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ABSTRAK 
  
Pondok pesantren merupakan tempat santriwan dan santriwati untuk menuntut 
ilmu. Skabies merupakan penyakit yang identik dengan anak pondok. Hal ini di 
sebabkan karena kondisi kebersihan yang kurang terjaga dan sanitasi yang buruk. 
Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara kebersihan diri 
dan lama tinggal dengan penularan penyakit skabies. Jenis penelitian ini adalah 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 380 santriwan dan santriwati di pondok pesantren Al-hamdulillah 
Rembang. Sampel diperoleh sebanyakk 60 orang yang ditentukan dengan teknik 
sampel random sampling. Hasil penelitian menunjukkan: Ada hubungan antara 
frekuensi mandi (p=0,000), penggunaan sabun (p=0,000), Bergantian sabun 
dengan teman (p=0,000), keramas (p=0,000), mengganti pakaian (p=0,000) 
berganti pakaian dengan teman (p=0,015), lama tinggal (p=0,000) dengan 
penularan penyakit skabies di pondok pesantren Al-hamdulillah Rembang. 
Peneliti lain disarankan dapat meneliti variabel lain terkait faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kejadian kejadian skabies selain variabel kebersihan dan 
lama tinggal, misalnya pola makan. 
Kata Kunci     : Kebersihan diri, Lama tinggal, Penularan Penyakit Skabies 
 
 

  



ABSTRACT 

Boarding school represent santriwan place and santriwati to claim science. 

Skabies represent disease which identic with maisonette child. This matter  

causing because condition of less hygiene awake and ugly sanitation. Especial 

target of this research is to know relation between personal hygiene and long stay 

with infection of skabies disease. This research type is observasional with 

approach of cross sectional. Population in this research counted 380 santriwati 

and santriwan in boarding school Al-Hamdulillah Rembang. Sampel obtained by 

counted  60 one who is determined with random sampling sampel technique. 

Result of research show: There is relation between bath frequency (P=0,000), use 

soap (P=0,000), changing  soap with friend (P=0,022), shampooing (P=0,000), 

changing clotes (p=0,015)changing clothes with friend (P=0,000), old remain 

(P=0,000) with infection  skabies disease in boarding school Al-Hamdulillah 

Rembang. Suggested other researcher can check relevant other variable factors 

related to occurence of skabies besides hygiene variable and length of stay, for 

example pattern eat. 

Keywords: Personal Hygiene, Length of Stay, Scabies Disease Transmission 

 
 
PENDAHULUAN 

 

Manusia perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar sehat,tidak 

bau, tidak menyebarkan kotoran atau menyebabkan penyakit bagi diri sendiri 

maupun orang lain. PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) adalah perwujudan 

paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan, keluarga dan masyarakat yang 



berorientasi sehat, dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara dan 

melindungi kesehatannya baik fisik, mental spiritual maupun sosial.Salah satu 

indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga adalah kebersihan perorangan atau 

kebersihan diri (Darsono, 2003). 

Permasalahan mengenai kebersihan diri merupakan hal yang sehari-hari 

harus dilakukan, namun kadang masih dianggap kurang penting.Pengetahuan 

masyarakat yang kurang tentang kebersihan diri, membuat perilaku hidup sehat 

ini sulit diterapkan di masyarakat.Faktor lain yang membuat kebersihan diri tidak 

diterapkan adalah praktek  sosial, status sosial ekonomi, budaya, kebiasaan 

seseorang dan kondisi fisik. Penerapan kebersihan diri yang kurang akan 

memudahkan timbulnya penyakit-penyakit menular (Santosa, 2002). 

Penyakit skabies dikenal juga dengan nama the itch, gudik, atau gatal 

agogo. Skabies ditemukan disemua negara dengan prevalensi yang bervariasi 

(Handoko, 2008). Skabies menular dengan dua cara yaitu secara kontak langsung 

dan tidak langsung. Kontak langsung terjadi ketika adanya kontak dengan kulit 

penderita misalnya berjabat tangan, tidur bersama dan hubungan seksual. 

Sedangkan kontak tidak langsung melalui benda yang telah dipakai oleh penderita 

seperti pakaian, handuk, bantal dan lain-lain (Djuanda, 2007).  

Skabies identik dengan penyakit anak pondok. Penyebabnya adalah 

kondisi kebersihan yang kurang terjaga, sanitasi yang buruk, kurang gizi, dan 

kondisi ruangan yang terlalu lembab dan kurang mendapat sinar matahari secara 

langsung. Penyakit kulit skabies menular dengan cepat pada suatu komunitas yang 

tinggal bersama sehingga dalam pengobatannya harus dilakukan secara serentak 



dan menyeluruh pada semua orang dan lingkungan pada komunitas yang terserang 

skabies. Hal ini disebabkan apabila dilakukan secara individual maka akan mudah 

tertular kembali penyakit skabies (David, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian Nugrahaini (2008) diketahui, bahwa santri di 

Pon-Pes Al-Muayyad Surakarta memiliki sikap yang buruk terhadap kebersihan 

diri, santri di Pon-Pes Al-Muayyad rata-rata positif terkena skabies, dan terdapat 

pengaruh sikap tentang kebersihan diri terhadap timbulnya skabies pada santri di 

Pon-Pes Al-Muayyad Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian Riris (2010) 

diketahui bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan, bergantian handuk, 

dan tidur berhimpitan dengan kejadian skabies di Pon-Pes Al-Muayyad Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian Rayi (2011) diketahui, dari jumlah sampel 78 

orang didapatkan yang positif terkena skabies pada santri yang berpengetahuan 

baik ada 7 orang (9,0%); yang berpengetahuan sedang 8 orang (10,3%); dan yang 

berpengetahuan kurang ada 15 orang (19,2%). Kesimpulannya terdapat hubungan 

antara tingkat pengetahuan dengan timbulnya kejadian skabies di Pon-Pes Modern 

Islam (PPMI) Assalam Sukoharjo. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional. Rancangan pada penelitian 

ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian yang 

mempelajari hubungan antara faktor risiko (independen) dengan faktor efek 

(dependen), dimana melakukan observasi atau pengukuran variabel sekali dan 

sekaligus pada waktu yang sama (Riyanto, 2011). Populasi dalam penelitian ini 



adalah santriwan santriwati yang tinggal di Pon-PesAl-hamdulillah minimal satu 

tahun dengan jumlah keseluruhan 380 orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling dan 

diperoleh sampel sebanyak 61 responden. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Nama Pondok Pesantren (Pon-pes) ”Al-hamdulillah” merupakan nama 

yang diberikan oleh KH Cholil Bisri kepada pesantren karena kebiasaan beliau 

yang sering kali mengucap syukur ”Al-hamdulillah”. Pon-pes ” Al-hamdulillah” 

adalah salah satu dari pon-pes di Pulau Jawa sebelah selatan, pesisir utara 

(Pantura) Kota Rembang. Persisnya 14 Km dari Kota Rembang ke utara dan 1,5 

Km. dari Kecamatan Sulang, tepatnya di desa Kemadu, Sulang, Rembang. 

B. Karakteristik Responden 

Populasi penelitian adalah santriwan santriwati yang tinggal di Pon-Pes ”Al-

hamdulillah”  minimal satu tahun dengan jumlah keseluruhan 380 orang.  Jumlah 

sampel atau responden sebanyak 61 orang. Adapun karakteristik responden dapat 

dijelaskan pada Tabel berikut ini: 

 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi   
(orang) 

Persentase  
(%) 

Laki-laki 36 59 
Perempuan 25 41 
Jumlah 61 100 

 
 



Data Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia 

(tahun) 
Frekuensi   
(orang) 

Persentase  
(%) 

17  –  19 32 52,5 
> 19 –  22 25 41 
> 22 –  23 4 6,6 
Jumlah 61 100 

 
Data Karakteristik Responden Berdasarkan Status Skabies 

Usia 
(tahun) 

Frekuensi   
(orang) 

Persentase  
(%) 

Ya 32 52,5 
Tidak 29 47,5 
Jumlah 61 100 

 
Data Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pendidikan 

Usia 
(tahun) 

Frekuensi   
(orang) 

Persentase  
(%) 

Tamat Akademi/PT 1 1,6 
Tamat SMA/MA 47 77 
Tamat SMP/MTS 13 21,3 
Jumlah 61 100 

 

A. Hubungan  antara  frekuensi mandi dengan kejadian skabies   

   Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi square  didapatkan nilai Chi 

square = 53,262;  p= 0,000 (p≤0.05) untuk hubungan tidak  mandi dengan 

penyakit skabies, ada hubungan yang signifikan antara frekuensi mandi dengan 

kejadian skabies. Seperti dikemukakan Juanda (2007) mandi yang baik adalah : 

1). Satu sampai dua kali sehari, khususnya di daerah tropis. 2). Bagi yang terlibat 

dalam kegiatan olah raga atau pekerjaan lain yang mengeluarkan banyak keringat 

dianjurkan untuk segera mandi setelah selesai kegiatan tersebut. 3). Menggunakan 

sabun yang lembut. Germisidal atau sabun antiseptik tidak dianjurkan untuk 

mandi sehari-hari. 4). Membersihkan anus dan genitalia dengan baik karena pada 



kondisi tidak bersih, sekresi normal dari anus dan genitalia akan menyebabkan 

iritasi dan infeksi. 5). Membersihkan badan dengan air. 

B. Hubungan  antara penggunaan sabun dengan kejadian skabies   

    Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi square  didapatkan nilai Chi 

square = 53,262;  p= 0,000 (p≤0.05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara frekuensi menggunakan sabun dengan 

kejadian skabies. Sesuai hasil penelitian Kurniawati (2004) di Puskesmas Gemuh 

I Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yang menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan bermakna antara kebersihan pribadi dengan kejadian skabies. Pada 

higiene perseorangan yang cukup, penularan skabies lebih mudah terjadi. 

Melakukan kebiasaan seperti kebiasaan mencuci tangan, mandi menggunakan 

sabun, menganti pakaian dan pakaian dalam, tidak saling bertukar handuk dan 

kebiasaan memotong kuku, dapat mengurangi risiko terkena scabies. 

C. Hubungan  antara  frekuensi  bergantian sabun dengan kejadian skabies   

    Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi square  didapatkan nilai Chi 

square = 27,557;  p= 0,000 (p<0.05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara frekuensi bergantian sabun dengan kejadian 

skabies. Menurut Entjang (2000) bibit penyakit dapat menular dengan perantara 

benda-benda terkontaminasi karena telah berhubungan dengan penderita, 

misalnya: melalui sabun, handuk pakaian, sapu tangan, dan lain sebagainya. 

D. Hubungan  antara  frekuensi keramas dengan kejadian skabies   

    Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi square  didapatkan nilai Chi 

square = 53,262;  p= 0,000 (p≤0.05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 



ada hubungan yang signifikan antara frekuensi keramas dengan kejadian skabies. 

Menurut penelitian Kurniawati (2004) menyimpulkan bahwa, melakukan 

kebiasaan keramas menggunakan shampo tidak  mudah tertular penyakit skabies. 

E. Hubungan antara mengganti pakaian dengan kejadian skabies 

Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi square  didapatkan nilai Chi 

square = 1,551;  p= 0,000 (p≤0.05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan ada 

hubungan frekuensi berganti pakaian dengan teman dengan kejadian skabies. 

Berdasarkan hasil analisis frekuensi alasan paling banyak apa yang dirasakan jika 

tidak mengganti pakaian adalah gerah yaitu 29 orang (47,5%), adapun dengan 

alasan gatal-gatal adalah 16 orang ( 26,2%), dan 13 orang (21,3%) dengan alasan 

bau badan.   Santriwan dan santriwati dengan kebersihan diri yang buruk mudah 

terkena penyakit skabies, salah satu dari kebersihan diri adalah frekuensi 

mengganti pakaian sehari-hari ( Nugrahaini, 2004). 

F. Hubungan  antara  berganti pakaian dengan teman dengan kejadian skabies   

Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi square  didapatkan nilai Chi 

square = 5,918;  p= 0,015 (p≤0.05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan ada 

hubungan frekuensi berganti pakaian dengan teman dengan kejadian skabies.   

Salah satu penyebab dari kejadian skabies adalah pakaian yang kurang bersih dan 

saling bertukar-tukar pakaian dengan teman satu kamar. Hal itulah yang tidak 

diperhatikan serius oleh pimpinan pondok pesantren dan santri itu sendiri. Para 

santri dapat menghindari penyakit skabies dengan menjaga kebersihan 

pakaiannya. Dengan rajin mencuci dan menjemur. Menurut penelitian Kurniawati 



(2004) menyimpulkan bahwa, tidak saling bertukar pakaian dengan teman tidak  

mudah tertular penyakit skabies. 

G. Hubungan  antara  lama tinggal dengan kejadian skabies   

Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi square  didapatkan nilai Chi 

square = 24,934;  p= 0,000 (p≤0.05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara lama tinggal dengan kejadian skabies.  

Kebanyakan santri yang terkena penyakit skabies adalah santri baru yang belum 

dapat beradaptasi dengan lingkungan, sebagai santri baru yang belum tahu 

kehidupan di pesantren membuat mereka luput dari kesehatan. Semakin lama 

tinggal di Pon-pes, maka semakin sering kemungkinan untuk terltular penyakit 

scabies, mandi secara bersama-sama, saling tukar pakaian, handuk, dan 

sebagainya yang dapat menyebabkan tertularnya penyakit scabies. 

     Berdasarkan hasil penelitian Nugrahaini (2008) diketahui santri di Pon-Pes 

Al-Muayyad Surakarta memiliki sikap yang buruk terhadap kebersihan diri, santri 

di Pon-Pes Al-Muayyad rata-rata positif terkena skabies, dan terdapat pengaruh 

sikap tentang kebersihan diri terhadap timbulnya skabies pada santri di Pon-Pes 

Al-Muayyad Surakarta.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

1. Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi mandi dengan kejadian 

skabies. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi menggunakan sabun 

dengan kejadian skabies. 



3. Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi bergantian sabun dengan 

kejadian skabies.  

4. Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi keramas dengan kejadian 

skabies. 

5.  Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi mengganti pakaian dengan  

kejadian skabies 

6.   Ada hubungan bergantian pakaian dengan teman dengan kejadian skabies.  

7. Ada hubungan yang signifikan antara lama tinggal dengan kejadian 

skabies. 

B. Saran 

1. Bagi santriwan dan santriwati pon-pes Al-hamdulillah Rembang. 

Bagi seluruh santri pondok pesantren disarankan untuk menjaga 

kebersihan secara menyeluruh baik kebersihan seluruh badan maupun 

bagian badan tertentu, serta menjaga kebersihan peralatan yang digunakan 

untuk merawat tubuh seperti sabun, sikat gigi, shampo, handuk dan 

peralatan lain. Selain itu responden perlu memperhatikan dan berhati-hati 

ketika melakukan kegiatan atau aktivitas dengan penghuni lain, misalnya 

menjaga jarak dengan santri yang menderita penyakit skabies, dan 

langsung berobat atau memeriksakan diri jika sudah ada tanda-tanda 

tertular penyakit. 

2. Bagi Pengelola / Pengasuh Pondok Pesantren 

Bagi pengelola atau pengasuh pondok pesantren disarankan untuk 

senantiasa menjaga kebersihan fasilitas dan kesehatan lingkungan pondok. 



Misalnya menyediakan fasilitas kesehatan, seperti klinik dengan obatan-

obatan yang lengkap, petugas yang cekatan dan aktif  mensosialisasikan 

program kesehatan pondok. Bisa juga melakukan himbauan pada 

santriwan dan sntriwatinya untuk tidak saling berganti pakaian, berganti 

sabun, handuk dan pakaian dalam dengan teman. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain diharapkan dapat meneliti variabel lain terkait faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies selain variabel 

kebersihan dan lama tinggal, misalnya pola makan. 
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