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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Pneumonia  

2.1.1 Definisi Pneumonia  

Pneumonia yaitu suatu proses peradangan pada paru-paru yang sangat 

berkaitan erat dengan terdapatnya cairan pada alveoli. Pneumonia merupakan 

penyakit yang menyerang saluran pernapasan atas dan merupakaan salah satu 

penyakit yang menyebabkan kematian pada balita pada tiap menit. Balita dan 

anak-anak sangat berisko sekali terserang penyakit pneumonia ini karena 

sistem kekebalan tubuh mereka belum terbentuk dengan sempurna. 

Pneumonia sering kali pada orang tua dan orang yang lemah akibat penyakit 

kronok tertentu. Klien bedah, peminum alkohol dan penderita penyakit 

pernafasan kronik atau infeksi virus juga sangat mudah terserang penyakit ini 

(Manurung, 2009). 

Pneumonia merupakan proses  infeksi atau peradangan pada paru-

paru dimana  terdapat eksudat  dalam alveoli. Pneumonia dikelompokan 

berdasarkan agen penyebabnya. Pneumonia juga mungkin disebabkan oleh 

terapi radiasi, bahan kimia, dan aspirasi. Pneumonia radiasi dapat menyertai 

terapi radiasi untuk kanker payudara atau paru, biasanya terjadi enam minggu 

atau lebih setelah pengobatan selesai. Pneumonia kimiawi adalah pneumonia 

yang terjadi setelah menghirup kerosin atau inhalasi gas yang mengiritasi 

(Mutaqqin, 2008). 
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Pneumonia meruapakan salah satu penyakit yang menyerang saluran 

pernapasan. Pneumonia lebih dominan menyerang anak usia dibawah lima 

tahun tapi tidak banyak pula menyerang orang usia dewasa. Pneumonia ini 

yaitu infeksi akut yang menyerang parenkim paru-paru. Pneumonia pada 

balita biasanya juga dapat memicu penyaki yang lainnnya (Dinkes RI, 2009). 

Pneumonia  meruapakan proses inflamasi yang terjadi pada alveoli  yang 

biasanya dapat ditandai dengan gejala demam, sesak napas, napas cepat 

(takipnea), terdapat tarikan dinding dada ke dalam saat anak bernapas, 

anoreksia sehingga menyebabkan berat badan menurun (Riskesdas, 2013).  

2.1.2 Epidemiologi Penyakit Pneumonia  

Pneumonia merupakan penyakit yang dijuluki sebagai pembunuh 

balita pada tiap menitnya nomor dua setelah diare.  Menurut data  WHO  

pada tiap tahun  pneumonia ini menyebabkan kematian pada anak sebanyak 1 

juta anak. Prevalensi kematian akibat pneumonia ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit 

HIV/AIDS, penyakit Tuberkulosis dan Malaria. Pneumonia merupakan 

penyakit yang masih terlupakan padahal pneumonia merupakan penyakita 

yang sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat oleh petugas 

kesehatan agar tidak menyebabkan kematian pada balita (Misnadiarly, 2008).  

 Pneumonia pada tiap tahun  terdeteksi kasus pneumonia pada balita 

sebanyak 95 % di negara-negara berkembang. 50 % kasus pneumonia pada 

balita  terdapat di Asia Tenggara dan Afrika,  dan 15 negara berkembang 

lainnnya. Kemudian pada tahun 2008 terdapat 8,8 juta kematian  pada anak 

didunia. Kasus pneumonia pada anak  di indonesia sangat tinggi. Oleh karena 

itu, Negara Indonesia masuk kategori  negara denga predikat ke enam yang 
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angka prevalensi pneumonia pada balita yang lumayan tinggi (WHO, 2008).  

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 

menunjukkan bahwa Pneumonia merupakan penyebab utama kematian bayi 

(0 - 11 bulan) sebesar 23,80% dan sebagai penyebab kedua kematian balita (1 

– 4 tahun) yaitu 15,50% menempati urutan kedua setelah diare dari 10 besar 

kematian. Rata-rata setiap 83 balita meninggal setiap hari akibat Pneumonia. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pneumonia merupakan penyakit yang menjadi 

masalah kesehatan masyarakat utama yang berkontribusi terhadap tingginya 

angka kematian balita di Indonesia (Riskesdas RI, 2013). 

Survei Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI) melaporkan bahwa 

prevalensi Pneumonia balita Indonesia meningkat dari 7,6% pada tahun 2002 

menjadi 11,2% pada tahun 2007. Namun mengalami penurunan sebesar 4,5% 

pada tahun 2013 (Said, 2010). Penurunan penemuan kasus bukan selalu tanda 

yang baik sama halnya pada kasus Tuberkulosis, karena penurunan bisa saja 

disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah, tenaga kesehatan dan 

masyarakat, dan secara global inilah yang menyebabkan Pneumonia di negara 

berkembang disebut sebagai pembunuh yang terlupakan (the forgotten killer of 

children) (Machmud, 2008). 

Salah satu provinsi di indonesia yaitu provinsi Sumatera Barat juga 

merupakan provinsi  dengan cakupan Pneumonia masih dibawah target 

nasional yaitu dibawah 80%. Menurut Riskesdas, penyebab kematian balita 

karena Pneumonia merupakan penyebab no. 2 dari seluruh kematian balita.  

Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Barat prevalensi Pneumonia pada balita 

yaitu 10,2% (Riskesdas, 2013). Lingkungan hidup pasien, pekerjaan, riwayat 

perjalanan, pajanan dengan binatang atau hewan kesayangan, penyakit pada 
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individu yang kontak dengan infeksi tersebut pasien dan pengetahuan tentang 

kurva epidemik letusan wabah dalam masyarakat, semuanya ini merupakan 

petunjuk yang berguna untuk mengetahui etiologi mikroba infeksi tersebut 

(tabel 220-1 Mikroba Patogen Penyebab Pneumonia) (Harrison, 2014). 

  Tabel 2.1 Mikroba Patogen Penyebab Pneumonia 

 

 

 

Mikroba patogen yang menyebabkan pneumonia 

Di dapat di komunitas                                                                 Didapat di rumah 

sakit 

Mycoplasma pneumoniae                                       Baksil enterik gram-negatif 

Streptococcus pneumoniae                                     Pseudomonas aeruginosa 

Haemophilus influenzae                                         Staphylococcus aureus 

Chlamydia pneumoniae                                          Kuman anaerob oral 

Legionella pneumophila 

Kuman anaerob oral 

Moraxella catarrhalis 

Pneumocystis carinii 

Nocardia spp 

Virus influenza, sitomegalovirus 

Virus sintisial pernapasan 

Virus morbili, virus herpes zoster 

Histoplasma, coccidiodies, Blastomyces 
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Frekuensi relatif berbagai mikroorganisme patogen paru-paru sangat 

bervaraisi berdasarkan lingkungan penyebab  terjadinya penyakit pneumonia. 

Bisa juga dari lingkungan masyarakat, lingkungan pelayanan kesehata( 

Puskesmas atau Rumah Sakit), dan pantai perawatan. Pada pasien yang 

dirawat dengan pneumonia  yang didapat di masyarakat, kuman patogen yang 

paling sering ditemukan adalah S. Pneumoniae, H. Influenzae, Chlamydia 

pneumoniae dan L. Pneumophila, M pneumoniae yang biasanya 

menyebabkan sakit yang ringan sering terdapat diantara pasien yang  tidak 

dirawat di rumah sakit dengan pneumonia yang didapat di komunitas. 

Sebaliknya, baksil enterik gram-negatif dan pseudomonas aeruginasa, yaitu 

mikroorganisme yang tidak sering ditemukan sebagai penyebab pneumonia 

didapat di komunitas, diperkirakan menyebabkan lebih dari 50 persen 

pneumonia didapat  di rumah sakit sementara S. Aureus menyebabkan lebih 

dari 10 persen pneumonia tersebut (Harrison, 2014). 

Frekuensi relatif kuman patogen pada pneumonia yang didapat dalam 

panti perawatan mengalami penurunan hingga mencapai angka diantara  

angka pneumonia didapat-komunitas dan angka pneumonia didapat di rumah 

sakit, dengan baksil enterik gram-negatif dan P. Aeruginosa sebagai kuman 

yang paling sering ditemukan pada penghuni pantai perawatan dibandingkan 

pada pasien yang mendapatkan pneumonia bukan dari panti (Harrison, 2014). 

2.1.3 Etiologi Pneumonia 

Pneumonia dalam arti umum adalah peradangan parenkim  paru-paru 

yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus parasit dan jamur. Namun, 

pneumonia ini juga dapat disebabkan oleh bahan kimia atau karena paparan 

fisik seperti suhu atau radiasi. Peradangan parenkim paru yang disebabkan 



19 
 

oleh penyebab selain mikrooorganisme (fisik, kimiawi, alergi) sering disebut 

pneumonitis (Djojodibroto, 2009). 

Pneumonia sebagai akibat infeksi mungkin didapat secara 

transplasenta, perinatal, atau pascalahir. Bila ditularkan secara transplasenta, 

iinfeksi paru-paru biasanya mewakili satu komponen dari suatu proses 

kongenital yang lebih umum. Infeksi paru yang didapat saat perinatal adalah 

akibat dari aspirasi cairan amnion atau sekresi saluran cerna atua 

genitourinaria ibu yang terinfeksi saat kelahiran. Mikroorganisme yang 

ditularkan dengan cara ini meliputi streptokokus grup B (SGB), kuman aerob 

enterik gram-negatif, liseria monocytogenes, mycoplasma genitalia, 

chalamydia trachomatis, dan virus termasuk CMV serta virus herpeks 

simpleks (Nelson, 2008). 

Streptococcus  pneumoniae sebenarnya merupakan flora normal pada 

kerongkongan manusia yang sehat. Namun ketika daya tahan tubuh 

mengalami penurunan yang dapat disebabkan karena usia tua, masalah gizi, 

maupun gangguan kesehatan, bakteri tersebut akan segera memperbanyak diri 

setelah menginfeksi. Infeksi dapat dengan cepat dapat menyebar ke seluruh 

tubuh  melalui aliran darah. Infeksi  yang terjadi pada individu umumnya 

menimbulkan gejala yaitu demam tinggi, napas cepat, kecepatan denyut 

jantung, sianosis pada biru dan bantalan kuku karena disebabkan kekurangan 

oksigen, batuk, nyeri dada saat bernapas (Misnadiarly, 2008). 
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2.1.4 Patofisiologi Pneumonia  

Reaksi inflamasi dapat terjadi di alveoli, yang menghasilkan eksudat 

yang mengganggu difusi oksigen dan karbon dioksida; bronkospasme juga 

dapat terjadi apabila pasien menderita penyakit jalan napas reaktif. 

Bronkopneumonia, bentuk pnemonia yang paling umum, menyebar dalam 

model bercak yang meluas dari bronki ke parenkim paru disekitarnya. 

Pneumonia lobar adalah istilah yang digunakan jika pneumonia mengenai 

bagian substansial pada satu atau lebih lobus . pneumonia disebabkan oleh 

berbagai agen mikroba di berbagai tatanan. Organisme yang biasa 

mmenyebabkan pneumonia antara lain Pseudomonasaeruginosa dan spesies 

klebsiella; staphylococcus aureus; Haemophilus influenzae; Staphylococcus 

pneumoniae; dan basilus gram negatif, jamur, dan virus (paling sering terjadi 

pada anak-anak) (Suddarth, 2013). 

Inhalasi mikroba dengan jalan melalui udara dan aspirasi organisme 

dari naso faring sehingga terjadi reaksi inflamasi hebat yang dapat 

menyebabkan nyeri dada, panas, demam dan anoreksia, nausea dan vomit. 

Membaran paru-paru meradang dan berlubang sehingga menyebabkan nyeri 

pleuritis dan Red Blood Count (RBCI, White), Blood Count (WBC), dan 

cairan keluar masuk alveoli  sehingga terjadi hepatis merah. Hal ini dapat 

menyebabkan sekresi, edema dan procochospasme yang menimbulkan 

dispnea, sianosis dan batuk. Sehingga terjadi partial oclusi dan mengakibatkan 

daerah paru menjadi padat (konsodilatasi) maka luas permukaan membran 

respirasi serta penurunan ratio ventilasi-perfusi yang menyebabkan kapasitas 

difusi menurun dan terjadilah hipoksemia (Somantri, 2008). 
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Hepatisasi merah diakibatkan perembesan eritrosit dan beberapa 

leukosit dari kapiler paru-paru. Perembesan tersebut membuat aliran darah 

menurun, alveoli dipenuhi dengan leukosit dan eritrosit (jumlah eritrosit 

relatif sedikit, leukosit lalu melakukan fagositosis pneumococcus dan sewaktu 

resolusi berlangsung makrofag masuk ke dalam alveoli dan menelan leukosit 

beserta pneumococcuc). Paru-paru masuk ke dalam tahapcara perlahan sel 

darah merah yang hepatisasi abu-abu dan tampak berwarna abu-abu 

kekuningan. Secara erlahan sel darah merah yang mati dan eksudat fibrin 

dibuang dari alveoli sehingga terjadi pemulihan sempurna. Paru-paru kembali 

menjadi normal tanpa kehilangan kemammpuan dalam pertukaran gas 

(Somantri, 2008). 

2.1.5 Manifestasi Klinis Pneumonia 

Gambaran klinis beragam, bergantung pada organisme penyebab dan 

penyakit pasien dintaranya yaitu menggigil mendadak dan dengan cepat 

berlanjut menjadi demam (38,5°C-45°C), nyeri dada pleuretik yang semakin 

berat ketika bernapas dan batuk, pasien yang sakit parah mengalami takipnea 

berat (25 sampai 45 kali pernapasan/menit) dan dispnea; ortopnea ketika 

tidak disangga,nadi cepat dan memantul; dapat meningkat 10 kali/menit per 

satu derajat peningkatan suhu tubuh (celcius), bradikardia relatif untuk 

tingginya demam menunjukan infeksi virus, infeksi mikoplasma, atau infeksi 

organisme legionella, sputum purulen, berwarna seperti karat, bercampur 

darah, kental, atau hijau, bergantung pada agen penyebab. Pada pneumonia 

berat tampak pipi mmerah, bibir dan bantalan kuku menunjukan sianosis 

sentral (Suddarth, 2014). 
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Gambaran klinis pneumonia didahului oleh gejala infeksi saluran 

pernapasan akut bagian atas, nyeri ketika menelan, kemudian demam dengan 

suhu sampai di atas 40°C, menggigil. Batuk yang disertai dahak yang kental, 

kadang-kadang bersama pus  atau darah (bloodstreak). Pada pemeriksaan 

fisik, terlihat ekspansi dada tertinggal pada sisi yang terkena radang, terdapat 

bunyi redup pada perkusi, dan pada auskultasi terdengar napas bronkial 

disertai ronkhi. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan jumlah 

leukosit hingga 30.000/µL pada ifeksi bakteri, sedangkan infeksi yang 

disebabkan virus, peningkatan leukositnya tidak terlalu tinggi, bahkan ada 

yang menurun (Djojodibroto, 2009). 

2.1.6 Gejala Klinis Pneumonia 

Pasien dengan penyakit pneumonia menunjukan gejala-gejala umum 

diantaranya klien demam, berkeringat, batuk dengan sputum yang produktif, 

klien mengeluh sesak nafas, sakit kepala, lelah dan nyeri dada. Pada 

pemeriksaan auskultasi dijumpai adanya ronchi dan dullness pada perkusi 

dada (Manurung, 2009). Gejala-gejala pada pasien pneumonia diantaranya 

dapat berupa menggigil, demam, batuk (bisa kering atau berdahak), sakit 

kepala, otot terasa sakit dan kaku, pernapasan cepat, sesak napas, nafsu 

makan berkurang, merasa tidak enak badan, ruam (rutama jika penyebabnya 

adalah mikoplasma), diare (terutama jika penyebabnya adalah legionella) 

(Misnadiarly, 2008). 

Gejala pneumonia diantaranya adalah batuk, sputum purulen, demam, 

nyeri dada pleuritik, dan dispnea. Mungkin terdapat riwayat infeksi saluran 

napas atas, namun tidak semua kasus seperti ini. Fase awal pneumonia 

mungkin tidak menunjukan batuk produktif yang berhuungan dengannnya. 
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Pneumonia atipik juga mungkin tidak memiliki gejala yang berhubungan 

dengan batuk produktif (Francis, 2008). 

2.1.7    Klasifikasi pneumonia  

Pneumonia dikelompokkan berdasarkan sejumlah sistem yang 

berlainan, salah satu diantaranya adalah berdasarkan cara diperolehnya. 

Pneumonia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu commmunity-acquired 

(diperoleh diluar sarana pelayanan kesehatan) dan hospital-acquired 

(diperoleh dirumah sakit atau saran kesehatan lainnya). Streptococcus 

pneumoniae menjadi penyebab tersering terjadinya pneumonia yang didapat 

diluar saran pelayanan kesehatan. Pneumonia yang didapat ddirumah sakit 

cenderung bersifat lebih serius karena pada saat menjalani perawatan dirumah 

sakit sistem pertahanan tubuh penderita untuk melawan infeksi sering kali 

terganggu. Selain itu, kemungkinan terjadinya infeksi oleh bakteri yang 

resisten terhadap antibiotik menjadi lebih besar (Somantri, 2009). 

Pneumonia yang disebabkan oleh Bakteri Pneumococcus terbagi 

menjadi beberapa stadium diantaranya adalah Kongesti (4-12 jam pertama) 

eksudat serosa masuk kedalam alveolus dari pembuluh darah yang bocor. 

Hepatisasi kelabu (3-8 jam) paru-paru tampak abu-abu karena leukosit dan 

fibrin mengalami konsolidasi dalam alveolus yang terserang. Resolusi (7-11 

hari) eksudat mengalami lisis dan direabsorbsi oleh makrofag sehingga 

jaringan kembali kepada struktur semula (Somantri, 2009). 
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2.1.8  Jenis pneumonia  

1.       Pneumonia lobaris  

Secara umum, pneumonia lobaris bisa diartikan sebagai bentuk 

peradangan jaringan parut akut berat yang disebabkan oleh pneumococcus 

(Diplococcus pneumoniae). Istilah ini memperlihatkan bahwa hanya satu lobus 

baru yang terkena. Dan gambaran paru sakit sering memeperlihatkan batas 

yang tegas pada pemeriksaan foto toraks. Pada pemeriksaan, biasanya 

penderita mengalami sakit berat, demam tinggi, dispnea, batuk-batuk, dan 

menegeluarkan sedikit dahak yang berwarna kecoklatan yang melekat pada 

dinding gelas sputum (sputa-rufa). Pada pemeriksaan mikroskopik, akan 

terlihat banyak sekali pneumococcus dalam sputum (Sholeh, 2014). 

2.       Pneumonia interstisial  

Pneumonia interstisial adalah inflamasi jalan pernafasan dengan 

penyempitan atau hambatan jalan nafas di tandai peningkatan produksi 

sputum mukoid, menyebabkan ketidak cocokan ventilasi- perfusi dan 

menyebabkan sianosis (FKUI, 2007). Pneumonia interstisial adalah infeksi 

pada bronkus yang berasal dari hidung dan tenggorokan di mana bronkus 

merupakan suatu pipa sempit yang berawal pada trakhea, yang 

menghubungkan saluran pernafasan atas, hidung, tenggorokan, dan sinus ke 

paru. Gejala pneumonia interstisial di awali dengan batuk pilek, akan tetapi 

infeksi ini telah menyebar ke bronkus, sehingga menjadikan batuk akan 

bertambah parah dan berubah sifatnya (Hidayat, 2011). 
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3.        Bronkhopneumonia  

 Ada bermacam- macam pneumonia yang disebabkan oleh bakteri 

alin, diantaranya bronkopneumonia yang secara medis disebabkan 

Hemophylus influenzae, pneumococcus,atau bisa juga staphylococcus sendiri 

waktu terjadi epidemic influenza. Bronkopneumonia yaitu peradangan yang 

terjadi pada ujung akhir bronkhiolus yang tersumbat oleh eksudat 

mukopurulen dapat membentuk bercak konsolidasi dalam lobus (Sholeh, 

2014). 

Klasifikasi pneumonia berdasarkan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) yaitu: Pneumonia Berat dengan tanda gejala : terdapat tanda bahaya 

umum, atau terdapat tarikan dinding dada ke dalam, atau terdengan bunyi 

sridor, Pneumonia dengan tanda gejala : nafas cepat dengan batasan (anak 

usia 2 bulan - < 12 bulan, frekuensi nafas 50 kali/menit atau lebih dan anak 

usia 1 tahun - < 5 tahun frekuensi nafas 40 kali/menit atau lebih), dan Batuk 

bukan Pneumonia apabila tidak ada tanda yang mengarah ke pneumonia, atau 

pneumonia berat (Depkes RI, 2008). 

Berdasarkan adanya batuk atau kesukaran bernapas disertai peningkatan 

frekuensi napas pneumonia dibagi  sesuai kelompok umur yaitu: 

a.  Kelompok umur 2 bulan - ≤ 5 Tahun 

Klasifikasi Pneumonia berat selain batuk dan atau sukar bernapas, 

tanda penyerta lain yaitu tarikan dinding dada bagian bawah kedalama (chest 

indrawing), Klasifikasi Pneumonia selain ditandai dengan batuk dan atau sukar 

bernapas, tanda penyerta lainnya yaitu napas cepat sesuai golongan umur. 

Umur 2 Bulan -< 1 Tahun irama napas sama dengan 50 kali atau lebih/menit 

sedangkan untuk umur 1 -<5 Tahun irama napasnya 40 kali atau lebih/menit. 
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Klasifikasi bukan Pneumonia hanya ditandai dengan batuk dan atau sukar 

bernapas tidak ada tanda penyerta lain yakni tidak ada napas cepat dan tidak 

ada tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (Depkes:2009) 

  b.     Kelompok umur < 2 Bulan 

Klasifikasi pneumonia berat untuk umur <2 Bulan ditandai dengan 

napas cepat > 60 kali atau lebih/menit atau ada tarikan kuat dinding dada 

bagian bawah kedalam serta dibarengi dengan batuk dan atau sukar 

bernapas. Sedangkan  Klasifikasi bukan pneumonia untuk kelompok umur 

<2 Bulan hanya ditandai dengan batuk dan atau sukar bernapas serta tidak 

ada napas cepat dan tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam 

(Depkes: 2009). 

2.1.9 Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pneumonia pada Balita 

Maryunani (2010), menyebutkan terjadinya pneumonia di pengaruhi 3 

faktor yitu faktor lingkungan meliputi : pencemaran udara dalam rumah, 

fentilasi rumah, kepadatan hunian ; faktor resiko anak meliputi : umur, 

BBLR, status gizi, pemberian vitamin A, status imunisasi dan faktor perilaku 

meliputi : perilaku pencegahan dan penanggulangan penyakit pneumonia.  

Faktor risiko adalah faktor atau keadaan yang mengakibatkan seorang 

anak rentan menjadi sakit atau sakitnya menjadi berat. Berbagai faktor risiko 

yang meningkatkan kejadian, beratnya penyakit dan kematian karena 

pneumonia, yaitu status gizi (gizi kurang dan gizi buruk memperbesar risiko), 

pemberian ASI ( ASI eksklusif mengurangi risiko), suplementasi vitamin A 

(mengurangi risiko), suplementasi zinc (mengurangi risiko), bayi berat badan 

lahir rendah (meningkatkan risiko), vaksinasi (mengurangi risiko), dan polusi 

udara dalam kamar terutama asap rokok dan asap bakaran dari dapur 
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(meningkatkan risiko) (Kartasasmita, 2010). Maryunani (2010), mengatakan 

bahwa terjadinya pneumonia di pengaruhi 3 faktor yitu faktor lingkungan 

meliputi : pencemaran udara dalam rumah, fentilasi rumah, kepadatan 

hunian ; faktor resiko anak meliputi : umur, BBLR, status gizi, pemberian 

vitamin A, status imunisasi dan faktor perilaku meliputi : perilaku 

pencegahan dan penanggulangan penyakit pneumonia.  

2.2  Komplikasi Pneumonia 

Komplikasi yang dapat terjadi jika apabila klien pneumonia tidak 

tertangani secara cepat dan tepat adalah empiema, empisema, atelektasis, 

otitis media akut dan meningitis (Manurung, 2009). Komplikasi yang paling 

sering disebabkan oleh pneumonia karena bakteri daripada pneumonia 

karena virus. Komplikasi yang penting meliputi : 

a.       Gagal nafas dan sirkulasi 

      Efek pneumonia terhadap paru-paru pada orang yang menderita 

pneumonia sering kesulitan bernafas, dan itu tidak mungkin bagi mereka 

untuk tetap cukup bernafas tanpa bantuan agar tetap hidup. Bantuan 

pernapasan non-invasiv yang dapat membantu seperti mesin untuk jalan 

nafas dengan bilevel tekanan positif, dalam kasus lain pemasangan 

endotracheal tube kalau perlu dan ventilator dapat digunakan untuk 

membantu pernafasan. Pneumonia dapat menyebabkan gagal nafas oleh 

pencetus akut respiratory distress Syndrome (ARDS). Hasil dari gabungan 

infeksi dan respon inflamasi dalam paru-paru segera diisi cairan dan menjadi 

sangat kental, kekentalan ini menyatu dengan keras menyebabkan kesulitan 
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penyaringan udara untuk cairan alveoli, harus membuat ventilasi mekanik 

yang dibutuhkan (Fransiska, 2008). 

b.       Syok sepsis dan septik   

  Syok sepsis dan septik merupakan komplikasi potensial dari 

pneumonia. Sepsis terjadi karena mikroorganisme masuk ke aliran darah dan 

respon sistem imun melalui sekresi sitokin. Sepsis seringkali terjadi pada 

pneumonia karena bakteri; streptoccocus pneumonia merupakan salah satu 

penyebabnya. Individu dengan sepsis atau septik membutuhkan unit 

perawatan intensif di rumah sakit. Mereka membutuhkan cairan infus dan 

obat-obatan untuk membantu mempertahankan tekanan darah agar tidak 

turun sampai rendah. Sepsis dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan 

jantung diantara masalah lain dan sering menyebabkan kematian. Effusi 

pleura, empyema dan abses.  

 Proses infeksi mikroorganisme yang terjadi di paru-paru dapat 

menyebabkan bertambahnya (effusi pleura) cairan dalam ruang yang 

mengelilingi paru (rongga pleura). Jika mikroorganisme itu sendiri ada di 

rongga pleura,kumpulan cairan ini disebut empyema. Bila cairan pleura ada 

pada orang dengan pneumonia,cairan ini sering diambil dengan jarum 

(toracentesis) dan diperiksa, tergantung dari hasil pemeriksaan ini. Perlu 

pengaliran lengkap dari cairan ini, sering memerlukan selang pada dada.Pada 

kasus empyema berat perlu tindakan pembedahan. Jika cairan tidak dapat 

dikeluarkan, mungkin infeksi berlangsung lama, karena antibiotik tidak 

menembus dengan baik ke dalam rongga pleura.  Tetapi bakteri akan 

menginfeksi bentuk kantong yang berisi cairan yang disebut abses. Abses 

pada paru biasanya dapat dilihat dengan foto thorax dengan Sinar X atau CT 
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scan. Abses-abses khas terjadi pada pneumonia aspirasi dan sering 

mengandung beberapa tipe bakteri. Biasanya antibiotik cukup untuk 

pengobatan abses pada paru, tetapi kadang abses harus dikeluarkan oleh ahli 

bedah atau ahli radiologi (Fransiska, 2008). 

2.2.1 Pemeriksaan diagnostik 

Pemeriksaan dignostik pada pasien pneumonia terdiri dari 

pemeriksaan fisik secara menyeluruh, rontgen dada (untuk membedakan 

pneumonia dari bronkitis akut maupun infeksi pernapasan lainnya), 

pemeriksaan darah lengkap, pembiakan darah dan dahak, pemeriksaan air 

kemih untuk antigen legionella dan pemeriksaan apus tenggorokan untuk 

mikoplasma dan klamidia (Misnadialrly, 2008). 

Pemeriksaan Diagnosis Radiografi merupakan pemeriksaan 

terpenting yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis pneumonia 

pada seseorang, Pemeriksaan Foto rontgen toraks untuk memastikan 

keberadaan dan lokasi  sebukan pada paru; menilai derajat infeksi paru, 

mendeteksi adanya kelainan pleura, kavitasi paru atau limfadenofati hilus; 

dan mengukur respons pasien terhadap terapi antimikroba. Namun 

demikian, foto toraks mungkin memperlihatkan hasil yang normal pada 

pasien yang tidak dapat meningkatkan respons inflamasinya (misalnya, 

pneumoniae S aureus yang hematogenosa, pneumonia pneumocytis pada 

pasien AIDS) (Harrison, 2014). 

Pemeriksaan yang perlu dilakukan selain pemeriksaan Diagnosis 

Radiografi untuk menegakkan diagnosis pneumonia dintaranya adalah 

pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum ini merupakan tindakan utama 
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dalam mengevaluasi seorang pasien pneumonia bakterial yang akut. Tetapi 

materi yang dibatukkan sering terkontaminasi oleh bakteri berpotensi 

patogen yang menempati saluran napas bagian atas dan kadang-kadang, 

saluran napas bagian bawah tanpa menimbulkan penyakit. Kontaminasi ini 

menurunkan spesifitas spesimen saluran napas bagian bawah. Selain itu, 

diperkirakan bahwa metode pengolahan laboratorium umum dapat 

menemukan kurang dari 50 persen sampel sputum yang dibatuikkan pada 

pasien dengan pneumonia bakterial. Hilangnya sensitivitas dapat disebabkan 

salah mengartikan koloni alfa-hemolitik S. Pneumoniae sebagai 

streptokokkus alfa-hemolitik nonpatogenik („‟flora normal‟‟), pertumbuhan 

kultur yang berlebihan oleh organisme yang lebih dapat bertahan (Harrison, 

2014). 

Pemeriksaan dignostik yang dapat dilakukan pada pasien pneumonia 

yaitu diantaranya adalah Chest X-ray, Teridentifikasi adanya penyebaran 

(misalnya lobus dan brokhial). Dapat juga menunjukkkan multipel 

abses/infiltrat, empiema (staphylococcus); penyebaran atau lokasi infiltrasi 

(bakterial), atau penyebaran/extensive nodul infiltrat (sering kali viral), pada 

pneumonia mycoplasma chest x-ray mungkin bersih, Analisis gas darah 

(Analysis blood Gasses-ABGs) dan Pulse Oximetry abnormalitas mungkin 

timbul tergantung dari luasnya kerusakan paru-paru, Pewarnaan 

Gram/Culture Sputum dan Darah: didapatkan dengan needle biopsy, aspirasi 

transrakheal, fiberoptic bronchospy, atau biopsi paru-paru terbuka untuk 

mengeluarkan organisme penyebab. Lebih dari satu tipe organisme yang 

dapat ditemukan, seperti Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 

A. Hemolytic streptococcus, dan Haemophilus influenzae (Somantri, 2008). 
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Pemeriksaan Darah Lengkap (Complete Blood Count-CBC) 

merupakan salah satu  pemeriksaan yang perlu dilakukan sebagai acuan 

untuk mendiagnosis pneumonia, leukositosis biasanya timbul, meskipun nilai 

pemeriksaan darah putih (white blood count-WBC) rendah pada infeksi 

virus. Tes Serologi: membantu dalam membedakan diagnosis pada 

organisme secara spesifik. LED: meningkat. Pemeriksaan Fungsi Paru-paru: 

volume mungkin menurun (kongesti dan kolaps alveolar): tekanan saluran 

udara meningkat dan kapasitas pemenuhan udara menurun, hipoksemia. 

Elektrolit: sodium dan klorida mungkin rendah. Dan Bilirubin mungkin 

meningkat (Somantri, 2008). 

2.2.2 Penularan Penyakit Pneumonia 

Pneumonia sebagai akibat infeksi mungkin didapat secara 

transplasenta, perinatal, atau pascalahir. Bila ditularkan secara transplasenta, 

infeksi paru-paru biasanya mewakili satu komponen dari suatu proses 

kongenital yang lebih umum. Infeksi paru yang didapat saat perinatal adalah 

akibat dari aspirasi cairan amnion atau sekresi saluran cerna atua 

genitourinaria ibu yang terinfeksi saat kelahiran. Mikroorganisme yang 

ditularkan dengan cara ini meliputi streptokokus grup B (SGB), kuman 

aerob enterik gram-negatif, liseria monocytogenes, mycoplasma genitalia, 

chalamydia trachomatis, dan virus termasuk CMV serta virus herpeks 

simpleks. Faktor-faktor yang dikaitakan dengan dengan suatu peningkatan 

resiko penularan pneumonia perinatal meliputi prematuritas, robekan 

membran yang lama, korioamniotis, dan distress janin (Nelson, 2008). 
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Penularan organisme pascanatal dapat terjadi di lingkungan rumah 

sakit (infeksi nosokomial) atau setelah pulang dari rumah sakit (infeksi yang 

didapat dari komunitas). Bakteri merupakan patogen nosokomial yang paling 

sering, dengan agen spesifik yang tergantung pada kontaminan lingkungan 

lokal, diperkirakan, meskipun jarang dibuktikan, ahwa bakteri yang terdapat 

pada kebanyakan kasus bakteremia yang diperoleh dari ruang perawatan 

nampaknya bertanggung jawab terhadap kebanyakan kasus pneumonia 

nosokomial (Nelson, 2008). 

Bakteri yang berperan didalam proses penularan pneumonia meliputi  

Bakteri aerob enterik gram-negatif dan spesies staphylococcus. Selain itu, 

Jamur juga berperan terhadap peningkatan jumlah infeksi sistemik yang 

diperoleh neonatus selama dirawat inap di rumah sakit yang lama, meskipun 

peran etiologi pada pneumonia nososkomial sukar dibuktikan. Akhirnya, 

virus respirasi menyebabkan kasus terpisah dan wabah pneumonia 

nosokomial. Virus ini iasa menjadi endemik selama berbulan-bulan musim 

dingin dan berasal dari staf rumah sakit atau pengunjung ke ruang perawatan 

yang terinfeksi, meliputi virus sinsitial pernapasan, virus parainfluenza 

(Nelson, 2008). 

Pneumonia merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan akut 

bagian bawah, sehingga cara penularannya melalui medium udara, percikan 

ludah, kontak langsung lewat mulut, dan melalui kontak benda-benda yang 

digunakan bersama. Kepadatan hunian penduduk diperkirakan merupakan 

faktor-faktor utama misalnya rumah padat penghuni, asrama dan 

pengungsian (Achmadi, 2011). 
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2.2.3 Pencegahan Penyakit Pneumonia 

Pencegahan pneumonia meliputi upaya pengurangan kemungkinan 

untuk terjangkit kuman patogen dan peningkatan respon tubuh pejamu jika 

terkena kuman tersebut. Metode pertama mencakup penggunaan masker 

wajah oleh petugas yang menangani pasien yang sakit, pengggunaan ruang 

isolasi bertekanan negatif untuk pasien dengan penyakit tuberkolosis yang 

menular atau dengan pneuoniayang ditularkan lewat udara (aerosol), 

pelaksanaan dengan segera kemotrapi yang efektif untuk mengatasi pasien 

yang menularkan infeksi, atau pengggunaan terapi untuk memeperbaiki 

keadaan yang mempermudah aspirasi. Metode terakhir mencakup 

pelaksanaan tindakan kemoprofilaksis dapat diberikan pada pasien yang 

menularkan infeksi, atau imunisasi untuk pasien yang beresiko (Harrison, 

2014). 

Pencegahan pneumonia selain menghindarkan atau mengurangi 

faktor resiko, dapat juga dengan pendekatan di komunitas dengan 

meningkatkan pendidikan kesehatan, perbaikan gizi, pelatihan petugas 

kesehatan dalam diagnosis dan penatalaksanaan yang benar dan efektif. 

Upaya pencegahan merupakan komponen strategis pemberantasan 

pneumonia pada anak terdiri dari pencegahan melalui imunisasi dan 

nonimunisasi (Said, 2010).  

Mengingat pneumonia adalah penyakit berisiko tinggi yang tanda 

awalnya sangat mirip dengan flu, alangkah baiknya para orangtua tetap 

waspada dengan memperhatikan hal-hal diantaranya adalah menghindarkan 

bayi (anak) dari paparan asap rokok, polusi udara, dan tempat keramaian 
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yang berpotensi penularan, menghindarkan  bayi (anak) dari kontak dengan 

penderita ISPA, membiasakan pemberian ASI, segera berobat jika 

mendapati anak menagalami panas, batuk, pilek. Terlebih jika disertai suara 

serak, sesak napas, dan adanya tarikan pada otot diantara rusuk (retraksi), 

periksa kembali jika dalam 2 hari belum menampakkan perbaikan, dan 

segera ke rumah sakit jika kondisi anak memburuk, imunisasi Hib (untuk 

memberikan kekebalan terhadap Haemophilus influenzae, vaksin 

pneumokokkal heptavlen (mencegah IPD = invasive pneumococcal disease) 

dan vaksinasi influenzae pada anak resiko tinggi, terutama anak usia 6-23 

bulan. Vaksin ini belum dapat dinikmati oleh semua anak karena haraganya 

yang cukup mahal (Misnadiarly, 2008). 

Imunisasi terhadap patogen yang bertanggung jawab terhadap 

pneumonia merupakan strategi pencegahan spesifik (Kartasasmita, 2010). 

Dari beberapa studi vaksin (vaccine probe) diperkirakan vaksin 

pneumokokus konjungasi dapat mencegah penyakit dan kematian kasus 

pneumonia pneumokokus 20-35% dan vaksin Hib mencegah penyakit dan 

kematian kasus pneumonia Hib 15-30%. Sekarang ini di negara berkembang 

direkomendasikan vaksin Hib untuk diintegrasikan ke dalam program 

imunisasi rutin dan vaksin pneumokokus konjugasi direkomendasikan 

sebagai vaksin yang dianjurkan (Said, 2010). Pemberian zink dapat mencegah 

terjadinya pneumonia pada anak, meskipun apabila digunakan untuk terapi 

zink kurang bermanfaat. Pemberian zink 20 mg/hari pada anak pneumonia 

efektif terhadap pemulihan demam, sesak nafas dan laju pernafasan (Marni, 

2014).  
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Pencegahan non imunisasi sebagai upaya pencegahan nonspesifik 

merupakan komponen yang masih sangat strategis. Banyak kegiatan yang 

dapat dilakukan misalnya pendidikan kesehatan kepada berbagai komponen 

masyarakat, terutama pada ibu anak balita tentang besarnya masalah 

pneumonia dan pengaruhnya terhadap kematian anak, perilaku preventif 

sederhana misalnya kebiasaan mencuci tangan dan hidup bersih, perbaikan 

gizi dengan pola maka nan sehat; penurunan faktor risiko lain seperti 

mencegah berat badan lahir rendah, menerapkan ASI eksklusif, mencegah 

polusi udara dalam ruang yang berasal dari bahan bakar rumah tangga dan 

perokok pasif di lingkungan rumah (Said, 2010). 

2.2.4  Perawatan Penyakit Pneumonia  

Pengobatan ditujukan kepada pemberantasan mikroorganisme 

penyebabnya. Walaupun adakalanya tidak diperlukan antibiotika jika 

penyebabnya adalah virus, namun untuk daerah yang belum memiliki fasilitas 

biakan mikroorganisme akan menjadi masalah tersendiri mengingat 

perjalanan penyakit berlangsung cepat, sedangkan di sisi lain ada kesulitan 

membedakan penyebab antara virus dan bakteri. Selain itu, masih 

dimungkinkan adanya keterlibatan infeksi sekunder oleh bakteri. Oleh karena 

itu, antibiotika diberikan jika penderita telah ditetapkan sebagai pneumonia. 

Ini sejalan dengan kebijakan depkes RI (sejak tahun1995, melalui program 

Quality Assurance) yang memberlakukan pedoman penatalaksanaan 

pneumonia bagi puskesmas di seluruh Indonesia. Masalah lainnya dalam hal 

perawatan penderita pneumonia adalah terbatasnya akses pelayanan karena 

faktor geografis seperti kalimantan timur. Lokasi yang berjauhan dan belum 
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meratanya akses transportasi tentu menyulitkan perawatan manakala 

penderita pneumonia memerlukan perawatan lanjutan (rujukan) di Rumah 

Sakit (Misnadiarly, 2008). 

2.2.5  Dampak Pneumonia 

Pneumonia merupakan bentuk infeksi saluran nafas bawah akut di 

parenkim paru yang serius dijumpai sekitar 15-20% (Qaulyiah, 2010). Unicef 

memperkirakan bahwa 3 juta anak di dunia meninggal karena penyakit 

Pneumonia setiap tahun. Meskipun penyakit ini lebih banyak ditemukan pada 

Daerah berkembang akan tetapi di Negara majupun ditemukan kasus, yang 

cukup signifikan. Dampak dari segi sosial yang di maksud adalah kerugian 

yang dialami seseorang yang menderita Pneumonia termasuk juga salah 

seorang keluarganya, kerugian tersebut dapat berupa rasa ketidaknyamanan, 

kepanikan keluarga, bahkan kematian anggota keluarga yang nantinya akan 

berdampak pada permasalahan yang lebih luas yaitu rendahnya usia harapan 

hidup. Selain dampak sosial, dampak yang ditimbulkan adalah dampak 

ekonomi yang terbagi menjadi 2 yaitu dampak ekonomi langsung meliputi 

biaya pengobatan dan perawatan, dan dampak ekonomi tidak langsung 

meliputi kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan biaya lain seperti 

transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan selama perawatan  (Qaulyiah, 

2010). 
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2.3   Konsep Tingkat Pengetahuan 

2.3.1  Definisi Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh 

dari mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011). (Bambang, 2008) menyatakan 

bahwa Penciptaan pengetahuan tidak hanya merupakan kompilasi dari fakta-

fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia yang sulit disederhanakan 

atau ditiru. penciptaaan pengetahuan melibatkanperasaan dan sistem 

kepercayaan (belief sistems) dimana perasaan atau sistem kepercayaan itu bisa 

tidak disadari. 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terhadap obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan tersendiri. Pada waktu 

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi 

oleh intensitas perhatian presepsi terhadap obyek. Sebagian besar 

pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 

2012). Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk 

mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun 

tidak sengaja dan ini terjadi setelah orang malakukan kontak atau pengamatan 

terhadap suatu obyek tertentu (Mubarok, 2007). Pengetahuan merupakan 

hasil dari tahu, yang terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap 
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objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk tindakan 

seseorang (Mustofa, 2008). 

2.3.2 Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkatan yaitu sebagai berikut : 

a.    Tahu (Know)  

Tahu (know) adalah proses mengingat kembali (recall) akan suatu 

materi yang telah dipelajari. Tahu merupakan pengetahuan yang tingkatannya 

paling rendah dan alat ukur yang dipakai yaitu kata kerja seperti 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya 

(Efendi dan Makhfudli, 2009). Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini 

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah (Notoatmodjo, 2011).  

Tahu (know) diartikan sebagai pengingat akan suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari aatau rangsangan yang telah dipterima. Oleh sebab itu, tahu 

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Katakerja untuk 

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain 

menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan, dan sebagainya 

(Efendi, 2009). 
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b.   Memahami (Comprehension)  

 Memahami (comprehension) adalah suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara tepat dan benar tentang suatu objek yang telah diketahui 

dan dapat menginterpretasikan 9 materi dengan menjelaskan, menyebutkan 

contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

telah dipelajari (Efendi dan Makhfudli, 2009). Memahami diartikan sebagai 

suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang 

diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar yaitu 

mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari (Notoatmodjo, 2011). 

Memahami (comprehension) diartikan sebagai suatau kemampuan 

untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham 

terhadap objek atau materi tersebut harus dapat menjelaskan, menyebutkan 

contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari (Efendi, 2009). 

c.      Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi (application) diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang 

sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan 

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau 

situasi yang lain (Efendi, 2009). Aplikasi (Application) adalah kemampuan 

untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau suatu 

kondisi yang nyata (Efendi dan Makhfudli, 2009). Aplikasi diartikan sebagai 

kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 
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kondisi real (sebenarnya). Aplikasi dapat diartikan sebagai aplikasi atau 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain (Notoatmodjo, 2011). 

d.  Analisis (Analysis)  

Analisis (analysis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di 

dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dapat 

menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan, dan sebagainya (Efendi, 2009). Analisis adalah suatu 

kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam 

komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2011). 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu objek ke 

dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi 

dan masih ada kaitanya satu sama lainnya yang dapat dinilai dan diukur 

dengan penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya 

(Efendi dan Makhfudli, 2009).  
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e.  Sintesis (Synthesis)  

Sintesis (syntesis)  merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru atau menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada 

(Efendi dan Makhfudli, 2009). Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan 

untuk meletakkan atau menghubungkan bagian- bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang 

ada (Notoatmodjo, 2011). Sintesis (synthetic) menunjuk kepada suatu 

kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam 

suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang 

telah ada (Efendi, 2009).  

f.  Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi (evaluation) adalah suatu kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek yang didasari pada 

suatu kriteria yang telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada (Efendi dan Makhfudli, 2009). Evaluasi ini berkaitan dengan 

kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi 

atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada 

(Notoatmodjo, 2011). Evaluasi (evaluation ini berkaitan dengan kemampuan 

untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Penilaian-penilaian tersebut didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada  (Efendi, 2009). 
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2.3.3    Pengukuran Pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui 

atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan diatas 

(Notoatmodjo, 2008). Riyanto dan Budiman (2013) pengukuran dapat 

dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi 

yang diukur dari subjek penelitian atau responden. Dalam mengukur 

pengetahuan harus diperhatikan rumusan kalimat pertanyaan menurut 

tahapan pengetahuan. 

   Menurut Arikunto (2010), pengukuran pengetahuan dapat dilakukan 

dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan 

diukur dari subjek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan yang 

ingin diukur dan disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun jenis pertanyaan 

yang dapat digunakan unuk pengukuran pengetahuan secara umum dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu : 

1. Pertanyaan subjektif  

Penggunaan pertanyaan subjektif dengan jenis pertanyaan essay digunakan 

dengan penilaian yang melibatkan faktor subjektif dari penilai, sehingga hasil 

nilai akan berbeda dari setiap penilai dari waktu ke waktu.  

2. Pertanyaan objektif  

Jenis pertanyaan objektif seperti pilihan ganda (multiple choise), betul salah 

dan pertanyaan menjodohkan dapat dinilai secara pasti oleh penilai. 
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2.3.4 Kategori Pengetahuan 

Menurut  Arikunto (2006 dalam Riyanto dan Budiman, 2013) 

membuat Kategori tingkat pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan 

yang didasarkan pada nilai persentase yaitu tingkat pengetahuan kategori baik 

jika nilainya ≥ 75%. Tingkat pengetahuan kategori cukup jika nilainya 56-

74%. Tingkat pengetahuan kategori kurang jika nilainya < 55%. Pengukuran 

pengetahuan penulis menggunakan pengkategorian menurut Machfoedz 

(2009) adalah Baik, bila subjek mampu menjawab dengan benar 76-100% dari 

seluruh pernyataan. Cukup, bila subjek mampu menjawab dengan benar 56-

75% dari seluruh pernyataan. Kurang, bila subjek mampu menjawab dengan 

benar <56% dari seluruh pernyataan.  

Menurut Arikunto (2010), pengukuran tingkat pengetahuan dapat 

dikatagorikan menjadi tiga  diantaranya adalah: Pengetahuan baik bila 

responden dapat menjawab 76-100% dengan benar dari total jawaban 

pertanyaan, pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 56-75% 

dengan benar dari total jawaban pertanyaan dan pengetahuan kurang bila 

responden dapat menjawab <56% dari total jawaban pertanyaan.  

Penilaian-penilaian didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Menurut Nursalam 

(2008), kriteria untuk menilai tingkat pengetahuan dibagi menjadi tiga 

kategori: a. Tingkat pengetahuan baik apabila skor atau nilai : (76-100%), b. 

Tingkat pengetahuan cukup apabila skor atau nilai: (56-75%) dan c. Tingkat 

pengetahuan kurang apabila skor atau nilai : (< 56%). Menurut Ircham (2008) 

penentuan tingkat pengetahuan responden dibagi dalam 3 kategori, yaitu baik, 

cukup dan kurang. a. Baik : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 
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76%-100% dari seluruh pertanyaan b. cukup : Bila subjek mampu menjawab 

dengan benar 56%-75% dari seluruh pertanyaan  c. kurang : Bila subjek 

mampu menjawab dengan benar 40%-55% dari seluruh pertanyaan. 

2.3.5 Cara Memperoleh Pengetahuan 

Berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokan menjadi dua, 

yakni :  

    a.    Cara Memperoleh Kebenaran Nonilmiah  

1.       Cara Coba Salah (Trial and Error)  

Cara memperoleh kebenaran non ilmiah, yang pernah digunakan oleh 

manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara coba coba atau 

dengan kata yang lebih dikenal “trial and error”. Metode ini telah digunakan 

oleh orang dalam waktu yang cukup lama untuk memecahkan berbagai 

masalah. Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering digunakan, 

terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu cara tertentu 

dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Metode ini telah banyak 

jasanya, terutama dalam meletakan dasar-dasar mennemukan teori-teori 

dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan  (Notoatmodjo, 2010). 

2.        Secara Kebetulan  

  Penemuan kebenaran secara kebetulan adalah proses penemuan 

sesuatu hal atau peristiwa yang dapat meningkatkan pengetahuan sesorang  

yang dimana hal ini terjadi secara tidak disengaja atau secara kebetulan oleh 

seseorang yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah penemuan enzim 

urease oleh Summers pada tahun 1926  (Notoatmodjo, 2010). 
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3.        Cara Kekuasaan atau Otoritas  

      Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali 

kebiasaankebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang, tanpa 

melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak kebiasaan 

seperti ini tidak hanya terjadi pada masyarakat tradisional saja, melainkan 

juga terjadi pada masyarakat modern. Para pemegang otoritas, baik 

pemimpin pemerintah, tokoh agama, maupun ahli ilmu pengetahuan pada 

prinsipnya mempunyai mekanisme yang sama di dalam penemuan 

pengetahuan  (Notoatmodjo, 2010). 

4.        Berdasarkan Pengalaman Pribadi  

 Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. Pepatah 

ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber 

pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan. Oleh karena itu pengalaman pribadi pun dapat 

digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu  

(Notoatmodjo, 2010). 

5.        Cara Akal Sehat  

      Akal sehat atau common sense kadang-kadang dapat menemukan teori 

atau kebenaran. Sebelum ilmu pendidikan ini berkembang, para orang tua 

zaman dahulu agar anaknya mau menuruti nasihat orang tuanya,atau agar 

anak disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila anaknya berbuat salah, 

misalnya dijewer telinganya atau dicubit. Ternyata cara menghukum anak ini 

sampai sekarang berkembang menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman 
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adalah merupakan metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi 

pendidikan anak. Pemberian hadiah dan hukuman (reward and punishment) 

merupakan cara yang masih dianut oleh banyak orang untuk mendisiplinkan 

anak dalam konteks pendidikan  (Notoatmodjo, 2010). 

6.        Kebenaran Melalui Wahyu  

     Ajaran dan agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan dari 

Tuhan melalui para Nabi. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh 

pengikut-pengikut agama yang bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran 

tersebut rasional atau tidak  (Notoatmodjo, 2010). 

7.        Kebenaran Secara Intuitif  

     Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia cepat sekali melalui 

proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. 

Kebenaran yang diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya karena kebenaran 

ini tidak menggunakan cara-cara yang rasional dan yang sisitematis. 

Kebenaran ini diperoleh seseorang hanya berdasarkan intuisi atau suara hati 

atau bisikan hati saja  (Notoatmodjo, 2010). 

8.        Melalui Jalan Pikiran  

    Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara 

berfikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu 

menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan 

kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah 

menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi  

(Notoatmodjo, 2010). 
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9.        Induksi  

     Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari 

pernyataan-pernyataan khusus ke pertanyaan yang bersifat umum. Proses 

berpikir induksi berasal dari hasil pengamatan indra atau hal-hal yang nyata, 

maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari hal-hal yang konkret 

kepada hal-hal yang abstrak  (Notoatmodjo, 2010). 

10.        Deduksi  

Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan 

umum yang ke khusus. Aristoteles (384-322SM) mengembangkan cara 

berpikir deduksi ini ke dalam suatu cara yang disebut “silogisme”. Silogisme 

merupakan suatu bentuk deduksi berlaku bahwa sesuatu yang dianggap 

benar secara umumpada kelas tertentu, berlaku juga kebenarannya pada 

semua peristiwa yang terjadi pada setiap yang termasuk dalam kelas itu  

(Notoatmodjo, 2010). 

b.    Cara Ilmiah dalam Memperoleh Pengetahuan  

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa 

ini lebih sistimatis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut „metode penelitian 

ilmiah‟, atau lebih popular disebut metodologi penelitian (research methodology). 

Cara ini mula-mula dikembangkan oleh Francis Bacon (1561-1626). Ia 

mengatakan bahwa dalam memperoleh kesimpulan dilakukan dengan 

mengadakan observasi langsung, dan membuat pencatatan-pencatatan 

terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang diamati. Pencatatan ini 

mencakup tiga hal pokok yakni : 1. Segala sesuatu yang positif, yakni gejala 

tertentu yang muncul pada saat dilakukan pengamatan, 2. Segala sesuatu yang 
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negatif, yakni gejala tertentu yang tidak muncul pada saat dilakukan 

pengamatan dan 3. Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-

gejala yang berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu.  

Ada berbagai macam cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan  

diantaranya yaitu:  

a. Cara tradisional atau nonilmiah 

Cara tradisional atau nonilmiah ini digunakan untuk memperoleh 

keberanaran pengetahuan sebelum ditemukan metode ilmiah secara 

sistematik dan logis. Cara penemuan pengetahuan dengan cara tradisional 

yaitu 

1.     Cara coba salah (Trail and Error) 

Cara coba salah dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dan 

memecahkan masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka 

dicoba kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut dapat dipecahkan 

(Notoatmodjo 2003;11, dalam Wawan & Dewi, 2011). Cara coba salah (Trial 

and error), cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahakan 

mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah dilakukan dengan 

mengggunakan kemungkinann dalam memecahkan dan jika kemungkinan 

tersebut tidak berhasil maka akan dicoba dengan kemungkinan lain (Kholid 

(2012). Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan mungkin 

sebelum adanya peradaban. Cara ini dilakukan dengan menggunakan 

kemungkinan dalam memecahkan masalah, apabila kemungkinan itu tidak 

berhasil maka akan dicoba kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut 

dapat dipecahkan (Wawan, A & Dewi M, 2010). 
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2.     Cara kekuasaan atau otoritas 

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin 

masyarakat baki formal maupun informal, ahli agama, dan berbagai prinsip 

yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas tanpa membuktikan 

kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris maupun penalaran pribadi 

(Notoatmodjo 2003;11, dalam Wawan & Dewi, 2011).  Cara kekuasaan atau 

otoritas prinsip dari cara ini ialah dengan menerima pendapat yang 

dikemukakkan oleh orang yang mempunyai aktivitas tanpa terlebih dahulu 

menguji atau membuktikan kebenaran, baik berdasarkan fakta empiris 

ataupun berdasarkan pada penalaran sendiri. Hal ini disebabkan karena 

menerima dan menganggap semua pendapat itu benar (Kholid (2012).      

Sumber pengetahuan  dengan cara kekuasaan ini dapat berupa 

pemimpin-pemimpin masyarakat, baik formal atau informal, ahli agama, 

pemegang pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang menerima, 

mempunyai yang dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa 

penguji terlebih dahulu, atau memeberikan kebenarannya, baik berdasarkan 

fakta empiris maupun penalaran sendiri (Wawan, A & Dewi M, 2010). 

3.     Berdasarkan pengalaman pribadi  

Pengalaman pribadi juga digunakan untuk memperoleh pengetahuan 

dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah diperoleh dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi di masa lalu (Notoatmodjo 

2003;11, dalam Wawan & Dewi, 2011). Pengalaman merupakan sumber 

pengetahuan atau suatau cara memperoleh kebenaran pengetahuan. 

Dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman dalam 
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mememcahkan permasalahan. Tidak semua pengalaman pribadi dapat 

menuntun seseorang untuk menarik kesimpulan dari pengalaman dengan 

benar diperlukan berpikir kritis dan logis (Kholid (2012). Pengalaman 

pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan dengan 

cara mengulang kembali pengalaman yang pernah di peroleh dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi di masa lalu (Wawan, A & Dewi 

M, 2010). 

4.    Melalui jalan pikiran,  

Jalan pikiran merupakan metode untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan, manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik melalaui 

induksi maupun dedukasi. Induksi adalah proses pembuatan kesimpulan itu 

melalui penyataan pernyataan-pernyataan khusus pada umum. Deduksi 

adalah proses pembuatan kesimpulan dari pernyataanumum ke khusus 

(Kholid (2012). 

b.      Cara modern atau ilmiah 

Dalam memperoleh pengetahuan lebih sistematik, logis dan ilmiah. 

Dalam mengambil kesimpulan dilakukan dengan observasi langsung dan 

membuat pencatatan terhadap semua fakta yang berhubungan dengan objek 

penelitian (Kholid (2012). Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau 

disebut dengan metodologi penelitian. Cara ini awalnya dikembangkan oleh 

Francis Bacon (1561-1626), kemudian dikembangkan oleh Deoblod Van 

Daven. Akhirnya lahir suatu cara untuk melakukan penelitian ini disebut 

penelitian ilmiah (Wawan, A & Dewi M, 2010). 
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2.3.6 Jenis Pengetahuan 

Berdasarkan jenis pengetahuan dibagi menjadi empat jenis yaitu 

dintaranya sebagai berikut :  

1.  Pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan 

common sense, dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki 

sesuatu dimana orang itu menerima secara baik. Semua orang menyebutnya 

sesuatu itu biru karena memang itu biru, dan juga benda itu dingin karena 

memang dirasakan dingin, dan sebagainya (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas 

Filsafat UGM Yogyakarta, dalam Surajiyo, 2010). 

 2. Pengetahuan ilmiah, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Dalam 

pengertian yang sempit science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan 

alam. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secar objektif, tujuannya 

untuk menggambarkan dan memberi makana terhadap dunia factual (Tim 

Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, dalam Surajiyo, 

2010). 

3. Pengetahuan Filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari suatu 

pemikiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan 

kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang 

pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan 

mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan 

kritis (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, dalam 

Surajiyo, 2010). 

4. Pengetahuan Agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat 

Rasul-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para 

pemeluk agama. Pengetahuan ini mengandung hal-hal yang pokok yaitu 
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ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan cara berhubungan 

dengan sesama manusia. Dan yang lebih penting dari pengetahuan ini 

disamping informasi tentang Tuhan, juga informasi tentang hari Akhir (Tim 

Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, dalam Surajiyo, 

2010). 

2.3.7  Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Pengetahuan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut: 

a.    Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik formal maupun 

nonformal),berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 

memengaruhi proses belajar, menganalisis, dan menyebarkan informasi 

dengan tujuan tertentu (Undang-Undang Teknologi Informasi) (Riyanto, 

2013). 

    Tingkat pendidikan dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang 

dalam memahami dan menyerap pengetahuan yang telah diperoleh. 

Umumnya, pendidikan mempengaruhi suatu proses pembelajaran, semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin baik tingkat pengetahuannya 

(Astutik (2013) dan Triyani (2012). Menurut Kuncoroningrat yang dikutip 

oleh (Nursalam, 2008). Mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin mudah seseorang untuk menerima informasi 

sehingga pengetahuan yang dimiliki semakin banyak pula. 
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a.      Sosial, Budaya, dan Ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, 

seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status 

ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang 

diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan 

memengaruhi pengetahuan seseorang (Riyanto, 2013). 

Tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dapat 

meningkatkan pengetahuannya. Selain itu, status ekonomi juga dapat 

mempengaruhi pengetahuan dengan tersedianya suatu fasilitas yang 

dibutuhkan oleh seseorang (Astutik (2013) dan Triyani (2012). Sosial budaya 

mempunyai pengaruh pada pengetahuan seseorang. Seseorang memperoleh 

suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan 

ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu 

pengetahuan (Hendra, 2008). 

b.       Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik 

ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyerapan pengetahuan yang 

berada dalam suatu lingkungan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi yang 

akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu (Riyanto, 2013). 
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c.       Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam memecaahkan masalah yang dihadapi 

masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan 

memberikan Pengetahuan dan keterampilan profesional, serta pengalaman 

belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil 

keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara 

ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya 

(Riyanto, 2013). 

Pengalaman adalah suatu proses dalam memperoleh kebenaran 

pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat masa lalu dan dapat 

digunakan dalam upaya memperoleh pengetahuan (Astutik (2013) dan Triyani 

(2012). Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat 

diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau 

pengalaman itu suatu cara memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab 

itu, pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk 

memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi 

pada masa lalu (Notoatmodjo, 1997 dalam Rahmahayani, 2010). 

d.       Pekerjaan 

Menurut Makrum yang dikutip oleh Nursalam (2008) mengatakan 

bahwa bekerja merupakan suatu kegiatan yang menyita waktu. Hal ini dapat 
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dilihat dari seseorang yang ekerja cenderung memiliki pengetauan yang luas 

dari pada yang tidak bekerja. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena 

teman bekerja merupakan sumber informasi yang menambah pengetahuan 

seseorang. 

e.       Sumber Informasi 

Menurut Yusuf (1998) yang dikutip Nursalam (2008)  mengatakan 

bahwa dengan adanya ledakan pengetahuan sebagai akiat perkembangan 

dalam bidang ilmu dan penelitian (ilmiah) maka semakin banyak pengetahuan 

yang bermunculan. Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Rahmahayani 

(2010), sumber informasi adalah asal dari suatu informasi atau data yang 

diperoleh. Sumber informasi ini dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu :  

1.         Sumber informasi dokumenter  

         Merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen 

resmi maupun dokumen tidak resmi. Dokumen resmi adalah bentuk 

dokumen yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan di bawah tanggung 

jawab instansi resmi. Dokumen tidak resmi adalah segala bentuk dokumen 

yang berada atau menjadi tanggung jawab dan wewenang badan instansi tidak 

resmi atau perorangan. Sumber primer atau sering disebut sumber data 

dengan pertama  dan hukum mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

terhadap informasi tersebut.  

2.         Sumber kepustakaan  

         Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam perpustakaan 

tersimpan berbagai macam bahan bacaan ,informasi dan berbagai disiplin 

ilmu dari  buku-buku, laporan–laporan penelitian, majalah, ilmiah, jurnal 

penelitian, dan sebagainya yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk 
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mengetahui atau memperoleh suatu informasi yang dapat menambah 

pengetahuan yang kita miliki.  

3.         Sumber informasi lapangan  

        Sumber informasi akan mempengaruhi bertambahnya pengetahuan 

seseorang tentang suatu hal sehingga informasi yang diperoleh dapat 

terkumpul secara keseluruhan ataupun sebagainya. (Rahmahayani, 2010).  

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal 

dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan 

perubahan atau peningkatan pengetahuan. Sebagai sarana komunikasi, 

berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan 

lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan 

kepercayan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan 

landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut 

(Lunawati, 2013). 

f.       Usia 

Usia memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia semakin dewasa seseorang maka akan semakin berkembang 

atau bertambah baik pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik dan jika makin tinggi 

pendidikan seseorang, maka makin mudah untuk seseorang tersebut  untuk 

menerima dan menyerap suatu informasi (Riyanto, 2013). 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang, semakin 

bertambah usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Setelah melawati usia madya (40-60 tahun), daya tangkap dan pola 

pikir seseorang akan menurun (Astutik (2013) dan Triyani (2012). Usia adalah 
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terhitung individu mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakain 

cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan semakin 

mantap dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayan masyarakat 

seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari orang yang belum 

bukup tinggi kedewasaannya. Hal ini akibat dari pengalaman kematangan jiwa   

(Nursalam, 2008). 

2.4 Konsep Balita 

2.4.1 Definisi Balita 

 Balita adalah bayi dibawah usia 5 tahun. Masa balita adalah masa 

pertumbuhan yang paling penting untuk diperhatikan. Masa bayi dan balita 

sangat rentan terhadap penyakit, salah satunya Pneumonia. Karena respon 

imunitas pada bayi belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Jika 

anak sering menderita sakit maka dapat menghambat atau mengganggu 

proses tumbuh kembang. Sehingga Penyakit Pneumonia ini membutuhkan 

penanganan khusus agar tidak terjadi permasalahan yang komplek 

(Soetjiningsih, 2014). 

Usia balita adalah periode penting dalam proses tumbuh kembang 

anak yang merupakan masa pertumbuhan dasar anak. Pada usia balita, 

perkembangan kemampuan bahasa, berkreativitas, kesadaran sosial, 

emosional, dan intelihensi anak berjalan sangat cepat. Balita termasuk ke 

dalam kelompok usia beresiko tinggi terhadap penyakit. Kekurangan maupun 

kelebihan asupan zat gizi pada balita dapat mempengaruhi status gizi atau 

status kesehatanya (Febry, 2008). 
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Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1−3 tahun (batita) dan anak 

prasekolah (3−5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh 

kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air 

dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah bertambah baik. 

Namun kemampuan lain masih terbatas (Sutomo, 2010). 

2.4.2 Tumbuh Kembang Balita 

Secara umum tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda, namun 

prosesnya senantiasa melalui tiga pola yang sama, yaitu:  

a.  Pertumbuhan dimulai dari tubuh bagian atas menuju bagian bawah 

(sefalokaudal). Pertumbuhan pada anak dimulai dari kepala hingga ke ujung 

kaki. dalam hal ini, anak akan berusaha untuk menggerakkan bagian atas 

tubuhnya (berusaha menegakkan tubuh), untuk selanjutnya anak akan 

berusaha untuk menggerakkan organ tubuh bagian bawah (Djamaludin, 

2010). 

b.     Perkembangan dimulai dari batang tubuh ke arah luar. Contohnya 

adalah anak akan lebih dulu menguasai penggunaan telapak tangan untuk 

menggenggam sesuatu, sebelum ia mampu meraih benda dengan jemarinya 

(Djamaludin, 2010). 

c.   Setelah dua pola di atas dikuasai, barulah anak belajar mengeksplorasi 

keterampilan-keterampilan lain. Seperti melempar, menendang, berlari dan 

lain-lain. Pertumbuhan pada bayi dan balita merupakan gejala kuantitatif. 

Pada konteks ini, berlangsung perubahan ukuran dan jumlah sel, serta 

jaringan intraseluler pada tubuh anak. Dengan kata lain, berlangsung proses 

multiplikasi organ tubuh anak, disertai penambahan ukuran-ukuran tubuhnya. 
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Hal ini ditandai oleh: Meningkatnya berat badan dan tinggi badan, 

bertambahnya ukuran lingkar kepala, muncul dan bertambahnya gigi dan 

geraham,menguatnya tulang dan membesarnya otot-otot dan bertambahnya 

organ-organ tubuh lainnya, seperti rambut, kuku, dan sebagainya 

(Djamaludin, 2010). 

Penambahan ukuran-ukuran tubuh ini tentu tidak harus drastis. 

Sebaliknya, berlangsung perlahan, bertahap, dan terpola secara proporsional 

pada tiap bulannya. Ketika didapati penambahan ukuran tubuhnya, artinya 

proses pertumbuhannya berlangsung baik. Sebaliknya jika yang terlihat gejala 

penurunan ukuran, itu sinyal terjadinya gangguan atau hambatan proses 

pertumbuhan. Cara mudah mengetahui baik tidaknya pertumbuhan bayi dan 

balita adalah dengan mengamati grafik pertambahan berat dan tinggi badan 

yang terdapat pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Dengan bertambahnya usia 

anak, harusnya bertambah pula berat dan tinggi badannya. Cara lainnya yaitu 

dengan pemantauan status gizi. Pemantauan status gizi pada bayi dan balita 

telah dibuatkan standarisasinya oleh Harvard University dan Wolanski. 

Penggunaan standar tersebut di Indonesia telah dimodifikasi agar sesuai 

untuk kasus anak Indonesia (Djamaludin, 2010). 

Perkembangan pada masa balita merupakan gejala kualitatif, artinya 

pada diri balita berlangsung proses peningkatan dan pematangan (maturasi) 

kemampuan personal dan kemampuan sosial.  

a.      Kemampuan Personal   

 Kemampuan personal ditandai pendayagunaan segenap fungsi alat-

alat penginderaan dan sistem organ tubuh lain yang dimilikinya. Kemampuan 
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fungsi penginderaan diantaranya adalah Penglihatan, misalnya melihat, 

melirik, menonton, membaca dan lain-lain. Pendengaran, misalnya reaksi 

mendengarkan bunyi, menyimak pembicaraan  dan lain-lain. Penciuman, 

misalnya mencium dan membau sesuatu. Peraba, misalnya reaksi saat 

menyentuh atau disentuh, meraba benda, dan lain-lain. Pengecap, misalnya 

menghisap ASI, mengetahui rasa makanan dan minuman. Sedangkan pada 

sistem tubuh lainnya di antaranya adalah Tangan, misalnya menggenggam, 

mengangkat, melempar, mencoret-coret, menulis dan lain-lain. kaki, misalnya 

menendang, berdiri, berjalan, berlari dan lain-lain. gigi, misalnya menggigit, 

mengunyah dan lain-lain. mulut, misalnya mengoceh, melafal, teriak, 

bicara,menyannyi dan lain-lain. emosi, misalnya menangis, senyum, tertawa, 

gembira, bahagia, percaya diri, empati,rasa iba dan lain-lain. kognisi, misalnya 

mengenal objek, mengingat, memahami, mengerti, membandingkan dan lain-

lain. kreativitas, misalnya kemampuan imajinasi dalam membuat, merangkai 

menciptakan objek dan lain-lain (Djamaludin, 2010). 

b.    Kemampuan sosial.  

   Kemampuan sosial (sosialisasi), sebenarnya efek dari kemampuan 

personal yang makin meningkat. Dari situ lalu dihadapkan dengan beragam 

aspek lingkungan sekitar, yang membuatnya secara sadar berinterkasi dengan 

lingkungan itu. Sebagai contoh pada anak yang telah berusia satu tahun dan 

mampu berjalan, dia akan senang jika diajak bermain dengan anak-anak 

lainnya, meskipun ia belum pandai dalam berbicara, ia akan merasa senang 

berkumpul dengan anakanak tersebut. Dari sinilah dunia sosialisasi pada 

ligkungan yang lebih luas sedang dipupuk, dengan berusaha mengenal 
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teman-temanya itu. Kebutuhan Utama Proses Tumbuh Kembang Dalam 

proses tumbuh kembang, anak memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi, 

kebutuhan tersebut yakni ; a. Kebutuhan akan gizi  (asuh), b. Kebutuhan 

emosi dan kasih sayang (asih); dan c. Kebutuhan stimulasi dini (asah) 

(Djamaludin, 2010). 

   Istilah pertumbuhan dan perkembangan (tumbang) pada dasarnya 

merupakan dua peristiwa yang berlainan, akan tetapi keduanya saling 

keterkaitan. Pertumbuhan (growth) merupakan masalah perubahan dalam 

ukuran besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun 

individu yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, kilogram), ukuran 

panjang (cm, meter). Sedangkan perkembangan (development) merupakan 

bertambahnya kemampuan (skill/keterampilan) dalam struktur dan fungsi 

tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, 

sebagai hasil dari proses pematangan. Dari dua pengertian tersebut di atas 

dapat ditarik benang merah bahwa pertumbuhan mempunyai dampak aspek 

fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi sel atau 

organ tubuh individu, keduanya tidak bisa terpisahkan (Sukarmin, 2009). 

Secara umum tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda, namun 

prosesnya senantiasa melalui tiga pola yang sama, yakni (Hartono, 2008): 

a.    Pertumbuhan dimulai dari tubuh bagian atas menuju bagian bawah 

(sefalokaudal). Pertumbuhannya dimulai dari kepala hingga ke ujung kaki, 

anak akan berusaha menegakkan tubuhnya, lalu dilanjutkan belajar 

menggunakan kakinya. 
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b.     Perkembangan dimulai dari batang tubuh ke arah luar. Contohnya 

adalah anak akan lebih dulu menguasai penggunaan telapak tangan untuk 

menggenggam, sebelum ia mampu meraih benda dengan jemarinya. 

c.   Setelah dua pola di atas dikuasai, barulah anak belajar mengeksplorasi 

keterampilan-keterampilan lain. Seperti melempar, menendang, berlari dan 

lain-lain. Pertumbuhan pada bayi dan balita merupakan gejala kuantitatif. 

Pada konteks ini, berlangsung perubahan ukuran dan jumlah sel, serta 

jaringan intraseluler pada tubuh anak. Dengan kata lain, berlangsung proses 

multiplikasi organ tubuh anak, disertai penambahan ukuran-ukuran 

tubuhnya. Hal ini ditandai oleh: a. Meningkatnya berat badan dan tinggi 

badan. b. Bertambahnya ukuran lingkar kepala. c. Muncul dan bertambahnya 

gigi dan geraham. d. Menguatnya tulang dan membesarnya otot-otot. 

e. Bertambahnya organ-organ tubuh lainnya, seperti rambut, kuku, dan 

sebagainya.Penambahan ukuran-ukuran tubuh ini tentu tidak harus drastis. 

Sebaliknya, berlangsung perlahan, bertahap, dan terpola secara proporsional.
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