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ABSTRAK  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit yang menyerang salah 

satu bagian dan atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung (saluran atas) 

hingga alveoli (saluran bawah) termasuk adneksanya, seperti sinus, rongga, 

telinga tengah dan pleura (Aminudin, 2010). Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) pada balita akan mengakibatkan berhentinya pernafasan sementara atau 

apneu. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akan menyerang host apabila 

ketahanan tubuh (imunitas) menurun. Bayi di bawah lima tahun adalah kelompok 

yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap berbagai 

penyakit (Ijana, et al., 2017).  

Adapun Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Tekhnik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling dengan Metode Sampling 

yang digunakan adalah Purposive Sampling. Dimana jumlah sampel sebanyak 53 

Ibu yang memiliki Balita di Desa Cinta Rakyat Tahun 2020. Tekhnik pengukuran 

pada setiap variabel adalah dengan mengajukan 24 pertanyaan yaitu dengan 

masing–masing 12 pertanyaan untuk variabel pengetahuan dengan menggunakan 

skala guttman dan 12 pertanyaan untuk variabel sikap mengguanakan skala likert 

dalam bentuk kuesioner tertutup. Pengumpulan data berdasarkan pengisian lembar 

kuesioner. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas pengetahuan Ibu 

tentang pencegahan ISPA pada balita responden mayoritas cukup sebanyak 35 

orang (66,03 %), memiliki pengetahuan baik sebanyak 13 orang (24,53 %) dan 

minoritas memiliki pengetahuan kurang sebanyak 5 orang (9,44 %). Sikap Ibu 

tentang pencegahan ISPA mayoritas responden sikap cukup sebanyak 30 orang 

(56,60 %), responden sikap baik sebanyak 18 orang (33,96 %) dan minoritas 

responden memiliki sikap kurang sebanyak 5 orang (9,44 %). 

Maka dari itu, diharapkan kepada pelayanan kesehatan untuk lebih aktif 

mensosialisasikan dan memberikan informasi mengenai penyakit ISPA dalam 

upaya meningkatkan pengetahuan dan sikap Ibu tentang pencegahan ISPA guna 

menurunkan angka kejadian ISPA pada balita. 
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