting disini 

adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan. 

Untuk memperoleh lantai tanah yang padat (tidak berdebu) dapat ditempuh 

dengan menyiram air kemudian dipadatkan dengan benda yang berat dan 

dilakukan berkali-kali. Lantai yang basah dan berdebu merupakan sarang 

penyakit. 

b. Dinding:  tembok adalah baik, namun disamping mahal, tembok sebenarnya 

kurang cocok untuk daerah tropis, lebih-lebih jika ventilasinya tidak cukup. 

Dinding rumah di daerah tropis, lebih baik terbuat dari kayu atau papan, sebab 

jika jendela tidak cukup, maka lubang-lubang dari dinding atau papan tersebut 

dapat merupakan ventilasi dan dapat merupakan penerangan alamiah.  
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c. Atap genteng adalah umum dipakai di daerah perkotaan maupun pedesaan. 

Disamping atap genting cocok untuk daerah tropis, juga dapat terjangkau oleh 

masyarakat dan dapat membuatnya sendiri. Namun demikian banyak masyarakat 

pedesaan yang tidak mampu untuk itu, maka atap daun rumbai atau daun kelapa 

pun dapat dipertahankan. Atap seng atau asbes tidak cocok untuk pedesaan, 

disamping mahal juga menimbulkan panas di dalam rumah.  

d. Lain-lain (tiang, kaso dan reng) 

Kayu atau tiang, bamboo untuk kaso dan reng adalah umum di pedesaan. Menurut 

pengalaman bahan-bahan tahan lama, tetapi perlu diperhatikan bahwa lubang-

lubang bambu merupakan sarang tikus (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:150).  

2.4.1.2 Kepadatan Hunian 

Pemanfaatan atau penggunaan rumah perlu sekali diperhatikan. Banyak 

rumah yang secara teknis memenuhi syarat kesehatan, tetapi apabila 

penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat terjadi gangguan 

kesehatan. Misalnya rumah yang dibangun untuk dihuni oleh empat orang tidak 

jarang dihuni oleh lebih dari semestinya. Hal ini sering dijumpai karena biasanya 

pendapatan keluarga itu berbanding terbalik dengan jumlah anak atau anggota 

keluarga. Dengan demikian keluarga yang besar seringkali hanya mampu 

membeli rumah yang kecil dan sebaliknya. Hal ini sering tidak mendapat 

perhatian dan terus membangun rumah menjadi sangat sederhana dan sangat kecil 

bagi yang kurang mampu (Juli Soemirat, 2000:144). 

Mikroba tak dapat bertahan lama di dalam udara. Keberadaanya di udara 

tidak bebas dimungkinkan karena aliran udara tidak terlalu besar. Oleh karena itu, 
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mikroba dapat berada di udara relatife lama. Dengan demikian kemungkinan 

untuk memasuki tubuh relatif besar.  Hal ini dibantu pula oleh taraf kepadatan 

penghuni ruangan, sehingga penularan penyakit infeksi lewat udara sebagian 

besar terlaksana lewat udara tidak bebas (Juli Soemirat, 2000:71). 

Untuk rumah sederhana luas minimum 10m2 per orang. Jadi satu keluarga 

yang terdiri dari empat orang  minimal 40m2, sedangkan luas bangunan harus 

disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang optimum adalah 

apabila kita dapat menyediakan 2,5-3m2 untuk tiap orang (anggota keluarga). 

Kepadatan ruang tidur minimal 8 m2 dan tidak dianjurkan untuk digunakan lebih 

dari dua orang kecuali anak-anak dibawah lima tahun, dengan ukuran tersebut 

diperkirakan bila ada mencegah penularan penyakit (Agustina Lubis, dkk, 

2000:29). 

2.4.1.3 Ventilasi 

Pertukaran hawa (ventilasi) yaitu proses penyediaan dan pengeluaran 

udara kotor secara alamiah atau mekanis harus sesuai peraturan bangunan 

Nasional, lubang hawa suatu bangunan harus memenuhi aturan sebagai berikut: 

1. Luas bersih dari jendela / lubang hawa sekurang-kurangnya 1/10 dari luas 

lantai ruangan.  

2. Jendela harus meluas ke  arah atas sampai setinggi minimal 1,95m dari 

permukaan lantai. 

3. Adanya lubang hawa yang berlokasi di bawah langit-langit sekurang-

kurangnya 0,35% luas lantai yang bersangkutan (Mukono, 2000:156). 



 

 

35 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 29/Menkes/SK/VII/1999 

tentang persyaratan kesehatan perumahan, luas penghawaan atau ventilasi alamiah 

yang permanen minimal 10% dari luas lantai. 

Ventilasi rumah memiliki banyak fungsi, diantaranya: 

1. Menjaga agar aliran udara di rumah tersebut tetap segar. 

Hal ini berarti kadar O2 yang diperlukan oleh penghuni rumah tetap terjaga dan 

kadar CO2 yang bersifat racun bagi penghuninya menurun. 

2. Membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen, 

karena disitu terjadi aliran udara secara terus menerus maka bakteri yang terbawa 

oleh udara akan selalu mengalir.  

Luas ventilasi penting untuk suatu rumah karena berfungsi sebagai 

sirkulasi untuk menjamin kualitas dan kecukupan sirkulasi keluar masuknya udara 

ke dalam ruangan. Luas ventilasi yang kurang menyebabkan suplai udara segar 

yang masuk ke dalam ruangan tidak tercukupi, sementara pengeluaran udara kotor 

dalam rumah juga tidak maksimal. Dengan demikian akan menyebabkan kualitas 

udara di dalam rumah menjadi buruk (Retno Wiyaningtyas dkk, 2004:35). 

Ventilasi pada dapur harus baik agar dan lancar agar asap atau udara dapat 

keluar masuk secara bebas melalui lubang asap (cerobong asap). Hal ini bertujuan 

agar asap tidak berkumpul di dalam ruangan dapur yang dapat menyebabkan 

gangguan saluran pernapasan. Luas minimal dapur 4m2 dengan lebar 1,5 m. dapur 

yang sempit menyebabkan ketidakleluasaan dalam bergerak, sumpek dan pengap. 

Sedangkan luas ventilasi dapur >10% luas lantai dapur (Retno Wiyaningtyas dkk, 

2004:35).  Ada dua macam ventilasi yaitu: 
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1. Ventilasi alamiah  

Aliran udara di dalam ruangan tersebut terjadi secara alamiah melalui jendela, 

pintu, lubang angin dan lubang-lubang pada dinding.  

2. Ventilasi buatan 

Untuk mengalirkan udara di dalam ruangan dengan menggunakan alat-alat khusus 

seperti kipas angin dan mesin penghisap udara. 

2.1.1.4  Jenis Lantai 

 Lantai yang baik seharusnya terbuat dari ubin atau semen, tetapi hal ini 

tidak cocok untuk ekonomi pedesaan. Syarat yang paling penting disini adalah 

tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan. 

Berdasarkan Kepmenkes RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan 

kesehatan perumahan, lantai rumah harus kedap air dan mudah dibersihkan. 

Seperti diketahui lantai yang tidak rapat air dan tidak didukung dengan ventilasi 

yang baik dapat menimbulkan peningkatan kelembaban dan kepengapan yang 

akan memudahkan penularan penyakit. 

2.1.1.5 Pencahayaan 

Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak 

lebih. Kekurangan cahaya yang masuk ke dalam ruangan rumah, terutama cahaya 

matahari disamping kurang nyaman juga merupakan media atau tempat yang baik 

untuk hidup dan berkembangbiak bibit-bibit penyakit. Sebaliknya terlalu banyak 

cahaya di ruangan akan menyebabkan silau dan akhirnya merusak mata. Intensitas 

cahaya minimal yang diperlukan adalah 60 lux dan tidak menyilaukan kecuali 

untuk kamar tidur diperlukan cahaya yang lebih redup. 
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Menurut Soekidjo Notoatmodjo cahaya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Cahaya alamiah 

Cahaya matahari seperti matahari sangat penting karena membunuh bakteri-

bakteri pathogen dalam rumah. Rumah yang sehat harus mempunyai jalan 

masuknya jalan cahaya yang cukup. Jalan masuk cahaya alamiah diusahakan 

melalui jendela atau genting kaca. 

2. Cahaya buatan 

Cahaya buatan biasanya dari lampu minyak tanah, listrik, api dan sebagainya. 

Menurut Dinkes Propinsi Jateng (2005:24), pencahayaan di dalam rumah yang 

kurang dapat menyebabkan: 

1) Kelelahan mata bahkan sampai  gangguan penglihatan mata.  

2) Kecelakaan 

3) Penurunan produktifitas kerja 

2.4.1.6 Dinding 

 Fungsi dari dinding sebagai penyangga atap, juga untuk melindungi ruang 

rumah dari gangguan hujan atau angin serta melindungi dari panas. Jenis dinding 

rumah berupa anyaman bambu, papan atau kayu masih dapat ditembus udara 

sehingga cocok untuk daerah pedesaan, tetapi sulit untuk dijamin kebersihannya 

dari debu. Jadi apabila terdapat penghuni yang sakit pernapasan, maka kuman 

patogen mungkin terdapat juga pada dinding yang menempel pada dinding 

tersebut. Oleh karena itu dinding rumah yang baik adalah dinding yang tahan api, 

kokoh, permanen, tahan air dan mudah dibersihkan (Retno Widyaningtyas, 

2000:30). 
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2.4.1.7 Cuaca dan Musim 

Di Negara dengan empat musim, kejadian ISPA cenderung meningkat 

pada musim dingin, di Negara tropis yang umumnya mempunyai dua musim 

ISPA dua atau tiga kali lebih sering terjadi pada musim hujan. Indonesia memiliki 

potensi daerah endemik beberapa penyakit infeksi yang setiap saat dapat menjadi 

ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pengaruh geografi dalam hal ini yaitu 

musim, yang dapat mendorong peningkatan kasus maupun kematian akibat ISPA 

(Depkes RI, 2002:11). 

2.4.2 Aspek Kesehatan Rumah 

1. Memenuhi Kebutuhan Fisiologis. 

Secara fisik kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan suhu dalam rumah yang 

optimal, pencahayaan yang optimal, perlindungan terhadap kebisingan, ventilasi 

memenuhi persyaratan, serta tersedia ruang yang optimal untuk bermain anak. 

2. Memenuhi Kebutuhan Psikologis. 

Kebutuhan psikologis berfungsi untuk memberikan privasi bagi penghuni 

perumahan, sehingga perlu adanya kebebasan untuk kehidupan keluarga yng 

tinggal dirumah tersebut secara normal. 

3. Perlindungan terhadap Penularan Penyakit. 

Untuk pencegahan penyakit di dalam rumah diperlukan sarana air bersih, fasilitas 

pembuangan air kotor, fasilitas penyimpanan makanan, menghindari adanya 

intervensi dari serangga, hama atau hewan lain yang dapat menularkan penyakit. 

Agar dalam keadaan tidur tetap sehat diperlukan luas ruang sekitar 8m2 untuk dua 

orang. 
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4. Perlindungan/ Pencegahan terhadap Bahaya Kecelakaan dalam Rumah. 

Agar terhindar dari kecelakaan, maka konstruksi rumah harus kuat dan memenuhi 

syarat bangunan, tersedia alat pemadam kebakaran, pencegahan kcelakaan jatuh 

dan kecelakaan mekanis lainnya. 

2.5 Faktor-faktor pada Rumah yang Berpengaruh Terhadap Kesehatan 

1. Kualitas Bangunan  

Dilihat dari segi bahan bangunan, kondisi konstruksi dan denah rumah. 

2. Pemanfaatan Bangunan  

Pemanfaatan bahan bangunan perlu diperhatikan, karena banyak rumah yang 

secara teknis memenuhi syarat kesehatan, tetapi apabila penggunaanya tidak 

sesuai dengan peruntukan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 

3. Pemeliharaannya 

Pemeliharaan rumah dapat mempengaruhi kesehatan penghuninya, karena semua 

fasilitas yang tersedia bila tidak dipelihara dengan baik dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan (Juli Soemirat, 2002: 142-145). 

2.6 Bencana Lahar Dingin 

2.6.1 Pengertian Bencana Lahar Dingin 

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan 

demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh 

faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat 

pembangunan nasional. Indonesia berada diantara dua samudra dan terletak di 
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wilayah lempeng tektonik yang rawan terhadap gempa bumi. Banyak gunung 

berapi yang masih aktif merupakan ptensi muculnya gempa bumi, awan panas, 

lahar, banjir dan letusan gunung berapi itu sendiri (Punik Mumpuni dkk, 2010:1). 

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, 

dan wabah penyakit. 

Menurut Sunarto dan Lies (2006) dalam Lisa Okta Kharisma bencana 

merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi secara 

mendadak maupun berlahan- lahan, yang disebabkan oleh alam, manusia, atau 

kedua-duanya dengan menimbulkan akibat bagi pola kehidupan dan penghidupan, 

gangguan pada sistem pemerintahan yang normal atau kerusakan ekosistem, 

sehingga diperlukan adanya tindakan darurat untuk menolong untuk 

menyelamatkan manusia juga lingkungannya. Bencana bukan hanya saja 

berdampak pada lingkungan yang terbangun tetapi juga pada lingkungan alam. 

Salah satunya bencana yang dapat merusak lingkungan alam yaitu Bencana lahar 
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dingin. Bencana lahar dingin.adalah aliran material vulkanik yang biasanya 

berupa campuran batu, pasir dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di 

lereng gunung berapi. 

2.6.2 Dampak Bencana Lahar Dingin bagi Masyarakat 

Menurut Lisa Okta Kharisma (2010:211-213) dampak bencana lahar dingin 

adalah sebagai berikut: 

a. Dampak Aset Natural  

Modal Natural merupakan sumberdaya alam yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan serta dipelihara dalam kehidupan manusia yang mampu 

mempengaruhi penghidupan manusia. Asset natural ini merupakan kondisi alam 

yang mempengaruhi aktivitas rumahtangga yaitu kondisi tanah, air, tanaman dan 

iklim.  

Kondisi tanah setelah bencana lahar dingin menjadi gersang akibat tertimbun 

pasir. Tanah yang gersang merupakan tanah yang tidak subur lagi untuk menanam 

tanaman pertanian. Sebagian besar tanah telah tertimbun pasir yang cukup tinggi, 

sedangkan tanah yang tidak tertimbun pasir mengalami kekeringan karena irigasi 

yang tidak lancar disebabkan bendungan mengalami kerusakan. Kondisi tanah 

yang seperti itu akan membutuhkan air yang lebih banyak untuk menyuburkan 

kembali tanah yang mengalami gersang dan kekeringan . Tanah merupakan media 

utama dalam kegiatan pertanian sehingga perubahan tanah ini sangat 

mempengaruhi kehidupan petani yang terkena banjir lahar dingin. Kondisi air 

terdapat perubahan kualitas air yang menjadi kotor dan keruh setelah adanya 

bencana lahar dingin. 
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b. Dampak fisik 

Asset fisik ini merupakan asset yang dimiliki oleh suatu rumah tangga 

yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kehidupan. Modal fisik 

memperlihatkan kepemilikan bangunan seperti kendaraan, rumah, perabotan dan 

peralatan rumah tangga, lahan pertanian dan teknologi produksi. Kondisi rumah-

rumah di wilayah bencana sebagian hilang dan roboh.  

Berbagai barang-barang yang dimiliki rumahtangga antara lain dapat 

berupa barang elektronik, alat rumahtangga, dan alat-alat produksi yang dapat 

mendatangkan pemasukan rumahtangga banyak yang mengalami hanyut dan 

rusak akibat diterjang banjir lahar dingin.  

Kerusakan asset fisik berupa sawah juga dialami. Kerusakan dan 

kehilangan sawah sampai tidak dapat ditanami kembali mengakibatkan kerugian 

bagi petani karena tertimbun material pasir dan batu, sedangkan bagi petani yang 

lahan pertaniannya tidak tertimbun pasir yang hanya dapat ditanami tanaman 

jagung dan ketela tetapi hasilnya mengalami penurunan dan bahkan sampai 

sekarang dari setelah bencana belum mendapatkan hasil panen sama sekali. 

c. Dampak Finansial 

Modal finansial merupakan sumberdaya keuangan yang digunakan 

manusia untuk mencapai tujuan penghidupan. Asset finansial dapat berupa 

pendapatan yang dimiliki, tabungan atau simpanan dan kepemilikan ternak . 

Pendapatan rumahtangga setelah terjadinya bencana lahar dingin banyak 

mengalami perubahan terutama pada petani dan buruh tani, Kondisi penurunan 

pendapatan yang terjadi maka masyarakat yang sebelum bencana memiliki 



 

 

43 

tabungan uang, maka digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sulit 

untuk kembali menabung karena banyak yang kehilangan pekerjaannya. Wujud 

tabungan lain yang dimiliki masyarakat yaitu hewan ternak, yang pasca bencana 

banyak mengalami kematian karena hanyut dan hilang. 

d. Dampak Aset Manusia  

  Modal manusia ( human capital ) merupakan asset yang juga sangat 

penting bagi penghidupan dalam rumahtangga. Modal manusia yang dimiliki 

berupa pendidikan, ketrampilan dan kesehatan keluarga untuk mengusahakan 

penghidupan yang lebih baik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa bencana banjir 

lahar dingin yang terjadi telah memberikan dampak bagi pendidikan. Terdapat 

anak-anak yang terpaksa pindah sekolah karena kondisi lokasi yang jauh dari 

tempat mengungsi. 

e. Dampak Sosial 

  Modal sosial merupakan kekuatan mengusahakan penghidupan melalui 

jejaring dan keterkaitan sosial yang memungkinkan sumberdaya sosial dipadukan 

seperti gotongroyong atau melakukan suatu kerjasama dengan saling percaya 

yang saling menguntungkan. 

  Banyak kegiatan sosial yang dilakukan di daerah ini seperti perkumpulan 

arisan, tahlilan, kelompok tani, perkumpulan pemuda, kelompok seni musik 

islami dan Posyandu, yang dapat mempererat jalinan antara masyarakat. Pasca 

bencana semua kegiatan sosial berhenti untuk sementara karena warga sudah 

berpencar dan lebih banyak yang berada di pengungsian. Hal ini menyebabkan 

masyarakat sudah jarang untuk saling berinteraksi. Kegiatan gotong royongpun 
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intensitasnya mengalami penurunan. Hal tersebut karena warga mengungsi dan 

setelah mengungsi juga belum kembali ke rumah karena berada di Hunian 

Sementara sehingga kegiatan gotong-royong belum dapat berjalan lagi.  

f. Dampak terhadap kesehatan 

Perubahan kesehatan pasca bencana banjir lahar dingin tidak terjadi pada 

masyarakat, karena ketika bencana terjadi masyarakat sudah berlari dan 

berlindung di tempat yang lebih aman sehingga tidak ada korban meninggal 

ataupun luka-luka. Gangguan kesehatan yang terjadi ketika masyarakat berada di 

pengungsian adalah pusing-pusing. Salah satu masalah pasca bencana adalah 

masalah pengaruh lingkungan terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri. Kondisi 

rumah hunian dan sanitasi yang kurang memadai dapat menyebabkan penyakit 

seperti diare, ISPA. 

2.6.3 Penanggulangan Bencana 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

tahap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana gunung berapi meliputi 

sub tahap siaga darurat tahap pra bencana, rekoveri tahap rehabilitasi dan 

rekonstruksi.  

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merapi pada tahap pasca 

bencana meliputi rehabilitasi dan rekontruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui 

kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana 

umum, pemberian bantuan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, 

pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi 
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budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan 

pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi dilakukan melalui 

pembangunan yang lebih baik, meliputi pembangunan kembali sarana dan 

prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan 

kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan 

penggunaan peralatan yang lebih baik, partisipasi dan peran serta lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi 

ekonomi sosial budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan 

pelayanan utama dalam masyarakat (Sarwidi, 2010:7). Salah satu bentuk 

penanggulangan pasca bencana adalah rekontruksi berupa pembangunan rumah 

hunian sebagai akibat dari dampak sekunder  letusan merapi yaitu lahar dingin 

yang telah menenggelamkan rumah warga. 
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2.7 Kerangka Teori 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

(Sumber : DEPKES RI, 2002; Elizabeth J.Corwin, 2002; Hood Alsagaff, 2006; 

Samik Wahab, 2000; dan Apriningsih, 2009). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Kuantitatif  

3.1.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.1.2 Variabel Penelitian 

Variabel diteliti pada penelitian ini adalah jenis lantai, kepadatan hunian, 

perilaku merokok, pemberian ASI eksklusif, keberadaan anggota keluarga yang 

menderita ISPA, jenis bahan bakar memasak, masuk tidaknya asap ke ruangan 

lain, status gizi, luas ventilasi kamar balita, luas ventilasi dapur dan pengetahuan 
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ibu balita 0-5 tahun di rumah hunian bencana lahar dingin merapi Kecamatan 

Salam, Kabupaten Magelang. 

3.1.3 Definisi Operasional Dan Skala Pengukuran  Variabel 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

 

Definisi Operasional 

No.      Variabel              Definisi            Alat ukur           Kriteria                 

Skala 

(1)           (2)                     (3)                       (4)                     (5)                        (6) 

1. Kepadatan 

hunian 

Jumlah 

penghuni 

rumah yang 

ada 

Lembar 

observasi 

Baik≥ 10m2 untuk 

1 orang  

Tidak baik < 10m2 

untuk 1 orang 

Ordinal 

2. Jenis lantai Bahan lantai 

yang 

digunakan 

Lembar 

observasi  

Baik: ubin/semen, 

tidak lembab dan 

tidak berdebu  

Tidak baik: tanah, 

terlalu lembab 

Ordinal 

3. Luas ventilasi 

kamar tidur 

balita 

Luas lubang 

hawa/ 

pertukaran 

udara  di 

tempat tidur  

Meteran Baik: ≥1/10 luas 

lantai 

Tidak baik < 1/10 

luas lantai 

ordinal 

4. Luas ventilasi 

dapur 

Luas lubang 

hawa/ 

pertukaran 

udara  di 

dapur 

Meteran Baik: ≥1/10 luas 

lantai 

Tidak baik < 1/10 

luas lantai 

ordinal 

5. Jenis bahan 

bakar 

memasak 

Bahan bakar 

yang 

digunakan 

untuk 

memasak 

Lembar 

observasi 

Baik: tidak 

menimbulkan 

banyak asap 

Tidak 

baik:menimbulkan 

banyak asap 

ordinal 

6. Masuk 

tidaknya asap 

dapur ke 

ruangan lain  

Masuknya 

asap dapur 

ke ruangan 

lain yang ada 

dirumah 

Lembar 

observasi 

Baik: tidak masuk 

ke ruang lain 

Tidak baik: masuk 

ke ruangan lain 

ordinal 
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(1)      (2) (3) (4) (5) (6) 

7. Kebiasaan 

merokok 

orang tua 

Perilaku 

merokok 

yang 

dilakukan 

oleh 

orangtua  

Kuesioner  Baik: tidak 

merokok 

Tidak 

baik:merokok 

ordinal 

8. Pemberian 

ASI eksklusif 

Pemberian 

ASI tanpa 

makanan 

pendamping 

lain selama 

usia 0-6 

bulan  

Kuesioner   Baik: ASI 

ekskusif 

Tidak baik: tidak 

diberi ASI 

eksklusif 

ordinal 

9. Status Gizi 

balita 

Keadaan 

tubuh akibat 

konsumsi 

makanan/ zat 

Lembar 

observasi 

(BB/U) 

Kurang:  

Baik: > 80% 

Kurang: 60-80% 

Buruk: ≤ 60% 

ordinal 

10. Anggota 

keluarga yang 

menderita 

ISPA 

Ada atau 

tidaknya 

anggota 

keluarga 

yang 

menderita 

ISPA/ 

riwayat ISPA 

Lembar 

observasi 

Baik: tidak ada/ 

tidak ada riwayat  

Tidak baik: ada  

ordinal 

11. Pengetahuan 

Ibu  

Pengetahuan 

tentang ISPA 

yang dimiliki 

ibu  

Kuesioner  Baik> 80% 

Tidak baik<80% 

ordinal 

 

 3.1.4 Jenis Dan Rancangan Penelitian 

Jenis dan Rancangan Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif 

kuantitatif yang bertujuan melakukan mengenai fenomena yang ditemukan, baik 

yang berupa faktor maupun efek atau hasil. Dengan menggunakan pendekatan 

Cross Sectional yaitu peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada 

satu saat (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:138). 
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3.1.5 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.1.5.1 Populasi 

Populasi adalah Keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2010:172). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu balita di rumah hunian 

lahar dingin merapi Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. 

3.5.1.2 Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu balita di rumah hunian lahar 

dingin merapi Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. 

3.1.6 Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini sumber yang digunakan: 

3.1.6.1 Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari hasil observasi, 

kuesioner dan wawancara.  

3.1.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder meliputi data balita, jumlah penghuni rumah dan data 

kejadian penyakit  ISPA yang didapat dari Puskesmas Salam, bidan setempat dan 

Kecamatan Salam. 

3.1.7 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

3.1.7.1 Metode Pengukuran 

Meteran digunakan untuk memperoleh data variable penelitian yaitu luas 

ventilasi kamar balita, luas ventilasi dapur. 
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3.1.7.2 Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan tertutup 

atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2008:142). Kuesioner di gunakan untuk 

mendapatkan data dari variable penelitian yaitu perilaku merokok orang tua, 

pemberian ASI eksklusif dan pengetahuan ibu balita tentang ISPA. 

3.1.7.3 Observasi 

Observasi merupakan suatu prosedur yang berencana, antara lain melihat 

dan mencatat jumlah taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:93). Observasi ini dilakukan 

untuk mendapatkan data tentang variabel yang diteliti yaitu jenis lantai, bahan 

bakar memasak, masuk tidaknya asap dapur di rumah hunian Kecamatan Salam, 

Kabupaten Magelang. 

3.1.7.4 Dokumentasi 

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dalam 

pengumpulan data. Dokumentasi yang dimaksud adalah melakukan pengumpulan 

data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, baik berupa laporan catatan, 

berkas, atau bahan-bahan tertulis lainnya yang merupakan dokumen resmi yang 

relavan dalam penelitian ini. 
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3.1. 8 Prosedur Penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam prosedur penelitian ini adalah: 

1. Pra penelitian 

Pada tahap ini melakukan ijin observasi kepada semua pihak terkait di tempat 

penelitian. Setelah itu, melakukan survey langsung pada tempat yang akan 

diteliti dan melakukan studi pendahuluan dengan observasi dan wawancara. 

Peneliti juga mengumpulkan materi berkaitan dengan penelitian  

2. Penelitian 

Pada tahap ini, setelah melakukan perijinan terhadap pihak terkait di lokasi 

penelitian, peneliti melakukan penelitian langsung dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi penelitian.  

3. Pasca penelitian 

Setelah data terkumpul, yang dilakukan pada tahap ini adalah membenahi 

berkas-berkas untuk yang berkaitan dengan penelitian. 

3.1.9 Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti, maka analisis 

data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian data yang telah terkumpul 

akan diolah dan dianalisis. Proses pengolahan data meliputi: 

1). Editing adalah kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan. 

2). Coding adalah kegiatan untuk memberikan kode pada semua variabel untuk 

mempermudah pengolah data. 
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3). Entry adalah kegiatan untuk memberikan kode pada semua variabel untuk 

mempermudah pengolahan data. 

4). Tabulating adalah kegiatan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 

variabel yang akan diteliti guna memudahkan untuk disusun data ditata untuk 

disajikan. 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

1) Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian dengan 

menggunakan distribusi frekuensi untuk mengetahui gambaran terhadap variabel 

yang diteliti yaitu gambaran tentang jenis lantai, kepadatan hunian, perilaku 

merokok, pemberian ASI eksklusif, keberadaan anggota keluarga yang menderita 

ISPA, jenis bahan bakar memasak, masuk tidaknya asap ke ruangan lain, status 

gizi, luas ventilasi kamar balita, luas ventilasi dapur dan pengetahuan ibu. Pada 

analisa ini menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap  variabel (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:188). 
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3.2 KUALITATIF  

3.2.1  Alur Pikir 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Pikir 

3.2.2  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, fokus penelitian berisi pokok kajian yang menjadi 

pusat perhatian, yaitu peran serta instansi/ petugas kesehatan yang ada dalam 

mengurangi/ mencegah terjadinya ISPA serta penularannya di rumah hunian 

korban bencana lahar dingin Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. 

3.2.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J. 

Moleong, 2007:4). Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan adalah 

exploratory research (penelitian penjelajahan) (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:26). 
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Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan keadaan dalam 

memecahkan masalah yang sedang berlangsung, dengan pendekatan kualitatif ini 

diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif yang nantinya dituangkan dalam 

bentuk laporan serta uraian. 

3.2.4 Responden 

Adapun responden dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Puskesmas Salam 

2. Bidan desa Jumoyo  

3. Kader posyandu rumah hunian  

4. Kadus rumah hunian 

5. Ibu balita rumah hunian 

3.2.5 Sumber Informasi  

Dalam penelitian ini, sebagai sumber data perseorangan yang 

diwawancarai yaitu orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan 

keterangan yang relavan dengan tema penelitian. Dalam proses pemilihan sampel 

sebagai responden dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling, maka 

ada tiga tahap yang ditempuh (Kanto dalam Bungin, 2003:53) pertama adalah 

pemilihan sampel awal;  kedua pemilihan sampel lanjutan guna memperluas dan 

memperdalam deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin 

ada; ketiga menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah 

tidak ditemukan lagi variasi informasi. Sehingga responden yang menjadi 

informan kunci awal dalam penelitian ini adalah:  

1. Kepala Puskesmas Salam  
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2. Bidan Desa Jumoyo 

3. Kader posyandu rumah hunian  

3.2.6 Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 

3.2.6.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam ataupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2006:148). Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara mendalam. 

3.2.6.2  Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. 

3.2.6.2.1 Wawancara 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer menggunakan 

wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara mendalam (indepth 

interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara (Saryono, 2010:76). 

3.2.6.2.2 Dokumentasi 

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dalam 

pengumpulan data. Dokumentasi yang dimaksud adalah melakukan pengumpulan 

data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, baik berupa laporan catatan, 

berkas, atau bahan-bahan tertulis lainnya yang merupakan dokumen resmi yang 

relavan dalam penelitian ini. 
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3.2.7 Prosedur Penelitian 

3.2.7.1 Tahap Sebelum Penelitian 

Tahap sebelum penelitian meliputi : 

1. Menyusun rencana penelitian atau yang lebih dikenal dengan proposal 

penelitian 

2. Mengurus perijinan kepada pihak berwenang memberikan ijin bagi 

pelaksanaan penelitian 

3. Memilih dan memanfaatkan informan dari bagian P2PM Puskesmas Salam, 

Bidan Desa dan pengelola rumah hunian (kadus). 

4. Mempersiapkan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara. 

5. Menyiapkan perlengkapan penelitian berupa alat tulis, tape recorder dan 

kamera foto. 

3.2.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dengan tahap sebagai berikut : 

1. Mendata jumlah kasus ISPA di  Wilayah Kerja Puskesmas Salam  Kabupaten 

Magelang. 

2. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Pukesmas Salam, 

bidan desa, dan kader posyandu dan ibu balita.  

3. Membuat simpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. 

3.2.8  Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 
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kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi 

jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang 

sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya 

(Sugiyono, 2008:269). Validitas sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir 

penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa teknik untuk memeriksa 

keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 

dalam Moleong, 2002:178). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan : (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (4) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, atau orang pemerintahan (5) Membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dari kelima teknik 

triangulasi sumber, peneliti menggunakan cara keempat yaitu membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada, atau orang pemerintahan.  
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3.2.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga didapatkan 

kesimpulan dari hasil penelitian (Lexy J Moleong, 2007:248). Tahap analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.8.1 Pengumpulan data  

Setelah wawancara mendalam selesai, peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara mendalam di lapangan 

untuk memudahkan dalam melakukan tahap berikutnya. 

3.2.8.2 Menelaah data 

Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil 

wawancara mendalam.  

3.2.8.3 Reduksi data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang 

di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan 

reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan 

data yang valid. Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis. 

Sedangkan data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena 

sewaktu-waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. Data di lapangan yang 
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masih umum dan tidak relevan dengan permasalahan penelitian kemudian dipilih 

dan diolah agar hasil peneltian nantinya menjadi lebih terarah kembali. 

3.2.8.4 Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data merupakan analisis hasil penelitian yang dikemukakan dalam bentuk narasi 

(kalimat) dengan dilengkapi gambar, tabel, grafik, maupun diagram yang 

memudahkan pembaca untuk memahaminya. 

3.2.8.5 Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Setelah serentetan tahap di atas dilalui kemudian penulis menarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dibuat didasarkan pada pemahaman 

terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami oleh pembaca dan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. 

Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu mencakup : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Analisis Data (Lexy J. Moleong, 2007: 247) 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

4.1 GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan huntara (rumah hunian sementara) 

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Huntara merupakan rumah tinggal yang 

dibangun oleh pemerintah untuk penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat 

bencana lahar dingin merapi yang dibangun sejak tahun 2011. Letaknya di Dusun 

Jumoyo, dimana awalnya tanah tersebut merupakan lapangan kemudian dipakai 

untuk lahan huntara. Di hunian tesebut terdapat 108 KK, dengan 52 balita yang 

berasal dari Dusun Gempol dan Larangan . Dua desa tersebut merupakan lokasi 

yang paling dekat dengan hantaran sungai putih dengan jarak ±50 m dan terdapat 

juga rumah yang berbatasan langsung dengan sungai putih sehingga mendapat 

dampak paling besar dari bencana lahar dingin.  

 

Gambar 4.1 lokasi desa jumoyo 
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Kondisi fisik rumah hunian belum memenuhi syarat kesehatan, sempit dan 

berdesak-desakan. Ukuran rumah 5x6 m
2
 dengan ventilasi hanya 1x0,5 m

2
. Jenis 

diding rumah terbuat dari anyaman bambu. Sekat antara rumah satu dengan rumah 

lainnya kurang rapat. Lantai terbuat dari semen yang sudah mulai mengelupas 

menjadi tanah dan genting dari asbes. Selain itu perhatian khusus dari petugas 

kesehatan terhadap rumah hunian masih kurang. Program khusus mengenai 

pencegahan ISPA tidak ada. Pembiayaan gratis pasca bencana juga hanya sampai 

bulan Desember 2011. Di hunian terdapat satu klinik kesehatan tetapi tidak 

berjalan. Kegiatan posyandu berjalan tidak teratur dan tidak disertai penyuluhan 

kesehatan. Selain mengeluhkan sering sesak nafas dan batuk, masyarakat juga 

sering mengalami gatal-gatal akibat kondisi air yang kurang bersih.  

4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah ibu balita yang ada di rumah hunian 

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sebanyak 52 responden dimana 24 

balitanya mengalami ISPA. 

4.2.1.1 Distribusi Responden Menurut tingkat Penghasilan 

Berdasarkan penelitian didapatkan gambaran umum mengenai tingkat 

penghasilan (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Tingkat Penghasilan 

Jumlah penghasilan  Frekuensi Prosentase (%) 

Rendah 46 88,0 

sedang 5 10,0 

Tinggi 1 2,0 

Total 52 100 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat mengenai proporsi responden 

penelitian berdasarkan tingkat penghasilan. Jumlah responden yang memiliki 

tingkat pengahasilan rendah sebanyak 46 responden (88%), sedangkan tingkat 

penghasilan sedang 5 responden (10%) dan tingkat penghasilan tinggi 1 

responden (2%) .  

4.2.1.2 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Penggolongan berdasarkan tingkat pendidikan responden ibu balita dapat 

dibedakan sebagai berikut (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekueansi Prosentase (%) 

Tidak Tamat SD 1 2,0 

Tamat SD 15 27,0 

Tamat SLTP 19 36,0 

Tamat SLTA 17 35,0 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden 

yang tidak tamat SD sebanyak 1 (2%), tamat SD sebanyak 15 (28%), tamat SLTP 

sebanyak 19 (36,0%), tamat SLTA sebanyak 17 (35,0%). 

4.2.2 Pemetaan Risiko ISPA 

4.2.2.1 jenis lantai  

Hasil penelitian mengenai jenis lantai rumah hunian dapat dilihat pada tabel 4.3 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Distribusi Jenis Lantai 

Jenis Lantai Frekuensi Prosentase (%) 

Tidak Memenuhi syarat  52  100,0 

Memenuhi syarat           0     0,0 

Total 52 100 
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Berdasarkan hasil observasi jenis lantai rumah hunian pada semua rumah 

balita 100% tidak memenuhi syarat, selain lembab lantai juga sering kering dan 

berdebu jika musim panas.  

4.2.2.2 Kepadatan Hunian  

Hasil penelitian mengenai kepadatan hunian di rumah hunian dapat dilihat pada 

tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi kepadatan hunian 

Kepadatan hunian Frekuensi Prosentase (%) 

       Tidak Memenuhi syarat  52 100,0 

Memenuhi syarat 0 0,0 

Total 52 100 

 

Dari 52 responden yang ada, kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat. 

Satu rumah dengan ukuran 5x6 m
2
 diisi oleh 3-4 orang, ruang kamar 2x2 m

2
 diisi 

3-4 orang.  

4.2.2.3 Perilaku Merokok 

Hasil penelitian mengenai perilaku merokok masyarakat dapat dilihat pada 

tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Perilaku Merokok Masyarakat 

Perilaku Merokok Frekuensi Prosentase (%) 

Merokok  38 73,0 

Tidak merokok  14 27,0 

Total 52 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 38 responden (73,0%) memiliki 

kebiasaan merokok, 14 responden (27,0%) tidak merokok.  
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4.2.2.4  Pemberian ASI eksklusif  

Hasil penelitian mengenai pemberian ASI eksklusif dapat dilihat pada tabel 

4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Pemberian ASI ekskusif  

Pemberian ASI eksklusif Frekuensi Prosentase (%) 

Tidak ASI eksklusif 40 77,0 

ASI eksklusif 12 23,0 

Total 52 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 40 responden (77,0%) yang tidak 

memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya dan hanya 12 responden 

(23,0%) yang memberikan ASI secara eksklusif.  

4.2.2.5 Keberadaan anggota keluarga yang menderita ISPA 

Hasil penelitian mengenai keberadaan anggota keluarga yang menderita ISPA 

dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi  Anggota keluarga ISPA 

Anggota ISPA Frekuensi Prosentase (%) 

ISPA 18 31,0 

Tidak ISPA 34 69,0 

Total 52 100 
 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 18 responden (31,0%) yang terdapat 

anggota keluarga yang menderita ISPA, dan 34 responden (69,0%) yang tidak 

terdapat anggota keluarga yang menderita ISPA.  

4.2.2.6 Jenis bahan bakar memasak 

Tabel 4.8 Distribusi  Frekuensi penggunaan bahan bakar untuk memasak 

Jenis bahan bakar Frekuensi Prosentase (%) 

Menimbulkan asap 28 55,0 

Tidak menimbulkan asap  24 45,0 

Total 52 100 
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Berdasarkan hasil penelitian terdapat 28 responden (55,0%) yang  

menggunakan bahan bakar memasak yang tidak baik (menimbulkan asap), 

sedangkan 24 responden lainnya (45,0%) menggunakan bahan bakar yang baik 

(tidak menimbukan asap).  

4.2.2.7 Masuk tidaknya asap ke ruangan lain 

Tabel 4.9 Distribusi masuk tidaknya asap ke ruangan lain 

Masuk tidaknya asap  Frekuensi Prosentase (%) 

Ya 28 55,0 

Tidak 24 45,0 

Total 10 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 28 responden (55,0%) yang asap 

dapurnya masuk ke ruangan lain dan 24 responden (45%) tidak masuk ke ruangan 

lain.  

4.2.2.8 Status Gizi  

Tabel 4.10 Distribusi status gizi balita responden  

Status gizi Frekuensi Prosentase (%) 

Buruk 1 2,0 

Kurang  2 4,0 

Baik 49 49,0 

Total 52 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian 49 balita responden (94,0%) memiliki status 

gizi baik, tetapi terdapat 2 gizi kurang (4%) dan 1 gizi buruk (2%).  
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4.2.2.9 Luas ventilasi kamar balita 

Hasil penelitian mengenai luas ventilasi kamar balita dapat dilihat pada 

tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi  Frekuensi keberadaan ventilasi kamar balita 

Ventilasi  Frekuensi Prosentase (%) 

Tidak Memenuhi syarat 27 51,0 

Memenuhi syarat 25 47,0 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil penelitian terdapat 27 responden (51,0%) 

memiliki ventilasi kamar balita yag tidak memenuhi syarat dan 25 responden 

(47,0%) memiliki ventilasi balita (memenuhi syarat).  

4.2.2.10 Luas Ventilasi Dapur 

 

Hasil penelitian mengenai keberadaan ventilasi dapur dapat dilihat pada 

tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Keberadaan ventilasi dapur 

Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

Tidak memenuhi syarat 31 60,0 

        Memenuhi syarat  21  40,0 

Total 10 100 

 

Berdasarkan tabel 4.13 maka diperoleh hasil 31 responden (60,0%) 

memiliki dapur yang ventilasinya memenuhi tidak memenuhi syarat, sedangkan 

21 responden lainnya (40,0%) ventilasi dapurnya memenuhi syarat.  
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4.2.2.11 Pengetahuan Ibu 

Hasil penelitian pengetahuan ibu tentang ISPA di rumah hunian dapat dilihat pada 

tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi Pengetahuan responden tentang ISPA 

Pengetahuan ISPA Frekuensi Prosentase (%) 

Tidak Baik  46 88,0 

Baik 6 12,0 

Total 52 100 

 

 Dari hasil penelitian hanya terdapat 6 responden (12,0%) dengan 

pengetahuan tentang ISPA baik, 46 responden lainnya (88,0 %) pengetahuan 

ISPA nya kurang baik.  

4.3 Nilai Risiko ISPA  

Berdasarkan variable-variabel diatas, makan risiko ISPA berdasarkan nilai OR 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Pemetaan Risiko ISPA  

Kategori  Frekuensi Prosentase (%) 

Berisiko tinggi 6 23,0 

Berisiko   47 73,0 

Berisiko rendah  1 4,0 

Total 52 100 

 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang diteliti, 6 

responden ibu balita (30%) digolongkan balita sangat berisiko mengalami ISPA,  

47 responden (60%) balitnya berisiko ISPA dan hanya 1 responden (10%) 

balitanya tidak berisiko ISPA. 
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4.4 Hasil wawancara terhadap petugas kesehatan 

4.4.1 Kejadian ISPA di rumah hunian 

Dari hasil wawancara mendalam didapatkan gambaran kejadian ISPA 

pasca letusan merapi adalah merapi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kasus 

ISPA setelah letusan merapi. Masyarakat rumah hunian sering mengalami gejala 

ISPA seperti batuk dan sesak nafas. 

4.4.2 Kondisi fisik rumah hunian 

 Dari hasil wawancara mendalam didapatkan hasil tentang gambaran kondisi fisik 

rumah hunian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala puskesmas: “Kalau secara kesehatan sepertinya memang belum 

memenuhi syarat tapi kalo untuk orang desa ya layak huni. Ya seperti itu rapat-

rapat antara satu rumah sama rumah lainnya, dindingnya dari bamboo bolong-

bolong”.  

 

Kepala Puskesmas: “Sepertinya meningkat kalau dilihat dari grafiknya, ini kan 

ada banyak ya penggolongan ISPA, tapi kayaknya kebanyakan hanya ISPA 

ringan. Peningkatan ISPA biasanya pada perubahan musim”.  

 

Bidan Desa: “Cenderung meningkat ya, apalagi dalam perubahan musim 

biasanya”. 

 
Kader Posyandu:“Banyak ya mbak, banyak yang mengeluh batuk-batuk sama 

sesak nafas sering mbak, bisanya orang tua dulu baru menular ke anaknya, 

perubahan musim biasanya”. 

 

Bidan desa: “Ya kalau melihat syarat rumah sehat sepertinya kurang 

memenuhi, tapi kalau dilihat masing-masing rumah beda-beda mbak, ada yang 

bersih ada yang tidak, tergantung perilaku penghuninya. Ada yang meletakan 

kandang disamping rumah atau di dalam rumah juga. Apalagi ini ada bantuan 

4 ekor ayam untuk masing-masing KK. Jadi tambah g bersih”. 

Bidan desa: “Ya kalau melihat syarat rumah sehat sepertinya kurang 

memenuhi, tapi kalau dilihat masing-masing rumah beda-beda mbak, ada yang 

bersih ada yang tidak, tergantung perilaku penghuninya. Ada yang meletakan 

kandang disamping rumah atau di dalam rumah juga. Apalagi ini ada bantuan 

4 ekor ayam untuk masing-masing KK. Jadi tambah g bersih”. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan kondisi fisik rumah hunian 

belum memenuhi syarat kesehatan, akan tetapi kondisi fisik rumah dipengaruhi 

pula oleh perilaku masing-masing penghuninya.  

4.4.3 Pelayanan Kesehatan  

 Hasil wawancara mengenai pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

Sementara itu hasil wawancara mengenai penyuluhan ISPA  di rumah hunian 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Puskesmas: “Program khusus ndak ada, paling kunjungan rutin tiap 

bulan tapi ya dulu. Pengobatan gratis sampai akhir tahun 2011”. 

 

Bidan Desa: “Kalau program khusus mungkin dari Puskesmas ya mbak, kalau 

saya cenderung ke posyandunya”. 

 

Kepala Puskesmas: “Wah kalo penyuluhan g sempet sepertinya mbak, gak tau 

kalo posyandu”. 

 
Bidan Desa: “aduh mbak, kalau penyuluhan saya tidak sempat e, mungkin hanya 

penimbangan saya serahkan ke kader dan saya minta laporannya”. 

 

Kader Posyandu: “Penyuluhan ISPA belum pernah, tapi ya memahami 

kesibukan bu bidan, biasanya bu bidan datengnya telat terus cuuma minta 

laporan penimbangan”. 

 

Kader Posyandu:” kurang tau ya mbak, tapi untuk pembiayaan gratis ada 

sampe akhir 2011. Itu ada klinik tapi gak tau kok gak dipake”. 
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Posyandu sendiri berjalan tidak rutin, dan tidak disertai penyuluhan kesehatan. 

Berikut hasil wawancara mengenai kegiatan posyandu: 

 

 

 

 

 

Berkaitan dengan tidak rutinnya kegiatan posyandu, berikut keterangan bidan desa 

jumoyo selaku penanggung jawab: 

 

 

 

Di rumah hunian sendiri terdapat sebuah klinik kesehatan akan tetapi tidak 

difungsikan. Berikut hasil wawancara mengenai hal tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kader Posyandu:“Posyadu udah dua bulan ini enggak, mungkin kesibukan 

bidannya mbak. Biasanya posyandu cuma nimbang sama ngukur tinggi itu juga 

jarang”.  

 

Bidan Desa:“Iya mbak, posyadu sama saya, tapi kalau penyuluhan gak sempet 

waktunya, ini memang sudah dua bulan gak jalan, tapi saya tetep minta data 

pnimbangan dari kadernya lagian kesadaran masyarakat untuk berobat lumayan 

tinggi kok,biasanya baru panas demam gitu udah dibawa berobat anaknya”.  

 

Kepala Puskesmas:” iya ada, tapi sudah tidak difungsikan, karena tugas kita di 

puskesmas aja udah banyak mbak, disini kan mencakup banyak kelurahan, 

apalagi kan ini sudah pasca bencana, jadi untuk mempermudah semua ya di 

pusatkan saja di puskesmas” 

Bidan Desa:”haduh itu dibawah puskesmas ya mbak, tapi kan dulu itu 

dibangunnya pada waktu bencana, ini ya, mungkin karena gak ada yang jaga ya 

mbak”. Di Puskesmas saja sudah padat ya kegiatannyaa”. 

Kader Posyandu:” heem mbak, itu tapi tidak dipake cuma pas awal pindah 

kesini aja itu kadang-kadang ada dokternya kadang enggak, tapi disini sebagian 

besar ke bidan mbak, jadi kalo anak panas pada ke bidan biasanya. 

Kader posyandu:” begini mbak, saya kan membawai 12 posyandu, kesana-sini, 

jadi kadang ada yang tertunda, tapi ya tadi tetep saya mintai laporan 

penimbangan atau kalau ada masalah kesehatan saya minta untuk dilaporkan 

sama kadernya”. 
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perhatian khusus terhadap 

kesehatan di rumah hunian masih kurang. Program khusus penanganan ISPA juga 

tidak ada. Selain itu posyandu juga tidak disertai dengan penyuluhan kesehatan. 

4.4.4 Pengetahuan Masyarakat 

Hasil wawancara mengenai pengetahuan masyarakat di rumah hunian adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang 

ISPA masih kurang akan tetapi kesadaran berobat sudah baik.  

4.4.5 Anggota Keluarga ISPA  

ISPA sendiri lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang tua. Berikut 

hasi wawancaranya: 

 

 

 

 

Kepala Puskesmas: “iya mbak kalau pengetahuan tentang ISPA memang 

kurang, teorinya gitu ya,  berkaitan sama PHBS juga kurang”. 

 

 
Bidan Desa: “Masih kurang ya mbak, kemaren pada cerita juga diminta mengisi 

kuesioner pada tanya ke saya, saya suruh isi sebisanya saja, tapi kalau kesadaran 

untuk berobat baik ko, baru demam biasanya udah berobat”.  

 

Kepala Puskesmas:“Anak-anak jumlahnya lebih banyak dari pada orang dewasa 

sekitar 40:60% perbandingannya”. 

Bidan Desa: ya tentu menular ya mbak, apalagi daya tahan tubuhnya lemah, 

Kebanyakan si anak-anak dibandingkan orang tua ”. 
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Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anggota keluarga yang 

mengalami ISPA akan menularkan ISPA ke anggota keluarga lainnya. Anak-anak 

lebih sering mengalami ISPA dibanding orang tua. 

4.4.6 Kondisi Ketahanan tubuh balita 

Hasil wawancara mengenai pemberian imunisasi di rumah hunian adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Sementara itu hasil wawancara tehadap kader posyandu menyebutkan bahwa 

imunisasi lebih sering ke BKIA untuk sekarang karena posyandu berjalan tidak 

rutin. Berikut hasil wawancaranya: 

 

Sedangkan hasil wawancara untuk penanganan gizi buruk dimulai dari mencari 

penyebab, kemudian pengarahan gizi, pengobatan, dan pemberian PMT. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara berikut: 

 

 

 

 

 

 

Kepala Puskesmas: “kalau rumah hunian sama poyandu ya sepertinya”. 

Bidan Desa:”Ada yang melalui posyandu, kesini, atau ke rumah sakit mbak”. 

Kader posyandu:”kalau dulu banyak yang di posyandu, tapi ini kan posyandu gak 

rutin udah dua bulan nggak ada, sekarang malah banyak yang ke BKIA. 

Kepala Puskesmas: “Kalau penanganan tergantung ya, dilihat dulu gizi buruknya, 

apakah karena penyakit terus gizi buruk, apa karena gizi buruk terus terserang 

penyakit. Kalau kita cenderung ke pengobatan penyakitnya ya mbak”. 

Bidan Desa: “Paling kalau saya survey ya mbak, untuk pelaporan ke puskesmas, 

biasanya dikasih pengarahan sama dikasih PMT, tapi biasanya kayak gitu susah 

mbak, ndadak ngopyak-ngopyak, itu di hunian ada ya tapi karena sakit flek paru 

itu”. 
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Hasil wawancara tentang pemberian ASI eksklusif adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas kesimpulanya adalah ketahanan tubuh balita 

meliputi imunisasi sudah baik. Akan tetapi masih terdapat satu gizi buruk dan 

cakupan ASI eksklusifnya belum mencapai target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Puskesmas: “kalau di hunian kurang begitu paham ya, tapi kalau untuk 

wilayah salam keseluruhan cukup, tapi ya belum sesuai target”. 

Bidan Desa: Iya mbak ASI eksklusifnya belum disini, biasanya ASI tapi ya masih 

dicampur pisang, biskuit, macem-macem”. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 PEMBAHASAN 

Berdasarkan nilai OR dari masing-masing faktor risiko maka nilai risiko 

ISPA di rumah hunian dikelompokan menjadi tiga kategori untuk mempermudah 

pemetaan. Pembagian tersebut yaitu sangat berisiko, berisiko dan tidak berisiko. 

Kategori sangat berisiko adalah yang memiliki skor sama >25 dimana kebanyakan 

mereka memenuhi semua faktor risiko ISPA yang disebutkan, seperti kamar balita 

yang tidak memiliki ventilasi, status gizi yang kurang, penggunaan bahan bakar 

yang menimbulkan asap dan masuk ke ruangan lain, luas ventilasi dapur yang 

tidak memenuhi syarat, keberadaan anggota keluarga yang ISPA dan pengetahuan 

tentang ISPA tidak baik. Kategori berisiko adalah mereka yang memiliki beberapa 

faktor risiko saja, dengan faktor risiko lain yang tidak dimiliki, skor 

pengelompokannya antara 10-25. Sedangkan kategori tidak berisiko adalah 

mereka yang hanya memiliki sedikit faktor risiko ISPA dengan skor OR dibawah 

10. Adapun penjabaran dari masing-masing faktor risiko ISPA di rumah hunian 

adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Jenis Lantai  

 

Dari hasil penelitian jenis lantai rumah hunian 100% tidak memenuhi 

syarat. Jenis lantai terbuat dari semen yang mulai mengelupas menjadi tanah 

sehingga kondisinya sering lembab, terutama jika musim hujan dengan kondisi 

genting yang bolong-bolong air hujan bisa masuk dan lantai menjadi becek selain 

itu bisa menjadi sangat kering pada musim kemarau. Padahal lantai yang lembab 
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merupakan sarang penyakit. Lantai yang baik adalah tidak lembab pada musim 

hujan dan tidak kering pada musim kemarau (Soekidjo Notoatmojo, 2003:149) 

Hasil penelitian Retno Nurhayati (2007) di Desa Kalibakung Kecamatan 

Tegal menyatakan bahwa ada hubungan antara jenis lantai dengan kejadian ISPA 

pada balita. Begitu juga dengan penelitian oleh Safitri Liana (2009) tentang 

hubungan kondisi fisik dengan ISPA di wilayah Puskesmas Jekulo Kudus, lantai 

rumah berhubungan dengan terjadinya ISPA pada balita. Dari 52 balita yang ada, 

24 balita (46%) mengalami ISPA dengan kondisi lantai yang lembab di rumah 

hunian. Dari 24 ibu balita ISPA hanya 10 responden (41%) yang mengaku rajin 

menyapu lantai rumahnya, sedangkan 14 lainnya (69%) mengaku jarang menyapu 

lantai rumah.  

Untuk mengurangi kelembaban akibat genting yang bocor, 17 responden 

(32%) menggunakan terpal sebagai pelindung, akan tetapi masyarakat mengaku 

kondisi genting memang sudah mulai bolong-bolong, penggunaan terpal kadang-

kadang justru membuat air menumpuk dan akhirnya tumpah juga ke lantai. 

Kondisi lantai yang lembab dapat dikurangi dengan pencahayaan yang lebih 

terang, dalam hal ini masyarakat rumah hunian bisa menggunakan lampu dengan 

daya (watt) yang lebih besar. Pencahayaan yang bisa juga dapat mencegah 

pertumbuhan bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit. 

5.1.2 Kepadatan Hunian  

 

Hasil penelitian dari 52 rumah balita rumah hunian menunjukan bahwa 

100% kepadatan hunianya tidak memenuhi syarat baik untuk kepadatan rumah 

ataupun kepadatan kamar balita. Satu kamar kepadatanya bisa mencapai 3-4 orang 
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dengan ukuran kamar 2x2 m
2. 

Padahal untuk rumah sederhana luas minimum 

10m2 per orang. Jadi satu keluarga yang terdiri dari empat orang  minimal 40m2. 

Kepadatan ruang tidur minimal 8 m2 dan tidak dianjurkan untuk digunakan lebih 

dari dua orang kecuali anak-anak dibawah lima tahun (Soekidjo Notoatmojo, 

2003:149). 

Hasil penelitian Mughni Isfahani (2012) tentang pengaruh kondisi fisik 

rumah terhadap kejadian ISPA di Kecamatan Salam menunjukan bahwa kepaatan 

hunian berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita.  Menurut Soekidjo 

Notoatmodjo (2003:151) luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah 

penghuninya dapat menyebabkan penjubelan (overcrowded ) yang dapat 

menyebabkan kekurangan konsumsi O2, sehingga jika salah satu anggota keluarga 

terkena penyakit infeksi, akan mudah menularkan ke anggota keluarga yang lain. 

Penelitian ini juga menggambarkan hal yang sama diamana dari 24 balita ISPA 

kepadatan hunian dan kamar tidurnya tidak ada yang memenuhi syarat. 

Bangunan rumah hunian sebenarnya didesain dengan dua kamar, dimana 

satu kamar terdapat ventilasi dan satu kamar lainnya tidak. Namun kebanyakan 

dari masyarakat dengan anggota keluarga 3-4 orang justru memilih menggunakan 

satu kamar dan menggunakan satu kamar lainnya sebagai dapur ataupun gudang. 

Kondisi ini yang justru menyebabkan kepadatan kamar tidur menjadi tidak 

memenuhi syarat. Sosialisasi tentang kondisi fisik hunian sebaiknya dilakukan 

agar masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya berbagai penyakit akibat kondisi 

rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, termasuk kepadatan hunian tidur. 
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 5.1.3 Perilaku Merokok 

 

 Berdasarkan hasil penelitian hampir sebagian masyarakat rumah hunian 

yang memiliki balita (73%) memiliki kebiasaan merokok,  19 diantaranya (79%) 

adalah orang tua balita ISPA. Kebiasaan merokok orang tua tentu dapat 

mempengaruhi terjadinya ISPA pada balita. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Diana maryani (2010) bahwa orang tua yang merokok, 

balitanya cenderung lebih berisiko terkena ISPA.  

 Kebiasaan merokok dapat menyebabkan saluran nafas mengalami iritasi 

akibat asap rokok yang dihirup secara langsung maupun secara pasif akibat 

merokok di rumah. Apalagi untuk balita, mereka lebih mudah terserang 

pneumonia dan masalah pernafasan lainya jika mereka tinggal di lingkungan yang 

tercemar asap. Kandungan asap rokok meningkatkan kadar COHb di dalam darah 

(WHO, 2002:107). 

Dengan keterbatasan rumah hunian penyuluhan tentang kesehatan sebenarnya 

sangat perlu. Kegiatan posayandu sebaiknya disertai penyuluhan karena memang 

kondisi masyarakat di rumah hunian berisiko terkena berbagai macam enyakit 

infeksi. Penyuluhan tentang bahaya rokok sebaiknya juga diberikan karena 

hamper semua ayah balita di rumah hunian merokok. Jika pun memang harus 

merokok sebaiknya orang tua tidak merokok di dalam rumah karena dapat 

menyebabkan balita terpapar asap rokok.  

5.1.4 Pemberian ASI eksklusif 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa cakupan pemberian ASI 

eksklusif di rumah hunian masih kurang. Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif 
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masih kurang. Bayi usia 0-6 bulan sudah diberikan makanan tambahan seperti 

pisang dan biskuit. Dari 52 ibu balita, terdapat 40 responden (77,0%) yang tidak 

memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya dan hanya 12 responden 

(23,0%) yang memberikan ASI secara eksklusif.  

Pemberian ASI eksklusif berpengaruh terhadap daya tahan tubuh balita 

terhadap berbagai macam penyakit, balita dengan ASI eksklusif akan lebih tahan 

terhadap berbagai macam penyakit infeksi seperti ISPA. Menurut Sjahmien 

Moehji (2003:32) kebutuhan anak akan gizi diperoleh melalui pemberian ASI 

dalam jumlah yang cukup dengan pemberian yang benar. Soetjiningsih 

(1995:134) mengemukakan bahwa ASI dapat menurunkan morbiditas dan 

mortalitas anak karena ASI disamping nilai gizinya tinggi juga melindungi anak 

dari berbagai macam penyalit infeksi. Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007:244) 

bayi atau balita yang kekurangan gizi sangat rentan terhadap penyakit-penyakit 

infeksi, termasuk diare dan infeksi saluran pernafasan. Teori tersebut sesuai 

dengan penelitian dimana  dari 24 balita penderita ISPA di rumah hunian 19 balita 

tidak mendapatkan ASI secara eksklusif dan hanya 6 balita saja yang 

mendapatkan ASI secara eksklusif.  

Pentingnya pemberian Asi eksklusif kepada balita sebaiknya 

disosialisasikan di rumah hunian karena sebagian besar ibu balita belum 

memberikan ASI eksklusif. Balita sudah diberikan berbagai makanan tambahan 

seperti biscuit dan pisang dalam usia 0-6 bulan. Dengan kondisi rumah hunian 

yang berisiko menyebabkan ISPA, pemberian ASI menjadi penting karena ASI 
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berperan dalam pertahanan tubuh balita yang dapat menghindarkannya dari 

berbagai penyakit infeksi.    

5.1.5 Keberadaan anggota keluarga yang menderita ISPA 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 24 balita ISPA, 13 balita (54%) 

anggota keluarganya ada yang menderita ISPA. Selain itu terdapat 5 balita tidak 

ISPA tetapi anggota keluarganya ada yang ISPA. Keberadaan anggota keuarga 

ISPA bisa saja menular ke balita, apalagi masih dengan daya tahan tubuh yang 

lemah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Furi rahayu (2009) 

bahwa adanya anggota keluarga yang menderita ISPA dapat menyebabkan balita 

terkena pneumonia. Seorang penderita akan menularkan kuman penyakit pada 

orang lainnya melalui udara pernapasan atau percikan lidah penderita. Pada 

prinsipnya kuman Infeksi Saluran Pernapasan Akut yang ada di udara akan 

terhirup orang disekitarnya dan masuk ke saluran pernapasan, dari saluran 

pernapasan akan menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga 18 balita baik ISPA 

maupun tidak ISPA akan berisiko pula terkena ISPA. 

Penyuluhan tentang ISPA perlu dilakukan di rumah hunian. Baik dari 

pengertian, cara penularan, dan pencegahannya, sehingga ketika gejala terjadi 

dapt segera diobati atau dilakukan penanganan.  Orang tua ISPA sebaiknya tidak 

tidur satu ruangan dengan balita selama belum sembuh karena dapat menularkan 

penyakitnya. Dalam kondisi sakit sebaikya orang tua balita segera berobat 

sehingga tidak akan menular ke bayinya.  
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5.1.6 Jenis bahan bakar memasak 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 24 responden (45,0%) yang  

menggunakan bahan bakar memasak yang baik (tidak menimbulkan asap), 

sedangkan 28 responden lainnya (55,0%) menggunakan bahan bakar yang tidak 

baik (menimbukan asap). Dari jumlah responden yang penggunaan bahan 

bakarnya tidak baik, 16 responden (66%) diantaranya adalah ibu balita ISPA. 

Mereka menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak, dan hanya 8 

balita ISPA saja yang orang tuanya menggunakan bahan bakar yang baik. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin Mustakim (2009) bahwa 

jenis bahan bakar berpengaruh terhadap terjadinya ISPA. Banyaknya penggunaan 

bahan bakar yang kurang baik tersebut bisa menjadi salah satu faktor penyebab 

banyaknya ISPA di rumah hunian. Jenis bahan bakar yang tidak baik adalah yang 

menimbulkan asap berlebih sehingga menimbulkan pencemaran udara dalam 

rumah. Asap rokok dan asap hasil pembakaran dengan konsentrasi tinggi dapat 

merusak mekanisme pertahanan paru sehingga akan memudahkan timbulnya 

ISPA.  

Pencemaran udara didalam rumah selain berasal dari luar ruangan dapat 

pula berasal dari sumber polutan di dalam rumah terutama aktivitas penghuninya 

antara lain penggunaan biomassa untuk memasak atau pemanas ruangan, asap dari 

sumber penerangan yang menggunakan bahan bakar, asap rokok, penggunaan 

obat nyamuk, pelarut organik yang mudah menguap (formaldehid) yang banyak 

dipakai pada peralatan perabotan rumah tangga (Mukono, 2000:18). 
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Pemerintah telah memberikan bantuan kompor gas beserta tabungnya 

kepada masyarakat rumah hunian. Akan tetapi masyarakat sebagian besar lebih 

senang menggunakan tungku dan kayu bakar untuk memasak. Sebagian 

masyarakat mengaku takut akan bahaya meletusnya tabung gas. Hal tersebut 

seharusnya tidak terjadi jika sosialisasi akan penggunaan kompor gas dilakukan 

sebelumnya beserta pembagiannya.  

5.1.7 Masuk tidaknya asap ke ruangan lain 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 28 responden (55,0%) asap dapur 

masuk ke ruangan lain dan 24 responden (45%) tidak masuk ke ruangan lain. Dari 

28 responden yang asap dapurnya masuk ke ruangan lain, 16 responden 

diantaranya (66%)  adalah ibu balita ISPA. Hal tersebut bisa menjadi salah satu 

faktor pemicu tingginya ISPA pada balita di rumah hunian, jika paparan asap 

terjadi setiap harinya dan rutin. Penggunaan bahan bakar yang mengeluarkan asap 

berlebih dengan ventilasi yang kurang akan menyebabkan masuknya asap masuk 

ke ruangan lain. Lubang asap dapur menjadi sangat penting karena asap dapur 

mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia terutama penghuni rumah atau 

masyarakat pada umumnya. Lubang asap dapur yang tidak memenuhi persyaratan 

menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan dan mungkin merusak organ 

pernafasan, lingkungan rumah menjadi kotor, gangguan penglihatan dan mata 

menjadi pedih (Budi Harsanto dkk, 2005:3). 

Orang tua dengan balita ISPA di rumah hunian seharusnya lebih 

memperhatikan akan penggunaan bahan bakar, penggunaan kayu bakar sebagai 

bahan bakar memasak akan menimbulkan banyak asap, sehingga peletakan 



 

 

83 

tungku dan ventilasi dapur sebaiknya diperhatikan. Kebanyakan ibu balita yang 

menggunakan kayu bakar meletakan tungku dibelakang rumah, namun asap dapur 

masih bisa masuk karena kondisi rumah yang bolong-bolong dan pintu belakang 

justru dibuka saat memasak.  

5.1.8 Status Gizi  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap balita di rumah hunian 94% balita 

status gizinya baik. Tetapi terdapat satu balita dengan gizi buruk dan dua balita 

dengan gizi kurang. Balita gizi buruk disebabkan oleh flek paru serta kondisi 

ekonomi keluarga yang kurang. Orang tua balita bekerja sebagai buruh tani 

dengan rata-rata penghasilan 200 ribu setiap bulannya.  

Perawatan gizi buruk sesuai dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat, 2005. Yaitu 

pelayanan yang diberikan mencakup : 

1. Pemeriksaan klinis meliputi kesadaran, dehidrasi, hipoglikemi, dan 

hipotermi 

2. Pengukuran antropometri menggunakan parameter BB dan TB 

3. Pemberian larutan elektrolit dan micronutrient serta memberikan 

makanan dalam bentuk, jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan, 

mengikuti fase stabilisasi, transisi dan rehabilitasi 

4. Diberikan pengobatan sesuai penyakit penyerta 

5. Ditimbang setiap minggu untuk memantau peningkatan BB 

6. Konseling gizi kepada orang tua atau pengasuh tentang cara member 

makan anak 
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap kader posyandu dan ibu balita gizi 

buruk, penanganan gizi buruk secara nyata dilakukan melalui pemberian MP ASI. 

Namun pemberian MP-ASI masih sama dengan balita lainya dan didapatkan saat 

penimbangan posyandu.  Menurut kader, MP-ASI diberikan kepada semua balita 

yang datang ke posyandu dikarenakan menimbulkan iri pada ibu-ibu balita kalau 

ada yang diberi dan ada yang tidak. Konseling gizi juga pernah dilakukan, ibu 

balita diminta untuk datang ke puskesmas mendapatkan konseling gizi, 

penimbangan dan pemeriksaan. Hanya saja ibu balita mengaku bahwa hanya 

kadang-kadang saja datang ke puskesmas, untuk periksa dan mengambil obat. 

Pihak puskesmas menjelaskan penanganan gizi buruk cenderung pada 

pengobatan, melihat apakah suatu peyakit yang menyebabkan gizi buruk atau 

justru gizi buruk yang akhirnya menyebabkan penyakit. Sementara berdasarkan 

wawancara terhadap ibu dari dua balita gizi kurang, kondisi tersebut disebabkan 

oleh pola makan balita yang sulit. 

5.1.9 Luas ventilasi kamar balita  

Berdasarkan hasil penelitian tentang kondisi ventilasi kamar balita rumah 

hunian terdapat 27 responden (51,0%) memiliki ventilasi kamar balita yag tidak 

memenuhi syarat dan 25 responden (47,0%) memiliki ventilasi balita (memenuhi 

syarat). Ventilasi yang tidak baik ini merupakan faktor penyebab terjadinya ISPA 

akibat sirkulasi udara yang tidak sehat. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan 

oleh Amin Mustakim (2009) yang menunjukan hubungan antara luas ventilasi 

kamar balita dengan kejadian ISPA. Dari 24 balita yang menderita ISPA, 14 balita 

tidak memiliki ventilasi kamar. Hal ini tentu menyebakan sirkulasi udara kurang 
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baik terlebih jika ada anggota keluarga yang menderita ISPA dengan kepadatan 

tempat tidur yang tinggi menyebabkan  balita lebih berisiko ISPA. 

Di rumah hunian  disediakan 2 kamar tidur untuk masing-masing rumah. 

Akan tetapi pemanfaatan ruang masih kurang baik. Dari dua kamar yang ada 

hanya satu yang dimanfaatkan untuk tempat tidur. Satu kamar lagi digunakan 

untuk gudang ataupun dapur. Selain itu kamar yang digunakan justru kamar yang 

tidak terdapat jendelanya. Ukuran kamar adalah 2x2 m
2 

dengan ventilasi 0,8 x0,5 

m
2
.  Luas ventilasi tersebut seharusnya memenuhi untuk ukuran kamar, akan 

tetapi melihat kepadatan hunian sebaiknya dua kamar difungsikan tidak hanya 

satu kamar saja. Selain itu pemilihan kamar balita sebaiknya memilih yang ada 

ventilasinya.  

5.1.10 Luas ventilasi dapur  

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil 21 responden (40,0%) memiliki 

dapur yang ventilasinya memenuhi syarat, sedangkan 31 responden lainnya 

(60,0%) ventilasi dapurnya kurang memenuhi syarat. Dapur rumah hunian 

berukuran 2x1 m
2
 dimana ada yang terdapat ventilasinya dengan 50x10 cm

2
 

disertai dengan pintu rumah belakang namun ada yang tertutup dan mereka yang 

menggunakan tungku berarti ventilasi terbuka karena di letakan di luar ruangan.  

Berdasarkan penelitian dari 24 balita ISPA, ventilasi dapurnya tidak 

memenuhi syarat. Kondisi ventilasi dapur yang tidak memenuhi syarat ini 

menyebabkan sirkulasi udara tidak baik, terlebih asap dapur dapat masuk ke 

ruangan lain, atau justru terperangkap dalam ruangan dan dihirup oleh penghuni 

rumah sehingga menyebabkan ISPA. Hai ini sesuai penelitian yang dilakukan 
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oleh Amin Mustakim (2009)  luas ventilasi dapur berpengaruh terhadap ISPA. 

Ventilasi pada dapur harus baik agar dan lancar agar asap atau udara dapat keluar 

masuk secara bebas melalui lubang asap (cerobong asap). Hal ini bertujuan agar 

asap tidak berkumpul di dalam ruangan dapur yang dapat menyebabkan gangguan 

saluran pernapasan. Luas minimal dapur 4m2 dengan lebar 1,5 m. dapur yang 

sempit menyebabkan ketidakleluasaan dalam bergerak, sumpek dan pengap. 

Sedangkan luas ventilasi dapur >10% luas lantai dapur (Retno Wiyaningtyas dkk, 

2004:35). 

Adanya asap berlebih dari dapur bisa dikurangi jika penggunaan bahan 

bakar kayu juga dikurangi, dalam hal ini perhatian pemerintah menjadi penting 

dalam mensosialisaikan bahan bakar gas yang pengeluaran asapnya tidak berlebih. 

Selain itu balita sebaiknya tidak terlalu sering dibawa ke dapur pada saat 

memasak agar tidak terlalu sering terpapar asap dapur. Bagi yang menggunakan 

bahan bakar kayu dan gas sebaiknya penggunaan untuk kayu dikurangi karena 

akan merugikan orang lain jika peletakannya di luar ruangan dengan kondisi 

rumah hunian yang berdesak-desakan. 

5.1.11 Pengetahuan ibu 

Berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 6 responden (12,0%) dengan 

pengetahuan tentang ISPA baik, 46 responden lainnya (88,0 %) pengetahuan 

ISPA nya kurang baik. Hal tersebut menunjukan rendahnya pengetahuan ibu 

tentang ISPA di rumah hunian. Padahal pengetahuan ibu yang baik mengurangi 

risiko terjadinya ISPA pada balita karena dapat melakukan pencegahan dan 

tindakan-tindakan pengobatan secepatnya. Sebaliknya pengetahuan ibu yang 
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rendah tentang ISPA berisiko menyebabkan kondisi ISPA yng lebih buruk pada 

balita. 

. Dari 24 ibu balita ISPA pengetahuan ISPA nya masuk dalam kategori 

tidak baik. Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan Mughni isfahani (2011) 

dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

kejadian ISPA pada balita dimana pengetahuan ibu yang rendah berisiko 

menyebabkan ISPA pada balita. Penelitian yang sama dilakukan oleh tentang 

hubungan antara status gizi dan pengetahuan ibu dengan frekuensi ISPA umur 1-5 

tahun di Kelurahan Bangetayu wetan Kota Semarang (2009), penelitian tersebut 

juga menunjukan hasil yang sama.  

Pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil 

jangka menengah (intermediate impact) dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya 

perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan 

masyarakat sebagai keluaran (outcame) pendidikan kesehatan (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2007:106).  

Hasil kuesioner tentang pengetahuan masyarakat menunjukan tingkat 

pengetahuan masyarakat tentang ISPA yang masih rendah. Berdasarkan hasil 

wawancara dan kuesioner, penyuluhan tentang ISPA belum pernah dilakukan di 

rumah hunian. Hal ini menunjukan pelayanan kesehatan yang kurang baik. 

Kondisi rumah hunian yang penuh keterbatasan dan jauh dari syarat kesehatan 

seharusnya menjadi perhatian lebih serius. Jika klinik di rumah hunian tidak 

difungsikan sebaiknya kegiatan posyandu diberdayakan sebaik mungkin. Sesibuk 

apapun petugas kesehatan, posyandu sebaiknya disertai oleh penyuluhan tentang 



 

 

88 

kesehatan terutama mengenai PHBS dan penyakit infeksi yang mudah menyerang 

dan menular untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga bisa 

mencegah terjadinya penyakit dan derajat kesehatan. Kegiatan posyandu 

sebaiknya juga rutin dilakukan setiap bulan untuk memantau perkembangan balita 

dan mengetahui kondisi kesehatnnya. Dengan pelayanan kesehatan yang baik 

derajat kesehatan masayarakat hunian akan meningkat dan berbagai macam 

penyakit infeksi yang ada bisa ditekan angkanya.  

5.1.12 Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

derajat kesehatan masyarakat. Untuk dapat memulai suatu kegiatan kesehatan, 

petugas kesehatan harus dapat menentukan cara pendekatan pada masyarakat yang 

terbaik, sehingga kegiataanya bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Untuk ini 

diperlukan data tentang kependudukan, keadaan sosial-ekonomi, taraf pendidikan, 

kebiasaan, kepercayaan, media masa yang tersedia, tokoh masyarakat yang ada, 

dan tempat-tempat untuk mengadakan komunikasi dengan masyarakat (Juli 

soemirat, 2002:12). 

Rumah hunian merupakan tempat yang memerlukan perhatian khusus, 

selain daerah pasca bencana dengan kondisi perekonomian masyarakat yang 

menurun tentu akses terhadap kesehatan juga bisa menurun. Oleh karena 

diperlukan peran serta petugas kesehatan untuk turut serta berperan dalam 

mencegah dan menanggulangi berbagai penyakit yang muncul di daerah bencana. 

Penyuluhan kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah 

terjadinya penyakit. Pengetahuan tentang hubungan penyakit dengan berbagai 
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kebiasaan hidup ini dapat digunakan untuk mencegah penyakit secara efektif 

dengan melakukan kebalikannya. 

Pelayanan kesehatan di rumah hunian sebaiknya ditingkatkan. Kegiatan 

posyandu perlu dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan masyarakat, 

khususnya balita dan lansia dimana daya tahan tubuhnya lemah. Penyuluhan 

tentang kesehatan berkaitan dengan lingkungan perlu dilakukan karena kondisi 

fisik rumah hunian sendiri beresiko menimbulkan berbagai penyakit. Dengan 

penyuluhan kesehatan secara akan rutin akan menambah pengetahuan masyarakat 

dan akhirnya mencipatakan kesadaran untuk melakukan pola hidup bersih dan 

sehat sehingga derajat kesehatannya juga meningkat. Pemantauan dari pihak 

puskesmas tentang kondisi sanitasi hunian merupakan hal yang tidak kalah 

penting, pengecekan kondisi air misalnya, baik itu untuk minum atau aktifitas 

lainnya, karena penyakit bawaan air seperti penyakit kulit juga sering terjadi. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

  Keterbatasan peneilitian ini adalah kuesioner penelitian yang masih 

sederhana sehingga pertanyaan yang diajukan ke responden untuk setiap variable 

belum mencakup semua detail dari semua aspek yang ada kaitannya dengan 

masing-masing faktor risiko (variable) yang diteliti. Selain itu data balita ISPA 

hanya didapat dari bidan setempat sehingga bisa saja ada balita ISPA yang 

berobat ke tempat lain. Serta keterbatasan dari peneliti yang masih kurang 

pengalaman penelitian dalam riset ilmu kesehatan masyarakat sehingga peneliti 

mengalami kesulitan dalam penelitian dan analisis data yang dapat menimbulkan 

bias. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pemetaan faktor 

resiko ISPA berturut-turut dinilai dari resiko paling besar adalah sebagai berikut: 

1. Jenis lantai rumah hunian dimana 100% tidak memenuhi syarat. 

2.  Kepadatan hunian dimana 100% tidak memenuhi syarat hunian yang baik. 

3. Pemberian ASI eksklusif dimana 77% balita tidak diberikan ASI secara 

eksklusif. 

4. Perilaku merokok dimana 73% orang tua balita merokok dengan kondisi 

rumah yang sempit dan batas satu rumah dengan rumah lain tidak rapat 

sehingga asap menyebar. 

5. Pengetahuan ibu tentang ISPA 88% rendah karena belum pernah dilakukan 

penyuluhan tentang ISPA. 

6. Pelayanan kesehatan yang kurang dimana program khusus kesehatan untuk 

rumah hunian tidak ada. 

6.2 SARAN 

6.2.1 Bagi Petugas Kesehatan 

Bagi petugas kesehatan sebaiknya memberikan penyuluhan tentang ISPA 

dan PHBS di rumah hunian agar masyarakat dapat mencegah terjadinya ISPA 

dengan kondisi fisik rumah hunian yang tidak memenuhi syarat kesehatan.  

Penataan ruangan dengan kepadatan hunian yang tinggi perlu disosialisasikan. 

Pelayanan kesehatan di rumah hunian sebaiknya di tingkatkan, selain posyandu 
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yang rutin, peninjauan rumah hunian untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin 

sebaiknya dilakukan. 

6.2.2 Bagi masyarakat rumah hunian 

Diharapkan masyarakat membiasakan pola hidup bersih dan sehat, baik itu 

menjaga kebersihan lingkungan rumah hunian maupun kebersihan diri atau 

higiene perorangan. Pemilihan kamar tidur balita sebaiknya memilih ruangan 

yang terdapat ventilasi dan tidak dekat dengan dapur terutama yang menggunakan 

bahan bakar kayu untuk memasak. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu ada penelitian lebih lanjut dengan jenis desain penelitian dan variabel 

yang berbeda untuk mengetahui lebih jelas faktor risiko lain yang menyebabkan 

ISPA di rumah hunian serta pentingnya perhatian khusus akan kesehatan di rumah 

hunian. 
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LEMBAR OBSERVASI STUDI DESKRIPTIF PEMETAAN FAKTOR  

RESIKO ISPA PADA BALITA 0-5 TAHUN DI RUMAH HUNIAN 

MERAPI 

 

 

 

 

 

 

 

No. Variabel OR Skor resiko 

1. Kepadatan hunian 3  

2. Jenis lantai 3  

3. Luas ventilasi kamar tidur balita 3  

4. Luas ventilasi dapur 2  

5. Jenis bahan bakar memasak 2  

6. Masuk tidaknya asap dapur ke ruangan 

lain  

2  

7. Kebiasaan merokok orang tua 4  

8. Pemberian ASI eksklusif 3  

9. Status gizi 2  

10. Anggota keluarga yang menderita ISPA 4  

11. Pengetahuan Ibu  3  
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LEMBAR KUESIONER 

STUDI DESKRIPTIF PEMETAAN FAKTOR RISIKO ISPA BALITA 0-5 

TAHUN YANG TINGGAL DI RUMAH HUNIAN MERAPI TAHUN 2012 

KARAKTERISTIK RESPONDEN IBU BALITA  

1. Nama Ibu   : 

2. Pekerjaan    : 

3. Pendidikan  : 

4. Jumlah Penghasilan/bln : 

5. Nama Balita  : 

6. Umur balita  :  

7. Jumlah anggota keluarga  : 

8. Kepadatan satu kamar  : 

9. Anggota Keluarga ISPA   : 

NO. ITEM YA TIDAK 

1. Apakah ada anggota keluarga lainnya yang 

ISPA 

  

2. Apakah kondisi tersebut biasanya bersamaan 

dengan balita  

  

3. Apakah melalui pemeriksaan    

 

10. Perilaku Merokok 

NO. ITEM YA TIDAK 

1. Apakah ada anggota keluarga yang merokok     

2. Apakah merokok di dalam rumah    
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11. Pemberian ASI eksklusif  

 

12. Pengetahuan Ibu 

NO. ITEM YA TIDAK 

1. Apakah balita diberi ASI pada usia 0-6 bulan    

2. Apakah diberikan makanan lainnya (pisang, 

madu, air putih, teh, bubur, susu formula, 

biskuit dll ) juga pada usia 0-6 bulan 

  

NO. ITEM YA TIDAK 

1. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut   

2. ISPA disebabkan oleh virus/bakteri   

3.  Influenza merupakan salah satu virus penyebab 

ISPA 

  

4. Dapat menyerang saluran pernafasan dan bawah   

5.  ISPA merupakan penyakit berbahaya    

6. Kondisi fisik rumah mempengaruhi terjadinya 

ISPA  

  

7. Rumah yang lembab mempercepat pertumbuhan 

bakteri ISPA 

  

8. Luas ventilasi rumah sebaiknya 1/10 luas lantai   

9. Luas kamar tidur sebaiknya 4m
2 

 untuk 2 orang    

10. Batuk, pilek dan sesak nafas merupakan gejala 

ISPA 

  

11. ISPA dapat dicegah dengan imunisasi   

12. ISPA merupakan penyakit menular   

13. ISPA dapat ditularkan melalui udara   

14. Anak –anak lebih mudah terserang ISPA 

dibandingkan orang tua. 

  

15. Pemberian ASI eksklusif dapat mencegah 

terjadinya ISPA 
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PANDUAN WAWANCARA 

IN-DEPTH INTERVIEW 

STUDI DESKRIPTIF PEMETAAN FAKTOR RISIKO 

ISPA PADA BALITA USIA 0-5 TAHUN YANG 

TINGGAL DI RUMAH HUNIAN AKIBAT BENCANA 

LAHAR DINGIN MERAPI  DI  KECAMATAN SALAM 

KABUPATEN MAGELANG 
 

 

KARAKTERISTIK RESPONDEN TENAGA KESEHATAN 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pekerjaan : 

A. Peran serta tenaga kesehatan terhadap kejadian ISPA di rumah hunian 

1. Menurut anda, apakah letusan merapi berdampak besar bagi kesehatan 

masyarakat ?  

2. Bagaimana peningkatan insiden ispa akibat letusan merapi ? 

3. Menurut anda apakah kondisi fisik rumah hunian beresiko terhadap terjadinya 

penyakit ISPA, bagaimana? 

4. Adakah program khusus penanganan terhadap penderita ISPA di rumah 

hunian? 

5. Apa saja pengobatan yang telah dilakukan untuk penanganan balita penderita 

ISPA di rumah hunian? 

6. Apa saja tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi/mencegah kejadian 

ISPA pada balita, terutama di rumah hunian? 
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7. Bagaimana dengan pembiayaan kesehatan pasca letusan merapi dan lahar 

dingin ?  

8. Bagaimana evaluasi terhadap penanganan kasus ISPA? 

9. Bagaimana antusiasme warga masyarakat rumah hunian terhadap progam 

pelayanan kesehatan yang diberikan?  

B. Perilaku masyarakat 

10. Menurut anda apakah perilaku masyarakat di rumah hunian dapat 

menyebabkan kejadian ISPA? 

11. Bagaimana menurut anda gambaran PHBS di rumah hunian hunian? 

C. Kondisi ketahanan tubuh balita 

12. Bagaimana tanggapan anda terhadap status gizi balita di rumah hunian?  

13. Selama ini bagaiamana dan dimana kegiatan imunisasi dilakukan ? 

14. Bagaimana dengan kegiatan  imunisasi di rumah hunian, apakah menurut anda 

balita sudah mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai usia mereka? 

15. Menurut anda bagaimana dengan cakupan pemberian ASI eksklusif di sini, 

sudah mencapai target apa belum? 

D. Pengetahuan Ibu 

16. Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan ibu mengenai ISPA di rumah 

hunian?  

17. Menurut anda apakah pengetahuan ibu berpengaruh terhadap terjadinya ISPA?  

Bagaimana? 
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E. Kondisi Ekonomi 

18. Menurut anda bagaimana gambaran kondisi ekonomi masyarakat di rumah 

hunian? 

19. Menurut anda apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap terjadinya 

kejadian ISPA, balita khususnya? 

20. Bagaimana tanggapan anda terhadap hal tersebut? 

F. Anggota Keluarga yang menderita ISPA 

21. Apakah selain balita orang tua juga mengalami ispa? Lebih banyak mana 

insiden ISPA pada orang dewasa dan balita ? 

22. Bagaimana tanggapan anda tentang orang tua balita yang menderita ISPA? 

G. Cuaca dan Musim 

23. Menurut anda bagaimana gambaran kejadian ISPA pasca letusan merapi dan 

lahar dingin? 

24. Apakah kondisi cuaca dan musim berpengaruh terhadap kejadian ispa? 

25. Bagaiman tanggapan anda mengenai hal tersebut? 
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No. Nama balita Umur 
(th) 

BB 

(KG) 

Nama ibu pendidikan Pendapatan 

keluarga 

ISPA Keluarga 

ISPA 

ASI eks Status 

gizi 

Perilaku 

merokok 

Skor 

pengetahuan 

ibu (benar) 

1. Hani Febri 3 14,6 Kuswijayanti SD 200 rb √ √ - baik - 11 

2. Ricky A.P 2 9,4 Lestiyani  SMK 200 rb - - - Baik √ 8 

3. A. belda.C 4 bln 4,2 Desy Marta S SMP 1 juta - - - Baik √ 11 

4. Najwa A.M 8 bln  7,3 Oktavianingsih SMA 1 juta √ - - Baik √ 12 

5. M. Fabiano 

A 

2 4,9 Murtini  SD 300 rb √ √ √ buruk √ 7 

6. Faizal Mega 3 13,4 Nur sriati SMA 800 rb √ - - Baik √ 10 

7. Alganiyu P 1,5 8,7 Masriyah SD 800 rb √ - - Baik √ 11 

8. Raihan Adi S 2,5 12 Maryani  SMP 700 rb √ √ - Baik √ 12 

9. Alvin Laksan 1,2bln 7,8 Yanita Eka W SMP 700 rb - - - Baik √ 8 

10. Tegar dwi S 2 9,9 Sutarti  SLTP 600 rb √ - √ Baik - 8 

11. Aji kusuma 1 bln 3,6 Winarni  SMP 500 rb √ - √ Baik - 0 

12. Vulcano Z 2 12 Dwi Handayani SMK 800 rb √ √ √ Baik - 10 

13. Azzam Hf 2,5 13,2 Atik Mawadah SMU 600 rb √ √ - Baik √ 10 

14. Fabiano R 2 8,6 Hariati   SD 200 rb √ √ - kurang - 6 

15. Galatia A 2 13,4 Evi Kurnia  SMA 2 juta - - √ Baik - 12 

16. Rahayu 2 10,9 Nur Fitriyani SD 300 rb - √ - Baik √ 0 

17. Wana L 4 16,3 Riyanti  SLTP 75 rb √ - - Baik √ 7 

18. Kristina R 8 bln 8,1 Isharmyati  SMK 900 rb √ √ - Baik √ 10 

19. Fadli Nur S 7 bln 7,2 Siti muslikhah SMP 700 rb √ √ - Baik √ 7 

20. Ardiyanto 4 17,3 Suyatmi  SLTP 600 rb √ - - Baik √ 10 

21. Andri  2 8,7 Tatik  SD 500 rb √ √ - Baik √ 8 

22. M Rizki D.S 2 10,6 Santi Rahayu SMK 500 rb √ - - Baik √ 10 

23. Vanesa A 3 14,2 Vebrina aryati SMK 450 rb √ √ - Baik √ 7 

24. Bintang NH 2 13,3 Tutik rejeki  SLTA 600 rb √ √ √ Baik √ 12 

25. M. Ilzam S 4 17,2 Siti Nur Azizah SD 300 rb - - - Baik - 8 

26. M Prasetyo 3 14,3 Winarni  SMP 450 rb - - - Baik - 6 
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27. Zaki dwiki 3 16,2 Parti Rahayu SMP 600 rb √ √ - Baik √ 5 

28. Dika moza 3 14,7 Nurhidayah SMA 500 rb - - - Baik √ 6 

 

 

29. Silvina Y 4 bln 4,6 Siti Sumartini SMP 500 rb - - - Baik - 3 

30. Verdyan GP 2 10,5 Nurul laeli  SMK 1 juta - - - Baik - 5 

31. Serin Ambar 2,5 12,6 Sri Kawit  SD 500 rb - - - Baik √ 8 

32. Purnomo S 4 16,5 Sutari  SD 400 rb √ √ √ Baik √ 9 

33. A hidayatul 4 17,1 Siti khoiriyah  SMP 350 rb - - √ Baik √ 8 

34. Ahmad Cf 4 18,2 Suhaimah  SLTP 400 rb - - - Baik √ 12 

35. Nurmalia A 3 14 Mutmainah  SMP 300 rb - - - Baik √ 11 

36. Lailatul A 2 13,3 Siti Fatimah - 25 rb - - - Baik √ 5 

37. Oka Ferdi 4 16,1 Saminah  SD 250 rb - - - Baik - 2 

38. Sabrina FM 2 9,2 Siti romandiyah SMP 400 rb - - - Baik √ 8 

39. Bagas drian 2 10,1 Dika yundiani SMP 800 rb - - √ Baik √ 6 

40. Fino maulana 3 14,5 Endin ratnasari SLTA 300 rb - - - Baik √ 12 

41. Putra A 2 12,2 Budiati  SD 500 rb √ - - Baik √ 12 

42. Ferdi P 3 13,9 Samiyati  SD 300 rb - - - Baik - 6 

43. Andre habsyi 2 12,8 Fatimah  SMP 700 rb - - √ Baik √ 7 

44. Fajrian Asidqi 3 15,1 Nur umi  SLTA 900 rb - √ - Baik √ 10 

45. Gilang S 2 9,3 Nur Z  SMK 800 rb - - - Baik - 8 

46. Rofi Distiasti 1,5 8,5 Sutarti  SMP 500 rb - √ - Baik √ 4 

47. Fara Dwi N 8 bln 7,5 Sutrimah  SD 300 rb - - - Baik √ 3 

48. Rafli Aji 1,5 8,2 Rokimah  SD 300 rb - - √ Baik √ 4 

49. Candi Nuraini 2 9,3 Anik hidayati  SMP 600 rb √ - - Baik √ 3 

50. Ayudia A 2 9,5 Sutarti  SLTP 700 rb - - √ Baik - 8 

51. Andri Setiawa 3 14 Kusminah  SMK 800 rb - √ - Baik √ 8 
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52. Aisyah RP 3,5 11,8 Rumanah  SD 200 rb √ - - kurang √ 3 

 

 

 

 

 

No. Nama balita Kepadatan 

hunian 

Jenis 

lantai 

Kondisi 

genting 

(asbes/ ada 

pelindung) 

Kepadatan 

kamar 

balita 

Luas 

ventilasi 

kamar 

balita 

Jenis bahan 

bakar 

memasak 

Luas 

ventilasi 

dapur 

Masuk 

tidaknya 

asap ke 

ruang lain. 

Kebiasaan 

menyapu 

lantai 

Pengguna

an obat 

nyamuk 

1. Hani Febri 6 org lembab - 4  Tidak ada Kayu Terbuka √ 2 kali √ 

2. Ricky A.P 3 org Lembab - 3  0,8 x0,5 m
2
 Kayu+gas 1x1 m2 √ Jrg - 

3. A. belda.C 3 org Lembab - 3  0,8 x0,5 m
2
 Gas  1x1 m

2
 - Jrg - 

4. Najwa A.M 3 org Lembab √ 3  Tidak ada Gas  1x2 m
2
 - 2 kali - 

5. M. Fabiano A 4 org Lembab - 4  0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x2 m

2
 √ Jrg √ 

6. Faizal Mega 5 org Lembab √ 3  Tidak ada Kayu+gas Terbuka/ - √ sering - 

7. Alganiyu P 3 org Lembab - 3 Tidak ada Gas  Tidak ada - 3 kali - 

8. Raihan Adi S 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Gas 1x1 m2 - 3 kali - 

9. Alvin Laksan 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu+gas Terbuka/- √ Sering - 

10. Tegar dwi S 4 org Lembab - 4 0,8 x0,5 m
2
 Gas 1x1 m2 - Jarang √ 

11. Aji kusuma 4 org Lembab - 4 Tidak ada Gas Tidak ada - Jarang - 

12. Vulcano Z 3 org Lembab √ 3 Tidak ada Gas Tidak ada - Jarang - 

13. Azzam Hf 4 org Lembab - 4 Tidak ada Kayu Terbuka  √ 2 kali - 

14. Fabiano R 6 org Lembab - 4 Tidak ada Gas Tidak ada - 2 kali - 

15. Galatia A 5 org Lembab √ 4 0,8 x0,5 m
2
 Kayu+gas Terbuka √ 3 kali - 

16. Rahayu 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Gas  1x1 m2 - Jarang √ 

17. Wana L 3 org lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x2 m

2
 √ Jarang - 



 

 

119 

18. Kristina R 3 org Lembab - 3 Tidak ada Gas Tidak ada - Jarang √ 

19. Fadli Nur S 4 org Lembab √ 4 Tidak ada Kayu+gas Terbuka/- √ 1 kali √ 

20. Ardiyanto 4 org Lembab √ 4 Tidak ada Gas Tidak ada - 2 kali - 

21. Andri  3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu Terbuka √ Jarang - 

22. M Rizki D.S 4 org Lembab - 4 Tidak ada Gas Tidak ada - Jarang - 

23. Vanesa A 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu+gas 1x2 m

2
 √ Jarang - 

24. Bintang NH 4 org Lembab √ 4 Tidak ada Kayu Terbuka √ Sering - 

25. M. Ilzam S 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu Terbuka √ jarang - 

26. M Prasetyo 4 org Lembab - 4 0,8 x0,5 m
2
 Kayu+gas 1x2 m

2
 √ Jarang  √ 

27. Zaki dwiki 4 org Lembab √ 4 Tidak ada Gas tidak ada - 1 kali - 

28. Dika moza 4 org Lembab - 4 Tidak ada Gas Tidak ada - 2 kali - 

 

 

 

29. Silvina Y 3 org Lembab √ 3 0,8 x0,5 m
2
 Gas 1x1 m

2
 - Jarang √ 

30. Verdyan GP 3 org Lembab √ 3 Tidak ada Kayu Terbuka √ Jarang √ 

31. Serin Ambar 4 org Lembab - 4 Tidak ada Kayu Terbuka  √ 2 kali - 

32. Purnomo S 4 org Lembab - 4 0,8 x0,5 m
2
 Kayu+gas Terbuka/- √ 2 kali - 

33. A hidayatul 3 org Lembab √ 3 0,8 x0,5 m
2
 Gas 1x1 m

2
 - Jarang - 

34. Ahmad Cf 7 org Lembab - 4 Tidak ada Kayu+gas Terbuka/- √ jarang √ 

35. Nurmalia A 3 org Lembab √ 3 Tidak ada Gas Tidak ada - Jarang √ 

36. Lailatul A 6 org Lembab - 4 Tidak ada Kayu+gas Terbuka/- √ Jarang - 

37. Oka Ferdi 5 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x2 m

2 
√ Jarang - 

38. Sabrina FM 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x2 m

2
 √ Sering - 

39. Dika yundiani 4 org Lembab √ 4 Tidak ada Gas Tidak ada - 2 kali - 

40. Fino maulana 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Gas 1x2 m

2
 - Jarang √ 

41. Putra A 6 org Lembab - 4 Tidak ada Kayu Terbuka √ 3 kali - 

42. Ferdi P 4 org Lembab - 4 0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x1 m

2
 √ 2 kali - 



 

 

120 

43. Andre habsyi 5 org Lembab √ 3 0,8 x0,5 m
2
 Gas 1x2 m

2
 - Jarang - 

44. Fajrian Asidqi 3 org Lembab √ 3 Tidak ada Gas Tidak ada  - Jarang - 

45. Gilang S 4 org Lembab - 4 Tidak ada Gas Tidak ada - Jarang - 

46. Rofi Distiasti 3 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x1 m

2
 √ 1 kali √ 

47. Fara Dwi N 4 org Lembab - 3 0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x1 m

2
 √ 2 kali - 

48. Rafli Aji 4 org Lembab - 4 0,8 x0,5 m
2
 Kayu 1x2 m

2
 √ Jarang - 

49. Candi Nuraini 5 org Lembab - 3 Tidak ada Kayu  Terbuka  √ Jarang - 

50. Ayudia A 4 org Lembab √ 4 0,8 x0,5 m
2
 Gas 1x2 m

2
 - 2 kali - 

51. Andri Setiawa 3 org Lembab √ 3 Tidak ada Gas Tidak ada - Sering √ 

52. Aisyah RP 6 org Lembab - 4 Tidak ada Kayu Terbuka  √ Jarang √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

No. Nama Balita Jenis Variabel yang di teliti (OR) 

 

Kepadatan 

hunian 

 

Jenis 

lantai 

Luas 

ventilasi 

kamar balita 

Luas 

ventilasi 

dapur 

 

Kebiasaan 

merokok 

 

Asi 

eksklusif 

 

Status gizi 

Anggota 

keluarga 

ispa 

Jenis 

bahan 

bakar 

Masuk 

tidaknya 

asap 

Pengetahuan 

ibu 

Hasil  

( nilai 

resiko) 

1. Hani Febri 3 3 2 2 0 3 0 4 2 2 3 24 

2. Ricky A.P 3 3 0 0 4 3 0 0 2 2 3 20 

3. A. belda.C 3 3 0 0 4 3 0 4 0  0 3 20 

4. Najwa A.M 3 3 2 0 4 3 0 0 0  0 0 15 

5. M. Fabiano 

A 

3 3 0 0 4 0 2 4 2 2 3 23 

6. Faizal Mega 3 3 2 2 4 3 0 0 2 2 3 24 

7. Alganiyu P 3 3 2 2 4 3 0 0 0  0 3 20 

8. Raihan Adi 

S 

3 3 0 0 4 3 0 4 0 0 0 17 

9. Alvin 

Laksan 

3 3 0 2 4 3 0 0 2 2 3 22 

10. Tegar dwi S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 
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11. Aji kusuma 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 13 

12. Vulcano Z 3 3 2 2 0 0 0 4 0 0 3 17 

13. Azzam Hf 3 3 2 2  4 3 0 4 2 2 3 28 

14. Fabiano R 3 3 2 2 0 3 1 4 0 0 3 21 

15. Galatia A 3 3 0 2 0 0 0 0 2 2 3 15 

16. Rahayu 3 3 0 0 4 3 0 4 0 0 3 20 

17. Wana L 3 3 0 0 4 3 0 0 2 2 3 20 

18. Kristina R 3 3 2 2 4 3 0 4 0 0 3 24 

19. Fadli Nur S 3 3 2 2 4 3 0 4 2 2 3 28 

20. Ardiyanto 3 3 2 2 4 3 0 0 0 0 3 20 

21. Andri  3 3 0 2 4 3 0 4 2 2 3 26 

22. M Rizki D.S 3 3 2 2 4 3 0 0 0 0 3 20 

23. Vanesa A 3 3 0 2 4 3 0 4 2 2 3 26 

24. Bintang NH 3 3 2 2 4 0 0 4 2 2 3 25 

25 M. Ilzam S 3 3 0 2 0 3 0 0 2 2 0 15 
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26 M Prasetyo 3 3 0  0 0 3 0 0 2 2 3 16 

27. Zaki dwiki 3 3 2 2 4 3 0 4 0 0 3 24 
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28. Dika moza 3 3 2 2 4 3 0 0 0 0 3 20 

29. Silvina Y 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 12 

30. Verdyan GP 3 3 2 2 0 3 0 0 2 2 3 20 

31. Serin Ambar 3 3 2 2 4 3 0 0 2 2 3 24 

32. Purnomo S 3 3 0 2 4 0 0 4 2 2 3 23 

33. A hidayatul 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 3 13 

34. Ahmad Cf 3 3 2 2 4 3 0 0 2 2 0 21 

35. Nurmalia A 3 3 2 2 4 3 0 0 0 0 3 20 

36. Lailatul A 3 3 2 2 4 3 0 0 2 2 3 21 

37. Oka Ferdi 3 3 0 0
 

0 3 0 0 2 2 3 16 

38. Sabrina FM 3 3 0  0 4 3 0 0 2 2 3 20 

39. Bagas drian 3 3 2 2 4 3 0 0 0 0 3 20 

40. Fino 

maulana 

3 3 0 0 4 3 0 0 0 0 3 16 

41. Putra A 3 3 2 2 4 3 0 0 2 2 0 21 

42. Ferdi P 3 3 0 0 0 3 0 0 2 2 0 13 

43. Andre 3 3 0  0 4 0 0 0 0 0 3 13 
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habsyi 

44. Fajrian 

Asidqi 

3 3 2 2  4 3 0 4 0 0 3 24 

45. Gilang S 3 3 2 2 0 3 0 0 0 0 3 16 

46. Rofi 

Distiasti 

3 3 0  0 4 3 0 4 2 2 3 24 

47. Fara Dwi N 3 3 0 0 4 3 0 0 2 2 3 20 

48. Rafli Aji 3 3 0  0 4 0 0 0 2 2 3 17 

49. Candi 

Nuraini 

3 3 2 2 4 3 0 0 2 2 3 24 

50. Ayudia A 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 13 

51. Andri 

Setiawa 

3 3 2 2 4 3 0 4 0 0 3 24 

52 Aisyah RP 3 3 2 2  4 3 1 0 2 2 3 25 



 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

DOKUMENTASI PENELITIAN              

         

                                                                                                                                                                                 

              Foto 1. Kondisi Dapur foto 2. jendela kamar 

            

              Foto 3. Kondisi genting                                                  foto 4. kondisi lantai  
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Foto 5. jenis bahan bakar menimbulkan asap                      foto 6. Dinding rumah 

                                                                                                     

                

Foto 6. Rumah hunian nampak belakang   Foto 7. Wawancara 

petugas kesehatan 

               

       

 

 

 


