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Latar belakang: Pertumbuhan dan perkembangan pada usia balita 
akan berjalan secara optimal dan serasi, jika kondisi kesehatan 
balita dalam keadaan optimal pula. Anak berusia 1-6 tahun dapat 
mengalami episode Infeksi Respiratori Akut (IRA) sebanyak 7-9 kali 
per tahun. Terdapat banyak faktor yang mendasari perjalanan 
penyakit IRA pada anak. Hal ini berhubungan dengan penjamu, 
agen penyakit, dan lingkungan. Di wilayah kerja UPTD Puskesmas 
Pabelan, ISPA pada tahun 2009 merupakan penyakit yang 
menempati urutan pertama dari sepuluh besar penyakit. Data 
tentang anak balita yang ada dari tahun 2006-2010 dan dari tahun 
ke tahun ISPA mengalami peningkatan. Tahun 2006-2010 Desa 
Pabelan selalu menepati urutan pertama dari 10 desa yang paling 
banyak warganya terserang ISPA. Di desa Pabelan ada dusun 
Takan Lor paling banyak balitanya yang terserang ISPA. Tujuan: 
Mendeskripsikan kaitan ‘sistem’ pengasuhan dengan kekambuhan 
ISPA pada anak balita di Dusun Takan Lor. Metode: Tipe penelitian 
ini menggunakan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus. 
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
mendalam (in-depth interview) dan observasi keadaan lingkungan 
dan rumah keluarga riset partisipan di Dusun Takan Lor Desa 
Pabelan. Karakteristika riset partisipannya adalah balita yang dalam 
tahun terakhir mengalami gangguan ISPA. Hasil dan Bahasan: 
(pada periode: Januari 2010-November 2011) Kekambuhan paling 
rendah yakni sekali hingga dua kali dialami empat balita, 
kekambuhan lebih dari dua kali ditemukan pada enam balita. Faktor 
lingkungan internal dengan kategori sedang tidak serta merta 
berkorelasi dengan frekuensi kekambuhan ISPA pada balita. Balita 
dengan kekambuhan limabelas kali memiliki nilai faktor lingkungan 
internal dengan kategori tinggi. Upaya pencegahan dengan kategori 
kurang, terbukti mengakibatkan kekambuhan ISPA. Satu dari enam 
balita mengalami kekambuhan limabelas kali, tertinggi dibanding 
dengan balita lain dalam kategori nilai upaya pencegahan sedang. 
Dalam hal tindakan pertama mengatasi gangguan dengan kategori 
sedang, empat dari enam balita mencapai kekambuhan tujuh 
hingga limabelas kali. Kesimpulan: Enam (60%) dari sepuluh balita 
mengalami kekambuhan ISPA lebih dari dua kali selama Januari 



vii 
 

2010-November 2011; semuanya terkait dengan faktor health care; 
hanya satu dari enam balita tersebut mengalami keterkaitan dengan 
faktor lingkungan dan health care. Kekambuhan yang terjadi pada 
balita tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun interaksi 
dua atau lebih faktor. Faktor lingkungan kurang mempengaruhi 
terjadinya ISPA, sedangkan upaya pencegahan dan tindakan 
pertama mengatasi gangguan yang dilakukan oleh anggota 
keluarga/pengasuh yang kurang baik dapat berakibat kekambuhan 
ISPA pada balita. Jadi, balita yang sering mengalami kekambuhan 
selalu berkaitan dengan ‘sistem’ pengasuhan yang diterima oleh 
balita yang bersangkutan. 

 
Kata kunci  : Pengasuh, Balita, ISPA  
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