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ABSTRAKKejadian ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Jatiwangi pada balita padabulan Januari-April 2014 sebanyak 1.411 balita dan yang mengalami kejadian ISPAberulang mencapai 215 balita kejadian ISPA berulang salah satunya dipengaruhioleh kurangnya kemampuan keluarga dalam merawat balita yang ISPA. Tujuanumum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kemampuan keluargadalam merawat balita yang ISPA dengan kejadian ISPA berulang pada balita diwilayah kerja UPTD Puskesmas Jatiwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2014.Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik yang bersifatdeskriptif analitik menggunakan rancangan cross sectional. Populasi dalampenelitian ini adalah seluruh keluarga yang mempunyai balita dan mengalami ISPAdi wilayah kerja UPTD Puskesmas Jatiwangi pada bulan April tahun 2014 yaitusebanyak 1.411 balita, dengan jumlah sampel sebanyak 94 balita. Sampel yangdiambil menggunakan teknik simple random sampling, yaitu sampel  diambil secaraacak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan kurang dari setengahnya balitamengalami ISPA berulang yaitu sebanyak 42 orang (44,7%).Kurang dari setengahnya keluarga yang merawat balita ISPA kurang baiksebanyak 37 orang (39,4%). Ada hubungan kemampuan keluarga dalam merawatbalita yang ISPA dengan kejadian ISPA berulang pada balita di wilayah kerja UPTDPuskesmas Jatiwangi Kabupaten Majalengka tahun 2014. Saran ditunjukan bagipetugas kesehatan agar meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidangkesehatan lingkungan, khususnya tentang upaya keluarga dalam merawat balitayang ISPA agar kejadian ISPA berulang tidak terjadi. Keluarga agar berkonsultasidengan petugas kesehatan tentang cara merawat balita yang ISPA.Kata Kunci :  Kejadian ISPA Berulang.



I. PENDAHULUANDerajat kesehatan masyarakatdapat terwujud, dengan ditandai olehpenduduk-penduduknya yang hidupdengan perilaku dan dalam lingkungansehat, memiliki kemampuan untukmenjangkau pelayanan kesehatan yangbermutu, secara adil dan merata, sertamemiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah RepublikIndonesia (Depkes, 2009).Untuk dapat mengukur derajatkesehatan masyarakat digunakanbeberapa indikator, salah satunya adalahangka kesakitan dan kematian balita.Angka kematian balita yang telah berhasilditurunkan dari 45 per 1000 kelahiranhidup pada tahun 2003 menjadi 44 per1000 kelahiran hidup pada tahun 2007.Salah satu penyebab kematian balita diIndonesia adalah karena ISPA (Depkes RI,2010). Penyakit ISPA merupakanpenyakit infeksi akut yang menyerangsalah satu bagian atau lebih dari salurannafas mulai dari hidung hingga kantongparu (alveoli) termasuk jaringanadneksanya seperti sinus atau ronggadisekitar hidung (sinus para nasal), ronggatelinga tengah dan pleura (DepartemenKesehatan RI, 2009).
World Health Organization (WHO)memperkirakan insidens Infeksi SaluranPernapasan Akut (ISPA) di negaraberkembang dengan angka kematianbalita di atas 40 per 1000 kelahiran hidupadalah 15%-20% pertahun pada golonganusia balita. Menurut WHO ± 13 juta anakbalita di dunia meninggal setiap tahun dansebagian besar kematian tersebut terdapatdi Negara berkembang, dimanapneumonia merupakan salah satupenyebab utama kematian denganmembunuh ± 4 juta anak balita setiaptahun (Asrun, 2006).Infeksi Saluran Pernapasan Akut(ISPA) selalu menempati urutan pertamapenyebab kematian pada kelompok bayidan balita di Indonesia,. Selain itu ISPAjuga sering berada pada daftar 10 penyakitterbanyak di rumah sakit. Survei

mortalitas yang dilakukan oleh SubditISPA tahun 2010 menempatkanISPA/Pneumonia sebagai penyebabkematian bayi terbesar di Indonesiadengan persentase 23% dari seluruhkematian balita. Di Jawa Barat infeksisaluran nafas masih merupakan urutanpertama penyakit terbanyak pada balita,yakni sebesar 24,7% dari jumlah anakbalita pada tahun 2013 (Depkes RI, 2013).Menurut data Dinas KesehatanKabupaten Majalengka tahun 2013, kasusISPA pada balita ditemukan sebanyak39.154, sedangkan jumlah penderita ISPApada balita terbanyak pada tahun 2011berada di wilayah kerja UPTD PuskesmasJatiwangi yaitu sebanyak 4.904 balita(Dinkes Majalengka, 2013).Untuk menanggulangimeningkatnya angka kejadian ISPA inipemerintah mengadakan programpemberantasan ISPA (P2 ISPA). Langkahmelaksanakan program tersebut yaitusecara bertahap menentukan daerah yangakan dicakup program, menyelenggarakanpelatihan pada para pelaksana program,melibatkan peran serta aktif masyarakatdan mengupayakan terwujudnyakerjasama lintas sektoral dan lintasprogram serta penyuluhan tentang caramerawat anak khususnya pada usia 0-5tahun, ditempat pelayanan kesehatan olehpetugas kesehatan (Depkes RI, 2002).Upaya perawatan yang harusdilakukan oleh perawat terkait denganprogram yang telah ditetapkan olehpemerintah adalah melakukan deteksi dinidari penyakit batuk pilek yang seringmenyerang anak, memberikan penyuluhanpada keluarga tentang cara pencegahandan kesegeraan membawa anak berobatke pelayanan kesehatan dan memberikanperawatan yang optimal sesuai denganprosedur yang telah ditetapkan, sehinggamendapatkan hasil yang optimal danmemungkinkan dapat mencegahkeparahan atau komplikasi (Mubarak,2009). Adanya peran keluarga yang baik,dimungkinkan dapat menurunkan angka



kejadian ISPA, sebaliknya apabila peranyang kurang dari keluarga dapatmenyebabkan peningkatan kejadian ISPApada anak, dimana peran yang diharapkandari keluarga adalah upaya keluarga dalammencegah terjadinya ISPA pada balita.Keluarga dapat mengambiltindakan yang benar dalam upayaperawatan anak ISPA usia 0-5 tahun,sebaliknya tindakan yang kurang baik darikeluarga kemungkinan salah dalammengambil tindakan perawatan anak yangsakit. Anak yang sakit perlu mendapatkanperhatian khusus, karena anak belum bisamengenal dan menolong dirinya sendirioleh karena itu diperlukan adanya perankeluarga dalam memberikan perawatanpada anak yang menderita ISPA agar tidakmengalami komplikasi yang lebih parah.Peran aktif keluarga dalammenangani ISPA sangat penting, karenapenyakit ISPA merupakan penyakit yangsangat sering terjadi dalam kehidupankeluarga. Hal ini perlu mendapatkanperhatian serius, karena biasanya keluargamenganggap ISPA pada balita merupakanpenyakit biasa yang sering timbul dantidak berbahaya serta bisa menghilangdengan sendirinya. Padahal ISPAmerupakan penyakit berbahaya karenabila keluarga membiarkan saja anaknyaterkena ISPA dan tidak memberikanperawatan yang baik, dapat

mengakibatkan penyebaran infeksi yanglebih luas, sehingga akhirnya infeksimenyerang saluran nafas bagian bawahdan selanjutnya akan menyebabkanradang paru-paru atau penumonia yangsangat berbahaya dan menyebabkankematian.Selain itu upaya perawatan dirumah sangatlah penting dalam upayapenatalaksanaan anak dengan infeksisaluran pernafasan. Kesembuhan seoranganak dengan infeksi pernafasan sangattergantung dari perawatan yang diberikan,salah satunya adalah perawatan di rumahyang diberikan oleh keluarga terutamaoleh ibu. Selain itu perawatan kesehatanyang baik oleh keluarga juga dapatmencegah kekambuhan infeksi saluranpernafasan. Oleh karena itu, orangtuakhususnya ibu, atau orang yang dekatdengan balita, harus melakukanpencegahan untuk mengurangi resikoterjadinya ISPA yang berulang pada balitadan memberikan perawatan di rumahyang baik ketika anaknya terkena ISPA.Berdasarkan hasil studipendahuluan di UPTD Pukesmas Jatiwangididapatkan angka kejadian ISPA padaBulan Januari – April 2014 seperti padatabel dibawah ini :Tabel 1.1 Rekapitulasi Angka KejadianISPA di Wilayah Kerja UPTD PuskesmasJanuari –April 2014
No Nama Desa Jumlahbalita BalitaISPA ISPA tidakberulang ISPAberulang1 Jatiwangi 522 153 125 282 Jatisura 521 162 134 283 Surawangi 465 166 137 294 Mekarsari 359 157 130 275 Sutawangi 562 184 157 276 Cicadas 387 158 134 247 Burujul wetan 819 237 204 338 Burujul kulon 651 194 175 19Total 4.286 1.411 1.196 215

Berdasarkan tabel diatas dapatdilihat bahwa angka kejadian ISPA diwilayah kerja UPTD Puskesmas Jatiwangipada balita pada bulan Januari-April 2014
sebanyak 1.411 balita dan yangmengalami kejadian ISPA berulangmencapai 215 balita. Hasil wawancara didapatkan dari 16 keluarga yang



mengalami balita ISPA, sebanyak 9keluarga atau sebesar (56,25%)kemampuan keluarga dalam merawatbalita yang ISPA masih kurang.Berdasarakan uraian diataspenulis merasa tertarik untuk menlitilebih lanjut tentang “HubunganKemampuan Keluarga dalam MerawatBalita yang ISPA dengan Kejadian ISPABerulang Pada Balita di Wilayah KerjaUPTD Puskesmas Jatiwangi KabupatenMajalengka Tahun 2014”.Tujuan Penelitian diketahuinyahubungan kemampuan keluarga dalammerawat balita yang ISPA dengankejadian ISPA berulang pada balita diwilayah kerja UPTD Puskesmas JatiwangiKabupaten Majalengka Tahun 2014
- Diketahuinya gambaran kejadianISPA berulang di wilayah kerjaUPTD Puskesmas Jatiwangi

Kabupaten Majalengka Tahun2014
- Diketahuinya gambarankemampuan keluarga dalammerawat balita yang ISPA diwilayah kerja UPTD PuskesmasJatiwangi Kabupaten MajalengkaTahun 2014
- Diketahuinya hubungankemampuan keluarga dalammerawat balita yang ISPAdengan kejadian ispa berulangpada balita di wilayah kerjaUPTD Puskesmas JatiwangiKabupaten Majalengka Tahun2014

II. METODE PENELITIANJenis penelitian yang digunakanadalah penelitian analitik yang bersifatdeskriptif analitik menggunakanrancangan cross sectional yaitu jenispenelitian yang menentukan pada waktupengukuran/ observasi data variabelindependen dan dependen hanya satu kalipada satu saat. Populasi merupakanseluruh objek atau objek dengankarakteristik tertentu yang akan diteliti.Populasi dalam penelitian iniadalah seluruh keluarga yang mempunyaibalita (usia 0-5 tahun) dan mengalamiISPA di wilayah kerja UPTD PuskesmasJatiwangi pada bulan April tahun 2014yaitu sebanyak 1.411 balita. Sampelpenelitian adalah objek yang diteliti dandianggap mewakili seluruh populasi.Sebagian keluarga yang mempunyai balita(usia 0-5 tahun) dan mengalami ISPA diwilayah kerja UPTD Puskesmas Jatiwangi

pada bulan Mei-Juni tahun 2014 sebanyak94 balita.Cara Pengambilan Sampelprosedur pengambilan sampel inimenggunakan ”pengambilan sampelsecara acak sederhana (simple random
sampling)”. Hakikat dari pengambilansampel secara acak sederhana adalahbahwa setiap anggota atau unit daripopulasi mempunyai kesempatan yangsama untuk diseleksi sebagai sampel. Alatukur yang digunakan untuk pengumpulandata pada penelitian ini adalah dengancara menyebarkan kuesioner yang akandiujikan kepada responden.  KejadianISPA berulang diukur dengan angket dandiisi oleh ibu balita, sedangkankemampuan keluarga denganmemberikan sejumlah pertanyaan kepadaibu balita dengan format jawaban ya dantidak.



III. HASIL PENELITIANTabel 4.1 Distribusi Frekuensi Kejadian ISPA Berulang di Wilayah Kerja UPTDPuskesmas Jatiwangi Kabupaten Majalengka tahun 2014.
Kejadian ISPA Berulang f %ISPA Berulang 42 44,7ISPA tidak Berulang 52 55,3Jumlah 94 100.0

Berdasarkan tabel 4.1 dapatdilihat  bahwa kurang dari setengahnyabalita mengalami ISPA berulang yaitusebanyak 42 orang (44,7%) dan lebih
dari setengahnya balita mengalamiISPA tidak berulang sebanyak 52 orang(55,3%).

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kemampuan Keluarga Dalam Merawat Balita yangISPA di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jatiwangi Kabupaten Majalengka Tahun2014.Kemampuan Keluarga Dalam MerawatBalita yang ISPA f %Kurang Baik 37 39,4Baik 57 60,6Jumlah 94 100.0
Berdasarkan tabel 4.2 dapatdilihat kurang dari setengahnyakeluarga mampu merawat balita yangISPA kurang baik yaitu sebanyak 37

orang (39,4%) dan lebih darisetengahnya keluarga mampu merawatbalita yang ISPA deangan baik yaitusebanyak 57 orang (60,6%).
Tabel 4.3 Hubungan Kemampuan Keluarga Dalam Merawat Balita Yang ISPAdengan Kejadian ISPA Berulang Pada Balita Di Wilayah Kerja UPTD PuskesmasJatiwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2014

Kemampuan KeluargaDalam Merawat BalitaYang ISPA
Kejadian ISPA Berulang Total p valueISPA Berulang ISPA TidakBerulangn % n % n % 0.011Kurang Baik 23 62,2 14 37,8 37 100Baik 19 33,3 38 66,7 57 100Jumlah 42 44,7 52 55,3 94 100Berdasarkan tabel 4.3 dapatdilihat bahwa kurang dari setengahnyakemampuan keluarga dalam merawatbalita yang ISPA kurang baik danmengalami kejadian ISPA berulangsebanyak 23 (62,2%), sedangkankurang dari setengahnya kemampuan

keluarga dalam merawat balita yangISPA dengan baik dan mengalamikejadian ISPA berulang sebanyak 19orang (33,3%).Perbedaan proporsi inimenunjukkan hasil yang bermaknadapat terlihat dari uji chi square, yakni



p value = 0. 011 kurang dari nilai α(0,05) yang berarti hipotesis nol ditolakatau ada hubungan kemampuankeluarga dalam merawat balita yangISPA dengan kejadian ISPA berulang
pada balita di wilayah kerja UPTDPuskesmas Jatiwangi KabupatenMajalengka Tahun 2014.

IV. PEMBAHASANDari hasil penelitian didapatkankurang dari setengahnya balita di wilayahkerja UPTD Puskesmas JatiwangiKabupaten Majalengka Tahun 2014mengalami ISPA berulang yaitu sebanyak42 orang (44,7%). Balita yang mengalamikejadian ISPA berulang perlu mendapatpenanganan khusus dari petugaskesehatan, karena biasa memperparahkeadaan penyakitnya.Masih ditemukannya pasien yangmengalami kejadian ISPA berulangdikarenakan faktor lingkunganseperticuaca yang dingin, polusi udara karenakeberadaan pabrik genteng hasilpembakaran, pemenuhan gizi yang kurangpada balita, ketidaktahuan ibu terhadaplingkungan yang kotor tidak terawatdengan baik terutama saluran air yangmampet dan maish minimnya saraninformasi tentang pancegahan ISPA padabalita. Selain itu faktor kemampuan ibubalita yang kurang dalam merawat balitayang ISPA, kondisi rumah yang padathunian, selain itu keadaan status gizi bayiyang kurang baik sehingga balita mudahterserang penyakit terutama pneumonia.Hasil ini sesuai dengan teoriSuprianto (2003) ISPA merupakanpenyakit yang terjadi pada balita yangdipengaruhi oleh beberapa faktordiantaranya adalah kemampuan keluargadalam merawat balita, keadaan rumahyang tidak sehat dan lingkungan yangmenguntungkan sebagai tempatperkembangan bibit penyakit dan jugaudara sebagai perantara dengan kualitasdan kuantitas tertentu. Sejalan denganteori Hidayat (2005) menyatakan bahwarisiko balita mengalami kejadian ISPAberulang akan meningkat jika tinggal dirumah dengan kondisi keluarga tidak

mampu merawat balita yang ISPA denganbaik. Menurut  Priyati (2001) faktor risikoyang meningkatkan morbiditas danmortalitas ISPA diantaranya adalahkeadaan keluarga yang tidak mampumemenuhi syarat kesehatan sepertiperawatan terhadap balita yang ISPA.Upaya petugas kesehatan yangharus dilakukan terkait dengan adannyakejadian ISPA berulang adalah melakukandeteksi dini dari penyakit batuk pilek yangsering menyerang anak, memberikanpenyuluhan pada keluarga tentang carapencegahan dan kesegeraan membawaanak berobat ke pelayanan kesehatan danmemberikan perawatan yang optimalsesuai dengan prosedur yang telahditetapkan, sehingga mendapatkan hasilyang optimal dan memungkinkan dapatmencegah keparahan atau komplikasi.Untuk menanggulangimeningkatnya angka kejadian ISPA inipemerintah mengadakan programpemberantasan ISPA (P2 ISPA). Langkahmelaksanakan program tersebut yaitusecara bertahap menentukan daerah yangakan dicakup program, menyelenggarakanpelatihan pada para pelaksana.Dari hasil penelitian didapatkankurang dari setengahnya kemampuankeluarga merawat balita yang ISPA kurangbaik yaitu sebanyak 37 orang (39,4%) diwilayah kerja UPTD Puskesmas JatiwangiKabupaten Majalengka Tahun 2014.Masih ditemukannya ibu yangmerawat balitanya kurang baikdikarenakan tidak adanya pendidikankhusus tentang perawatan balita yangISPA, selama ini informasi yang diperlehkleuarga hanya bersumber pada konselingdari petugas kesehatan, latar belakangpendidikan yang rendah juga turutmempengaruhi kemampuan merawatbalita. Fakor lingkungan yang sebagianbesar pekerja pabrik genteng atau sebagai



buruh sehingga berdampak padakurangnya pengetahuan kesehatan.Kurangnya kemampuan keluargadalam merawat balita dapat dilihat darikebersihan di dalam dan di luar rumahtidak dijaga, rumah tidak mempunyaijamban yang sehat, dan sumber air bersihberasal dari sumur yang kotor. Airbuangan dan pembuangan sampah tidakdiatur dengan baik, asap dapur dan asaprokok berkumpul didalam rumah, karenabanyak keluarga yang perokok dan dapurmenggunakan kayu bakar dan banyakkeluarga yang tidak mengenali tanda-tanda gawat darurat pada anak yangmenderita ISPA.Hasil penelitian ini sejalan denganteori Mubarak (2009) upaya perawatanyang harus dilakukan oleh perawat terkaitdengan program yang telah ditetapkanoleh pemerintah adalah melakukandeteksi dini dari penyakit batuk pilek yangsering menyerang anak, memberikanpenyuluhan pada keluarga tentang carapencegahan dan kesegeraan membawaanak berobat ke pelayanan kesehatan danmemberikan perawatan yang optimalsesuai dengan prosedur yang telahditetapkan, sehingga mendapatkan hasilyang optimal dan memungkinkan dapatmencegah keparahan atau komplikasi.Adanya peran keluarga yang baik,dimungkinkan dapat menurunkan angkakejadian ISPA, sebaliknya apabila peranyang kurang dari keluarga dapatmenyebabkan peningkatan kejadian ISPApada anak, dimana peran yang diharapkandari keluarga adalah upaya keluargadalam mencegah terjadinya ISPA padabalita. Keluarga dapat mengambiltindakan yang yang sesuai dengan anjurantenaga kesehatan dalam upaya perawatananak ISPA usia 0-5 tahun, sebaliknyatindakan yang kurang baik dari keluargakemungkinan salah dalam mengambiltindakan perawatan anak yang sakit. Anakyang sakit perlu mendapatkan perhatiankhusus, karena anak belum bisa mengenaldan menolong dirinya sendiri oleh karenaitu diperlukan adanya peran keluarga

dalam memberikan perawatan pada anakyang menderita ISPA agar tidakmengalami komplikasi yang lebih parah.Selain itu upaya perawatan dirumah sangatlah penting dalam upayapenatalaksanaan anak dengan infeksisaluran pernafasan. Kesembuhan seoranganak dengan infeksi pernafasan sangattergantung dari perawatan yangdiberikan, salah satunya adalahperawatan di rumah yang diberikan olehkeluarga terutama oleh ibu. Perawatankesehatan yang baik oleh keluarga jugadapat mencegah kekambuhan infeksisaluran pernafasan. Oleh karena itu,orangtua khususnya ibu, atau orang yangdekat dengan balita, harus melakukanpencegahan untuk mengurangi resikoterjadinya ISPA yang berulang pada balitadan memberikan perawatan di rumahyang baik ketika anaknya terkena ISPA.Dari hasil penelitian yang telahdilakukan uji chi square yakni p value(0.011) kurang dari nilai α (0,05) yangmenunjukkan bahwa ada hubungankemampuan keluarga dalam merawatbalita yang ISPA dengan kejadian ISPAberulang pada balita di wilayah kerjaUPTD Puskesmas Jatiwangi KabupatenMajalengka Tahun 2014.Peran aktif keluarga dalammenangani ISPA sangat penting, karenapenyakit ISPA merupakan penyakit yangsangat sering terjadi dalam kehidupankeluarga. Hal ini perlu mendapatkanperhatian serius, karena biasanyakeluarga menganggap ISPA pada balitamerupakan penyakit biasa yang seringtimbul dan tidak berbahaya serta bisamenghilang dengan sendirinya. PadahalISPA merupakan penyakit berbahayakarena bila keluarga membiarkan sajaanaknya terkena ISPA dan tidakmemberikan perawatan yang baik sangatberesiko mengalami kejadian ISPAberulang dan dapat mengakibatkanpenyebaran infeksi yang lebih luas,sehingga akhirnya infeksi menyerangsaluran nafas bagian bawah danselanjutnya akan menyebabkan radang



paru-paru atau penumonia yang sangatberbahaya dan menyebabkan kematian.Selain itu upaya perawatan dirumah sangatlah penting dalam upayapenatalaksanaan anak dengan infeksisaluran pernafasan. Kesembuhan seoranganak dengan infeksi pernafasan sangattergantung dari perawatan yangdiberikan, salah satunya adalahperawatan di rumah yang diberikan olehkeluarga. Selain itu perawatan kesehatanyang baik oleh keluarga juga dapatmencegah kekambuhan infeksi saluranpernafasan. Oleh karena itu, orang tuakhususnya ibu, atau orang yang dekatdengan balita, harus melakukanpencegahan untuk mengurangi resikoterjadinya ISPA yang berulang pada balita

dan memberikan perawatan di rumahyang baik ketika anaknya terkena ISPA.Tidak ada kesenjangan antarateori dengan hasil penelitian dilapanganbahwa asumsi adanya hubungan antarakemampuan keluarga dalam merawatbalita yang ISPA dengan kejadian ISPAberulang pada balita di Wilayah KerjaUPTD Puskesmas Jatiwangi KabupatenMajalengka tahun 2014.Upaya petugas kesehatan dalampenanganan balita dengan kasus ISPAberulang agar memberikan penyuluhantentang perwatan balita yang ISPAdirumah dan upaya pencegahanterjadinya ISPA berulang. Selain itu ibubalita juga harus memerhatikan asupangizi balita dengan berkosultasi kepadapetugas kesehatan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian danpembahasan mengenai “HubunganKemampuan Keluarga dalam MerawatBalita yang ISPA dengan Kejadian ISPABerulang Pada Balita di Wilayah KerjaUPTD Puskesmas Jatiwangi KabupatenMajalengka Tahun 2014” dapatdisimpulkan  beberapa hal sebagai berikut:
- Sebanyak 42 orang (44,7%) balita diwilayah kerja UPTD PuskesmasJatiwangi Kabupaten Majalengkatahun 2014 mengalami ISPA berulang.
- Sebanyak 37 orang (39,4%) balita diwilayah kerja UPTD PuskesmasJatiwangi Kabupaten Majalengkatahun 2014 keluarga kurang baikdalam merawat balita ISPA.
- Ada hubungan yang signifikan antarakemampuan keluarga dalam merawatbalita yang ISPA dengan kejadian ISPAberulang pada balita di wilayah kerjaUPTD Puskesmas Jatiwangi KabupatenMajalengka tahun 2014, dengan nilai p(0,011)

2. SARANBagi Institusi Pendidikandiharapkan lebih menambah pustaka danliteratur kesehatan ataupun aspek lainnyayang berhubungan dengan kebutuhanmahasiswa dalam melakukan penelitian.Bagi UPTD Pukesmas Jatiwangi :
- Petugas kesehatan agar memberikanpenyuluhan kepada ibu balita tentangbahaya ISPA berulang dan upayapencegahannya dengan merawatbalita yang ISPA dengan baik.
- Orangtua khususnya ibu, atau orangyang dekat dengan balita, harusmelakukan pencegahan untukmengurangi resiko terjadinya ISPAyang berulang pada balita danmemberikan perawatan di rumahyang baik ketika anaknya terkena ISPA
- Petugas kesehatan dalam penangananbalita dengan kasus ISPA berulangagar memberikan penyuluhan tentangperwatan balita yang ISPA dirumahdan upaya pencegahan terjadinyaISPA berulang. Selain itu ibu balitajuga harus memerhatikan asupan gizibalita dengan berkosultasi kepadapetugas kesehatan.



Bagi Peneliti penelitian ini perludikembangkan lebih lanjut denganmenggunakan parameter lain untuk mengukur variabel yang diteliti denganukuran yang dan metode yang lebih baik.
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