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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pneumonia yaitu penyakit infeksi menular yang merupakan penyebab 

utama kematian pada balita di dunia (Indonesia, K.K. R., 2010). Secara umum 

Pneumonia yaitu infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagian bawah yang 

mengenai parenkim paru. Masalah pneumonia perlu mendapatkan perhatian dan 

penanganan yang tepat terutama pada efektivitas terapi penyakit pneumonia 

(Rahman & Prasetyo 2014). Gejala penyakit pneumonia adalah mengigil, demam, 

sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak, dan sesak napas (Kemenkes Kesehatan, 

R. I., 2015). Terdapat pernapasan cuping hidung, pada dada terlihat adnya 

peningkatan usaha pernafasan, frekuensi an irama pernfasan tidak teratur, pada paru 

terdapat suara tambahan ronchi pada saat auskultasi (Muttaqin Arif, 2014) 

Menurut World Health Organization (WHO), kasus penderita pneumonia 

di dunia di perkirakan ada 5,5 juta kasus. Prevalensi tertinggi jumlah kasus 

penderita pneumonia ditemukan di wilayah Asia Tenggara 20%, wilayah Afrika 

10% , Eropa 34%, di Asia Tenggara Terdapat 3 negara yang me derita pneumonia 

yaitu Negara Philipin 5,2% Indonesia 3,8%, Malaysia 1,8%. Indonesia berada 

apada posisi kedua dengan negara yang memiliki kasus pneumonia. Menurut 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes Kesehatan, R. I., 2015) 

angka kematian akibat penyakit pneumonia pada balita sebesar 1, 19%, pada tahun 

2013. Menurut hasil Studi Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, pneumonia 

masih menjadi penyebab kematian utama pada anak di bawah usia 5 tahun (bayi 

baru lahir) dan bayi. Pada tahun 2018, kejadian pneumonia turun dari 1,6% pada 

tahun 2013 menjadi dua anak di Indonesia pada tahun 2018.  Provinsi  yang 

menempati peringkat pertama insiden  pneumonia balita tertinggi di Indonesia 

adalah Nusa Tenggara Timur 38,5 %.  
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Angka kejadian pneumonia pada anak di Provinsi Jawa Barat mencapai 

4,62%.. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa. Sedangkan di 

Kota Banjar ditemukan 1.202 kasus pneumonia pada balita dari 306.133 kasus di 

Jawa Barat pada tahun 2014. Prevalansi kejadian pneumonia pada balita di Kota 

Banjar 7,25% . Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan di Kota 

Sukabumi, penyakit Pneumonia berada diurutan 53 dengan jumlah 128 jiwa yang 

terkena penyakit Pneumonia di Kota Sukabumi, dari rentan 1 tahun (Dinas 

Kesehatan kota sukabumi, 2019). 

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kejadian 

pneumonia pada balita, baik dari aspek individu anak, perilaku orangtua (ibu), 

maupun lingkungan sekitar rumah. Kondisi lingkungan fisik rumah yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan dan perilaku penggunaan bahan bakar dapat 

meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit seperti TB (Tuberkulosis), 

katarak, dan pneumonia  (Azhar, perwitasari. 2013). Faktor resiko lain dari 

pneumonia merupakan riwayat pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif 

sangatlah membantu dalam mengurangi alergi dan memastikan kesehatan anak 

yang optimal. Hal Ini dapat memungkinkan untuk melanjutkan rantai perlindungan 

untuk anak. Oleh karena itu peranan ASI sangatlah penting, baik saat masih dalam 

bentuk kolostrum pada hari pertama  awal kemunculannya dan sampai selanjutnya. 

ASI akan terus memberikan zat-zat kekebalan pada tubuh yang dibutuhkan anak 

bertujuan agar tetap sehat (Irsal, dkk, 2017) 

 Seorang ibu berperan penting akan pengetahuan pneumonia, dengan 

adanya pengetahuan yang mendalam tentang pneumonia, seorang ibu akan lebih 

mudah untuk menangani pneumonia pada anaknya. Dalam hal ini peneliti 

memberikan edukasi tentang pneumonia pada anak dengan menggunakan media 

Booklet, karna media booklet ini bersifat mudah untuk dibawa kemanapun serta 

mudah untuk dipahami. Media Booklet merupakan media yang dapat melakukan 

pengulangan informasi serta dapat memberikan informasi tentang bentuk suatu 

benda. Disamping itu juga merupakan alat bantu pendidikan yang mampu 

menginformasikan materi dengan lengkap bagi masyarakat (Listri dan Wahyono 

2016).  
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Menurut Lawrence Green salah satu yang berpengaruh terhadap kesehatan 

seseorang adalah pengetahuan dan sikap seseorang. Pengetahuan tentunya berperan 

penting, karena dengan memiliki pengetahuan yang baik mengenai pneumonia, ibu 

bisa memutuskan sikap apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

kesehatan khususnya mengurangi resiko kekambuhan pneumonia pada balitanya 

(Umrahwati, Alfiah, & Nurbaya 2013). Salah satunya untuk meningkatkan 

pengetahuan kepada ibu tentang penanganan pneumonia pada anak adalah dengan 

cara mengedukasi media booklet.  

Berdasarkan hasil pengujian validasi media booklet didapatkan nilai rata-

rata total validasi adalah 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa booklet tersebut valid 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Imtihana, dkk., (2014: 186) bahwa booklet sangat efektif sebagai media edukasi 

untuk penanganan pneumonia pada anak.   

Peran perawat sebagai  pendidikan, pemberi asuhan, yang sangat 

komprehensif dari aspek bio, psiko, sosio, spiritual. Dimana peran perawat untuk 

kasus pneumonia adalah melakukan asuhan keperawatan yang meliputi promotive, 

preventif, kiratif, dan rehabilitative yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan 

pencegahan, dan pemulihan kesehatan pada masyarakat, adapun penatalaksanaan 

yang harus dilakukan oleh perawat pada pasien pneumonia yaitu mengurangi 

penyebaran penyakit dan ciri yang khas pada pasien pneumonia yaitu klien 

mengeluh sesak nafas dan batuk, serta penurunan nafsu makan respirasi 28x/menit, 

sesak bertambah apabila beraktifitas dan berkurang apabila beristirahat dan apabila 

tidak segera ditangani pasien pneumonia akan menimbulkan komplikasi seperti 

gagal jantung dan bisa mengakibatkan kematian karna system pernafasan 

merupakan salah satu organ terpenting pada manusia. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil kasus Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “ Pengaplikasian Media Booklet Untuk Edukasi 

Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Pneumonia Pada Anak Diwilayah Kerja 

Puskesmas Cibeber” 
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1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah, penulis mengemukakan tujuan 

umum dan tujuan khusus:  

1.2.1 Tujuan Umum 

Mampu memahami dan melakukan Pengaplikasian media Booklet untuk 

edukasi pengetahuan ibu tentang penanganan pneumonia pada anak.  

1.2.2 Tujuan Khusus  

a. Mampu Melakukan Pengkajian, pemeriksaan umum serta pemeriksaan 

fisik secara head to toe pada anak terhadap gangguan pernapasan akibat 

pneumonia 

b. Mampu merumuskan diagnose keperawatan pada pasien dengan 

gangguan gangguan pernapasan akibat pneumonia 

c. Mampu menyusun intervensi asuhan keperawatan untuk mengatasi 

masalah secara menyeluruh 

d. Mampu melaksanakan implementasi asuhan keperawatan pada pasien 

Pneumonia 

e. Mampu menganalisis implementasi dari Pengaplikasian Media Booklet  

untuk Edukasi Pengetahuan Ibu tentang Pneumonia Pada Anak 

1.3 Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Yaitu langsung melakukan observasi ke lapangan di Kp Cihaur pada 

keluarga Ny. C 

2. Wawancara 

Melakukan tanya jawab dengan keluarga   

3. Pemberian Edukasi Media Booklet 

Pemberian edukasi media booklet baik untuk menjadi bahan utama 

pengumpulan data 

4. Studi Pustaka  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dari buku, 

jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Edukasi Media Booklet 
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1.4 Manfaat karya tulis ilmiah 

1.4.1 Manfaat teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkembangan dalam ilmu keperawatan khususnya tentang ilmu 

keperawatan Anak yaitu bagaimana cara mengaplikasikan media 

Booklet untuk edukasi pengetahuan ibu tentang penanganan pneumonia 

pada anak .  

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis   

Dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai 

mengaplikasikan media Booklet untuk edukasi pengetahuan ibu 

tentang penanganan pneumonia pada anak .  

b. Bagi masyarakat  

Meningkatakan pengetahuan masyarakat tentamg penanganan  

pneumonia 

c. Bagi institusi pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk proses belajar 

mengajar akan pengetahuan seputar pneumonia untuk ibu pada 

anak yang dapat digunakan sebagai bahan acun praktik bagi 

mahasiswa keperawatan. 

 


