
   HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU DENGAN 

KEMAMPUAN IBU MERAWAT BALITA INFEKSI SALURAN PERNAPASAN  

AKUT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MINANGA KOTA MANADO 

 

THE RELATIONSHIP LEVEL OF EDUCATION AND MOTHER'S KNOWLEDGE 

WITH MOTHER'S ABILITY TO TAKE CARE OF CHILDREN UNDER FIVE YEARS 

WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION IN THE WORK AREA  

OF PUSKESMAS MIMANGA, MANADO CITY 

 
Karliana Lutam, Djoni Ransun, S.Pd, M,Kes. & 

Tati Setyawati Ponidjan, M.Kep, Ns.Sp.Kep.An 

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Manado 

Email: karliana29lutam@gmail.com  

ABSTRAK/ ABSTRACT 

Saat ini Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) masih menjadi masalah kesehatan utama morbiditas dan 

mortalitas penyakit menular pada anak <5 tahun dunia. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu dengan kemampuan ibu merawat balita dengan Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut di puskesmas Minanga kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik 

dengan jenis korelasi dengan pendekatan cross sectional pada responden ibu dari balita. Pengumpulan data tingkat 

pendidikan, pengetahuan ibu dan kemampuan merawat balita dengan ISPA menggunakan kuesioner. Sampel 

sejumlah 40 orang yang diambil dengan teknik accidental sampling dari ibu balita ISPA yang berkunjung di 

Puskesmas Minanga pada Mei-Juni 2022. Hasil analisis chi square  hubungan pendidikan dengan kemampuan ibu 

merawat balita dengan ISPA  didapatkan pvalue = 0,000 (< α = 0,05) dan hubungan pengetahuan dengan 

kemampuan ibu merawat balita dengan ISPA didapatkan pvalue = 0,001 (< α = 0,05). Kesimpulan, terdapat 

hubungan yang bermakna tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu dengan kemampuan ibu merawat balita dengan 

ISPA. Rekomendasi  untuk puskesmas, agar dapat melakukan promosi kesehatan tentang cara merawat balita 

dengan ISPA agar dapat meningkatkan kemampuan ibu merawat balita dengan ISPA.  

 

Kata kunci : Tingkat pendidikan, Pengetahuan, Perawatan Balita ISPA 

Currently, Acute Respiratory Infection (ARI) is still a major health problem in the world of infectious disease 

morbidity and mortality in children <5 years. The general objective of this study was to determine the relationship 

between education level and mother's knowledge with the ability of mothers to care for children <5 years with 

acute respiratory infections at the Minanga Health Center in Manado City. This research is a descriptive analytic 

study with a correlation type with a cross sectional to respondents who are mothers of children <5 years. 

Collecting data on education level, mother's knowledge and ability to care for children <5 years with ARI using a 

questionnaire. A sample of 40 people was taken using the accidental sampling from ISPA toddler mothers who 

visited the Minanga Health Center in May-June 2022. analysis chi square  of the relationship between education 

and the ability of mothers to care for children <5 years with ARI obtained pvalue = 0.000 (< α = 0.05) and the 

relationship between knowledge and the ability of mothers to care for children <5 years with ARI obtained pvalue 

= 0.001 (< α = 0.05). In conclusion, there is a significant relationship between mother's level of education and 

knowledge and mother's ability to care for children <5 years with ARI. Recommendations for puskesmas, so that 

they can carry out health promotion on how to care for toddlers with ARI so that they can increase the ability of 

mothers to care for children <5 years with ARI. 
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PENDAHULUAN 

ISPA merupakan singkatan dari 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut, istilah ini 

diambil dari istilah dalam Bahasa inggris 

Acute Respiratory Infections (ARI). Penyakit 

ISPA merupakan penyakit yang sering 

terjadi pada anak, karena sistem pertahanan 

tubuh anak masih rendah. Saat ini ISPA 

masih menjadi masalah kesehatan dunia. 

Berdasarkan World Health Organization 

(2016), ISPA adalah penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas penyakit menular 

dunia, menurut hasil yang didapatkan 5 

penyakit utama kematian anak dibawah lima 

tahun antara lain pneumonia (14%), diare 

(14%), infeksi lain (9%), malaria (8%) dan 

noncomunicate disease (4%). ISPA 

merupakan penyakit yang menjadi penyebab 

utama kematian pada anak <5 tahun ,di 

dunia, hampir 7 juta anak meninggal akibat 

ISPA setiap tahun. Kasus terbanyak terjadi di 

Bahamas (34%), Romania (24%), 

Afganistan (21%), Timorleste (20%), laos 

(18%), Indonesia (15%), dan India (13%). 

(WHO, 2016). 

Salah satu negara berkembang 

dengan kasus ISPA yang tinggi yaitu  

Indonesia. ISPA selalu menduduki peringkat 

pertama dari 10 penyakit terbanyak di 

Indonesia. Karakteristik penduduk dengan 

ISPA yang tertinggi terjadi pada kelompok 

umur 1-4 tahun. Pada tahun 2018 kasus ISPA 

pada balita tercatat sebanyak 356.484 kasus 

atau sebanyak (10,67%) dari jumlah 

penduduk berusia 1-4 tahun (Riskesdas, 

2018). 

Penemuan penderita pneumonia pada 

bayi dan balita di provinsi Sulawesi Utara 

untuk tahun 2015 sebanyak 812 kasus dan 

tahun 2016 sebanyak 635 kasus. Menurut 

dinas kesehatan daerah provinsi Sulawesi 

Utara (2016) jumlah penderita ISPA 

tertinggi terdapat di Manado dengan non 

pneumonia 3.467 orang dan pneumonia 245 

orang, Minahasa non pneumonia 2.491 orang 

dan pneumonia 20 orang, Bolaang 

mongondow  non pneumonia 2.279 orang 

dan pneumonia 5 orang, Bitung non 

pneumonia 2.045 orang dan pneumonia 

41orang, Minahasa utara non pneumonia 

1.755 orang dan pneumonia 21 orang.  

Pendidikan orang tua berpengaruh 

terhadap insiden ISPA pada anak. Semakin 

rendah Pendidikan orangtua derajat ISPA 

yang di derita anak semakin berat. Demikian 

sebaliknya, semakin tinggi Pendidikan 

orangtua, derajat ISPA yang di derita anak 

semakin ringan (Ristiyanto, 2015). 

Pengetahuan erat kaitannya dengan 

Pendidikan dimana diharapkan seseorang 

dengan Pendidikan tinggi, maka orang 

tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya. Namun perlu di tekankan 

bahwa seorang yang berpendidikan rendah 

tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah 

pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak 

di peroleh dari Pendidikan formal, akan 

tetapi dapat diperoleh pada Pendidikan non 

formal. Pengetahuan seseorang tentang 

sesuatu objek juga mengandung dua aspek 

yaitu aspek positif dan negative. Kedua 

aspek inilah yang akhirnya akan menentukan 

sikap seseorang terhadap objek tertentu 

(Ristiyanto, 2015). 

Salah satu penyebab ISPA terjadi 

berulang pada anak karena tingkat 

pengetahuan ibu yang rendah tentang 

perawatan anak di rumah, hal ini berdampak 

pada ketidakmampuan ibu dalam merawat 

anak dengan ISPA. Banyaknya 

permasalahan anak dengan ISPA membuat 

perawatan lanjutan di rumah harus 

dilakukan, cara menangani hal tersebut yaitu 

dengan memberdayakan keluarga terutama 

ibu dalam merawat anak ketika kembali ke 

rumah.(Yuliani, 2016) 

Berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan di puskesmas Minanga kota 

Manado, ISPA merupakan penyakit tertinggi 

selama 6 bulan terakhir (Juli-Desember 

2018) yang menyerang anak <5 tahun. Pada 

bulan juli terdapat 46 anak, agustus 62 anak 

, September 64 anak, oktober 37 anak, 



November 23 anak dan desember 27 anak 

dengan total penderita ISPA pada anak 

selama 6 bulan terakhir (juli-desember 2018) 

sebanyak 197 anak dari jumlah penduduk 

usia balita sebanyak 2.977 anak. 

Berdasarkan pada masalah tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Hubungan tingkat pendidikan 

dan pengetahuan ibu dengan kemampuan ibu 

merawat balita dengan Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut di puskesmas Minanga 

kota Manado. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

jenis korelasi dengan pendekatan cross 

sectional dan pengukuran menggunakan 

variabel independen (tingkat pendidikan dan 

pengetahuan ibu) dan dependen 

(kemampuan ibu merawat balita dengan 

ISPA). Hal ini dilakukan untuk  mengetahui 

hubungan tingkat pendidikan dan 

pengetahuan ibu dengan kemampuan ibu 

merawat balita dengan ISPA. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Mei-Juni 2019 di Puskesmas Minanga 

kota Manado. Pada penelitian ini 

populasinya adalah seluruh ibu yang 

memiliki balita yang sedang berkunjung 

untuk memeriksakan anak balitanya di 

puskesmas Minanga selama 2 bulan (Mei-

Juni 2022) sebanyak 40 balita dengan umur 

1-5 tahun yang sementara ISPA. Sampel 

diambil dengan teknik accidental sampling 

yaitu ibu yang datang dan memeriksakan 

anak balitanya dengan diagnosis ISPA ke 

Puskesmas Minanga. Kriteria inklusi yaitu 

ibu dan balita tinggal serumah dan balita 

tidak ada komplikasi penyakit lainnya.  

Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner baik untuk 

mengukur variabel bebas dan variabel 

terikat. Kuesioner mengenai pengetahuan 

dan kemampuan ibu merawat balita dengan 

penyakit ISPA masing-masing berisi 10 

pernyataan dengan skala likert. Analisis 

hubungan menggunakan chi-square (X2), 

dengan derajat  kemaknaan (α) < 0,05. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

No Karakteristik n (%) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Usia 

<21 Tahun 

22-25 Tahun 

26-30 Tahun 

31-35 Tahun 

>36 Tahun 

Pendidikan 

Diploma/Sarjana 

SMA 

SMP 

SD 

Pekerjaan 

Tidak bekerja 

Pegawai Negeri 

Pegawai Swasta 

Lain-lain  
Status Perkawinan 

Kawin 

Belum kawin 

Janda 
 

 

5 

5 

6 

10 

14 

 

5 

11 

21 

3 

 

24 

4 

9 

3 

 

39 

0 

1 

 

12.5 

12.5 

15.0 

25.0 

35.0 

 

12.5 

27.5 

52.5 

7.5 

 

60.0 

10.0 

22.5 

7.5 

 

97,5 

0 

2,5 

 Total 40 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dari 40 

responden menunjukkan hasil paling banyak 

berumur >36 tahun sebanyak 14 responden 

(35.0%) dan yang paling sedikit responden 

yang berumur <21-25 tahun dengan 5 

responden (12.5%). Pendidikan terakhir 

terbanyak yaitu SMP sebanyak 21 responden 

(52.5%), dan pendidikan terakhir terendah 

adalah SD dengan 3 responden (7.5%). 

Paling banyak adalah responden yang tidak 

bekerja yaitu 24 responden (60.0%). 

Sedangkan status perkawinan, ditemukan 

jumlah terbanyak yaitu status kawin 

sebanyak 39 responden (97.50%) dan status 

pernikahan terendah adalah janda dengan 1 

responden (2.5%) 



Tabel 2. Distribusi Frekuensi responden 

berdasarkan Pendidikan, Pengetahuan, 

dan Kemampuan merawat Balita ISPA 

 

Berdasarkan pendidikan responden, di 

temukan jumlah tertinggi yaitu responden 

dengan pendidikan dasar 24 responden 

(60.0%), sedangkan persponden dengan 

pendidikan menengah dan tinggi adalah 16 

responden (40.0%). Kelompok tertinggi 

responden dengan pengetahuan kurang 20 

responden (50.0%) dan yang terendah 

berpengetahuan cukup 6 responden (15,0%). 

Kemampuan ibu merawat balita dengan 

ISPA menunjukkan paling banyak yaitu 21 

responden tidak mampu (52.5%) 

2. Analisis Bivariat 

 

Tabel 3. Hubungan Tingkat Pendidikan 

dengan Kemampuan Ibu Merawat  

Balita ISPA 

 

 

Tabel 4. Hubungan Tingkat Pengetahuan 

dengan Kemampuan Ibu Merawat  

Balita ISPA 

 

Dari hasil analisis pada tabel 3  diatas 

menunjukkan tabulasi silang antara variabel 

tingkat pendidikan dan pentahuan ibu 

dengan kemampuan ibu merawat balita 

dengan penyakit ISPA. Ternyata dari 16 ibu 

dengan pendidikan menengah/tinggi terdapat 

14 ibu (87.5%) yang mampu merawat balita 

dengan ISPA, dari 24 ibu berpendidikan 

dasar terdapat 19 ibu  (79.2%) yang tidak 

mampu merawat balita dengan ISPA. Dari 

hasil uji Chi-Square didapatkan nilai p 

adalah 0.000,  nilai ini lebih kecil dari nilai 𝛼 

(0,05). Hal ini menunjukan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara tingkat 

pendidikan ibu dengan kemampuan ibu 

merawat balita Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut di wilayah kerja puskesmas minanga 

kota manado. 

Pada tabel 4, analisis variabel 

pengetahuan ibu dan kemampuan ibu 

marawat balita  dengan penyakit ISPA 

ditemukan  dari 20 ibu berpengetahuan  baik 

terdapat 14 ibu (70%) yang mampu merawat 

balita dengan ISPA dan dari 20 ibu 

berpengetahuan kurang, terdapat 15 ibu  

(75%) yang kurang mampu merawat balita 

dengan ISPA. Hasil uji Chi-Square 

didapatkan nilai p sebesar 0,001 nilai ini 

lebih kecil dari nilai 𝛼 (0,05). Hal ini 

menunjukan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan ibu dengan 

kemampuan ibu merawat balita Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut di wilayah kerja 

puskesmas minanga kota manado. 

 

No Karakteristik n (%) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Pendidikan 

Sedang/Tinggi 

Dasar 

Pengetahuan 

Baik 

Kurang 

Kemampuan 

Merawat Balita 

ISPA 

Mampu 

Tidak mampu 

 

16 

24 

 

20 

20 

 

 

 

19 

21 

 

40.0 

60.0 

 

50.0 

50.0 

 

 

 

47.5 

52.5 

 Total 40 100 

Tingkat 

Pendidikan  

      Merawat Balita  ISPA pvalue 

  Mampu    

Tidak 

 Mampu 
Jumlah  

n % n  % n      %  

Menengah/ 

Tinggi 14 87.5 2 12.5   16  100 
  0.000 

  

Dasar  5 20.8 19 79.2   24  100 

Total 19   47.5  21  52.5  40 100 

Tingkat 

Pengetahuan  

       Merawat Balita  ISPA pvalue 

  Mampu    

Tidak 

 Mampu 
Jumlah  

n  % n  % n      %  

Baik 14 70 6 30   20  100 
  0.001 

  

Kurang  5 25 15 75   20  100 

Total 19 47.5   21 52.5 40  100 



PEMBAHASAN 

 

       Hasil analisa data menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dan pengetahuan ibu dengan 

kemampuan ibu merawat balita ISPA di 

Wilayah Puskesmas Minanga Kota Manado. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Muhammad & Gayatri (2013) tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada anak 

berumur 12-59 bulan, bahwa beberapa hal 

menyangkut pendidikan dapat 

mempengaruhi perilaku pencegahan 

seseorang, pendidikan dapat meningkatkan 

individu untuk memahami informasi 

mengenai kesehatan. Pendidikan juga dapat 

meningkatkan motivasi seseorang. 

Seseorang yang termotivasi akan lebih 

antusias untuk menerapkan pola hidup sehat. 

Pendidikan yang kurang mempengaruhi 

ilmu yang didapat sehingga proses 

penyampain informasi kesehatan sangat 

kurang, hal ini didukung oleh penelitian  

  Penelitian Ferry & Maryatun (2018) 

tentang analisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap perawatan ISPA pada 

balita di dapatkan hasil signifikasi p=0,017 

(p=<0,05) untuk faktor pengetahuan. 

Kurangnya pengetahuan atau pemahaman 

ISPA dan penanganannya menjadi salah 

satu faktor meningkatnya kejadian penyakit 

ISPA pada balita. Hal yang mempengaruhi 

kurangnya pemahaman antara lain 

pendidikan ibu, meskipun penyebaran 

media terpapar sampai di masyarakat seperti 

adanya televisi dan radio, kemungkinan 

kurangnya program informasi tentang ISPA 

mengisi setiap acara dalam program yang 

ada di media tersebut atau kurangnya 

perhatian ibu-ibu karena tidak tertuju 

informasi kesehatan tersebut. 

        Penelitian Susilowati & Ahmad (2013) 

mengatakan terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan tentang ISPA 

dengan perawatan anak dengan ISPA 1-5 

tahun dengan signifikasi p=0,000 

(p=<0,05) , hal ini mempunyai arti bahwa 

ibu balita yang mempunyai pengetahuan 

baik tentang ISPA cenderung untuk 

berperilaku positif dalam perawatan balita 

dengan ISPA. Sedangkan ibu balita yang 

berpengetahuan kurang cenderung untuk 

berperilaku negatif dalam perawatan anak 

dengan ISPA. 

       Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Notoadmodjo (2012) pengetahuan 

merupakan faktor predisposisi dari perilaku. 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku 

(berperilaku baru) terlebih dahulu apa arti 

atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya 

ataupun keluarganya. Apabila perilaku 

tersebut tidak didasari pengetahuan dan 

kesadaran tidak akan berlangsung lama, 

pengetahuan sebagai parameter keadaan 

sosial dapat menentukan kesehatan 

masyarakat, masyarakat dapat terhindar dari 

penyakit asalkan pengetahuan tentang 

kesehatan dapat ditingkatkan, sehingga 

sikap dan perilaku menjadi sehat.  

       Pada penelitian Tita & Retno (2016) 

tentang  hubungan pengetahuan dan sikap 

Ibu dengan Penanggulangan ISPA pada 

balita menemukan hasil bahwa pengetahuan 

ibu yang kurang beresiko balitanya 

mengalami ISPA berulang 2 kali lebih besar 

dibandingkan balita yang ibunya memiliki 

tingkat pengetahuan baik. Oleh karena 

diperlukan peran serta petugas kesehatan 

untuk memberikan penyuluhan. Pendidikan 

kesehatan yang dilakukan oleh petugas 

kesehatan mampu meningkatkan dan 

mengubah perilaku ibu balita dalam 

pencegahan dan penanggulangan ISPA. 

Peningkatan pengetahuan tentang ISPA 

harus disertai dengan proses praktek 

pencegahan dan penanganan yang 

dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan 

pelatihan (Dwi & Titan, 2017). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ada hubungan yang bermakna antara tingkat 

pendidikan dan pengetahuan ibu dengan 



kemampuan ibu merawat balita dengan ISPA 

di wilayah kerja Puskesmas Minanga kota 

Manado. Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan masukan pihak 

puskesmas dalam melakukan promosi 

kesehatan tentang cara merawat balita dengan 

ISPA agar dapat mencegah kejadian dan 

perburukan kondisi balita karena terlambat 

mendapatkan pertolongan di wilayah kerja 

Puskesmas Minanga Kota Manado. 
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