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Abstrak  

 

Skabies dalam bahasa Indonesia sering disebut kudis. Jumlah penderita 

skabies di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 2,9% dari jumlah penduduk di 

Indonesia, dan tahun 2012 meningkat menjadi 3,6% penderita skabies. Salah satu 

faktor yang membantu penyebaran penyakit skabies adalah kondisi sosial 

ekonomi yang rendah. Pendidikan kesehatan  tentang skabies adalah kegiatan 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat untuk lebih memahami 

mengenai penyakit skabies. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan juga terjadi 

perubahan sikap yang lebih baik untuk dapat berperilaku hidup sehat dan dapat 

mencegah terjadinya skabies. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap pada penderita skabies 

tentang penyakit skabies di Desa Geneng Sari Kecamatan Kemusu Kabupaten 

Boyolali. Jenis penelitian ini adalah “Quasi Eksperiment, dengan rancangan 

Pretest and Posttest control Group Design. Teknik sampling yang digunakan 

adalah total sampling, yaitu seluruh penderita skabies yang memeriksakan 

penyakitnya di Bidan Desa Geneng Sari Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali 

sebanyak 40 penderita pada periode 1 Februari sampai 31 Maret 2013. Instrumen 

penelitian berupa kuesioner pengetahuan dan sikap tentang skabies. Alat analisis 

data menggunakan uji komparatif, baik independen t test maupun paired t test. 

Hasil penelitian diketahui  terjadi peningkatan pengetahuan pada kelompok 

perlakuan setelah menerima pendidikan kesehatan dengan p = 0,001, sementara 

pada kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan pengetahuan dengan p = 0,125. 

Terjadi perubahan sikap kelompok perlakuan setelah diberi pendidikan kesahatan 

dengan p = 0,001, sedangkan pada kelompok kontrol tidak terjadi perubahan sikap 

yang bermakna dengan p = 0,323. Terdapat perbedaan pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan  antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol dengan p = 0,012. Terdapat perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap sikap  antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan p = 

0,001. 

 

Kata kunci : pendidikan kesehatan, pengetahuan, sikap, skabies. 
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THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE AND 

ATTITUDE TOWARDS SCABIES SUFFERERS IN THE CASE OF 

SCABIES IN GENENG SARI VILLAGE KEMUSU SUBDISTRICT 

BOYOLALI REGENCY  

 

by Vinda Yulia Dewi 

 

Abstract 

 

Scabies is commonly called as kudis in Indonesian. The amount of the sick 

of scabies in Indonesia in 2011 is up to 2,9% of the population of Indonesia, and 

in 2012 it increases to 3.6%. One of factors that helps the spread of scabies is the 

low socio-economics condition. The health education about scabies is an activity 

delivering health issues to the society to have a better understanding about 

scabies. Through the activity, it is also expected that the society will have a better 

attitude to be able to have a healthier life and to prevent scabies. The objective of 

the research is to identify the effect of health education on knowledge and attitude 

towards the scabies sufferers in the case of scabies in Geneng Sari Village, 

Kemusu subdistrict, Boyolali regency. The research is Quasi Experiment, using 

Pretest and Posttest control Group Design. The data collection technique is total 

sampling, means that all the sick of scabies who are treated in Geneng Sari 

midwife, Kemusu subdistrict, Boyolali regency as many as 40 sufferers during 

February 1 through March 31 2013. The data collection instrument is 

questionnaire about knowledge and attitude towards scabies. The data analysis 

technique is comparative test, both independent t test and paired t test. Based on 

the result, it showed that there are improvements on knowledge of the treatment 

group after having the health education by p = 0,001, while on the control group, 

there are no improvements on the knowledge by p = 0,125. There changes on the 

attitude of the treatment group after having the health education by p = 0,001, 

whereas on the control group, there are no significant changes by p = 0,323. 

There are differences in the effect of health education on knowledge between the 

treatment group and the control group by p = 0.012. There are differences in the 

effect of health education on the attitudes between the treatment group and the 

control group by p = 0.001. 

Keywords: health education, knowledge, attitude, scabies 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Skabies dalam bahasa 

Indonesia sering disebut kudis. Orang 

jawa menyebutnya gudig, sedangkan 

orang sunda menyebutnya budug. 

Skabies merupakan penyakit menular 

akibat mikroorganisme parasit yaitu 

Sarcoptes scabei varian humoris, yang 

ditandai dengan keluhan gatal terutama 

pada malam hari dan penularannya 

terjadi secara kontak langsung dan 

tidak langsung, secara langsung 

misalnya bersentuhan dengan penderita 

atau tidak langsung misalnya melalui 

handuk, pakaian, atau bekas alas tidur 

yang sebelumnya ditempati oleh 

penderita skabies (Djuanda, 2007). 

Disamping itu skabies dapat 

berkembang pada orang yang tingkat 

kebersihannya jelek, lingkungan yang 

kurang bersih, dan status perilaku 

individu yang tidak bersih (Siregar, 

2005). Di Indonesia pada tahun 2011 

jumlah penderita skabies sebesar 

6.915.135 (2,9%) dari jumlah 

penduduk 238.452.952 jiwa. Jumlah 

ini meningkat pada tahun 2012 yang 

jumlah penderita skabies sebesar 3,6 % 

dari jumlah penduduk (Depkes RI, 

2012). Pendidikan kesehatan 

merupakan salah satu tindakan 

keperawatan yang mempunyai peranan 

yang penting dalam memberikan 

pengetahuan praktis kepada 

masyarakat, kelompok atau individu. 

Berdasarkan hasil survei 

pendahuluan di Puskesmas Kemusu I 

diketahui bahwa dari bulan Januari 

sampai bulan September 2012 tercatat 

sebanyak 83 penderita skabies yang 

terdiagnosis menderita penyakit 

tersebut dan melakukan pemeriksaan di 

puskesmas. Jumlah ini meningkat 30% 

dari tahun sebelumnya yang jumlah 

penderitanya sebanyak 52 penderita.  

Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan dan 

sikap penderita skabies tentang 

penyakit skabies di Desa Geneng Sari 

Kecamatan Kemusu Kabupaten 

Boyolali. 

 

Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah 

suatu kegiatan atau usaha 

menyampaikan pesan kesehatan 

kepada masyarakat, kelompok atau 

individu. Dengan harapan bahwa 

dengan adanya pesan tersebut, maka 

masyarakat, kelompok atau individu 

dapat memperoleh pengetahuan 

tentang kesehatan yang lebih baik 

(Notoatmodjo, 2007).  

 

Media Pendidikan Kesehatan 

 Media promosi kesehatan 

berfungsi untuk membantu dalam 

proses pendidikan atau pengajaran 

sehingga pesan kesehatan dapat 

disampaikan lebih jelas, dan 

masyarakat atau sasaran dapat 

menerima pesan tersebut dengan tepat 

dan jelas (Nursalam & Efendi, 2008). 

Media promosi menggunakan  leaflet,. 

Alat bantu lihat (visual aids) yang 

berguna dalam menstimulasi indra 

mata pada waktu proses pendidikan 

(slide, gambar, film, dan bagan). 

 

Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan adalah hasil 

‘tahu’, dan terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu 

objek tertentu. Pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (overt 

behavior) (Notoatmodjo, 2007). 
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Sikap(Attitude) 

Sikap merupakan reaksi atau 

respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek 

(Notoatmodjo, 2007). Azwar (2002) 

menyatakan sikap adalah suatu pola 

perilaku tendensi atau kesiapan 

antisipatif, predisposisi untuk 

menyesuaikan diri dalam situasi sosial 

atau secara sederhana, sikap adalah 

respons terhadap stimuli sosial yang 

telah terkondisikan. 

 

 

Skabies 

Skabies adalah penyakit kulit 

yang disebabkan oleh infestasi dan 

sensitisasi terhadap kutu atau mite 

(Sarcoptes scabiei var, hominis) dan 

produknya pada tubuh (Djuanda, 

2007). Di Indonesia skabies sering 

disebut kudis, orang Jawa 

menyebutnya gudik. Skabies adalah 

penyakit zoonosis yang menyerang 

kulit, dapat mengenai semua golongan 

di seluruh dunia. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah “Quasi 

Eksperiment, dengan rancangan 

penelitian yang digunakan adalah 

Pretest and Posttest control Group 

Design. Populasi penelitian adalah 

seluruh penderita skabies yang 

memeriksakan penyakitnya di Bidan 

Desa Geneng Sari Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali sebanyak 40 

penderita.  Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode total sampling. Dari 40 

responden tersebut akan dibagi 

menjadi 2 kelompok, yaitu 20 

responden kelompok eksperimen atau 

perlakuan dan 20 responden kelompok 

kontrol.  

 

Instrumen Penelitian 

1. Instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan 

responden tentang penyakit 

skabies, diperoleh dengan 

kuesioner yang terdiri dari 20 

pertanyaan. Menggunakan skala 

Guttman 

2. Instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat sikap 

responden tentang skabies, 

menggunakan skala Likert  

3. Instrumen lain yang digunakan 

dalam penelitian yaitu SAP 

(Satuan Acara Pendidikan), berisi 

materi-materi tentang skabies 

meliputi pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala, cara penularan 

dan pencegahan skabies.  

 

Analisa bivariat menggunakan uji 

komparatif yaitu independent t test dan 

paired t test. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi responden menurut kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan 

dan status pekerjaan   

Karakteristik  
Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Jumlah % Jumlah % 

Umur     

Remaja 1 5,0 1 5,0 
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Dewasa 15 75,0 16 80,0 

Tua 4 20,0 3 15,0 

Jenis kelamin     

Laki-laki 5 25,0 4 20,0 

Perempuan 15 75,0 16 80,0 

Pendidikan      

SD 0 0 1 5,0 

SMP 5 25,0 8 40,0 

SMA 15 75,0 11 55,0 

Status pekerjaan     

Pelajar 3 15,0 4 20,0 

IRT 7 35,0 5 25,0 

Pedagang 3 15,0 3 15,0 

Swasta 3 15,0 5 25,0 

Petani 4 20,0 3 15,0 

 

Tabel 1. Memperlihatkan 

umur responden kelompok 

perlakuan maupun kontrol 

terbanyak pada kelompok umur 

dewasa, yaitu 75% dan 80%. Jenis 

kelamin responden baik pada 

kelompok perlakuan maupun 

kontrol terbanyak adalah 

perempuan yaitu 75% dan 80%. 

Tingkat pendidikan kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol 

paling banyak pada tingkat SMA 

yaitu 75% dan 55%. Status 

pekerjaan kelompok perlakuan 

paling banyak sebagai ibu rumah 

tangga yaitu 35%, sedangkan 

kelompok kontrol jumlah 

responden sebagai ibu rumah 

tangga dan pegawai swasta sama 

yaitu masing-masing 25%. 

 

Analisis Univariat 

1. Pengetahuan penyakit skabies  

a. Hasil pre test pengetahuan  responden tentang penyakit skabies 

Tabel 2. Hasil pre test pengetahuan penyakit skabies  

Pengetahuan 
Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 0 0 0 0 

Cukup 7 35,0 9 45,0 

Kurang 13 65,0 11 55,0 

Jumlah 20 100,0 20 100,0 

 

Berdasarkan tabel 2 

diketahui hasil pre test 

pengetahuan pada kelompok 

perlakuan mayoritas pada tingkat 

kurang yaitu sebanyak 13 

responden (65%) dan kelompok 

kontrol paling banyak pada tingkat 

kurang yaitu 11 responden (55%). 
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Hasil post  test pengetahuan penyakit skabies 

Tabel 3. Hasil  post test pengetahuan penyakit skabies di Desa Geneng Sari 

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali 

Pengetahuan 
Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 4 20,0 2 10,0 

Cukup 13 65,0 9 45,0 

Kurang 3 15,0 9 45,0 

Jumlah 20 100,0 20 100,0 

 

Berdasarkan tabel 3 diketahui 

hasil posttest pengetahuan responden 

pada kelompok perlakuan pada 

kategori cukup sebanyak 13 responden 

(65%), sedangkan kelompok kontrol 

pada kategori cukup dan kurang 

masing-masing sebanyak 9 responden 

(45%). 

 

 

 

 

 

Sikap tentang penyakit skabies 

Hasil Pre test sikap 

Tabel 4. Hasil pre test sikap responden tentang pengetahuan penyakit skabies  

Sikap  
Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 0 0 0 0 

Cukup 9 45,0 4 20,0 

Kurang 11 55,0 16 80,0 

Jumlah 20 100,0 20 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui 

hasil pre test sikap responden sebelum 

adanya tentang pendidikan tentang 

skabies menunjukkan sikap paling 

banyak dalam kategori  kurang 

sebanyak 11 responden (55%) dan 16 

responden (80%). 

 

 

 

Hasil Post  test sikap 

Tabel 5. Hasil post test sikap responden pengetahuan penyakit skabies  

Sikap  
Perlakuan Kontrol 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 4 20,0 0 0 

Cukup 13 65,0 12 60,0 

Kurang 3 15,0 8 40,0 

Jumlah 20 100,0 20 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5 diketahui 

hasil post test sebagian besar sikap 

responden baik kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol terbanyak 

pada kategori cukup masing masing 
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sebanyak 13 respondan (65%) dan 12 

responden (60%).  

 

 

Analisis Bivariat 

Analisis uji beda rata-rata pre test-

post test pengetahuan kelompok 

perlakuan 

Rata-rata  nilai  Pre test= 10.95 

Post test  =13.70. t- test = -6.419,  p = 

0,001. Keputusan yang diambil adalah 

Ho ditolak, artinya ada perbedaan rata-

rata pengetahuan responden kelompok 

perlakuan antara sebelum dan sesudah 

mendapat pendidikan kesehatan 

tentang penyakit skabies di Desa 

Geneng Sari Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali 

 

Analisis uji beda rata-rata pre test-

post test pengetahuan kelompok 

kontrol 

Rata-rata  nilai  Pre test =11,10 Post 

test  =12,05. Tabel 4.9 memperlihatkan 

Nilai t- test= -1,606 dengan p = 0,125.  

Keputusan yang diambil adalah Ho 

diterima, artinya tidak terdapat 

perbedaan rata-rata pengetahuan 

responden kelompok kontrol antara pre 

test dan post test pengetahuan tentang 

penyakit skabies di Desa Geneng Sari 

Kecamatan Kemusu Kabupaten 

Boyolali. 

 

Analisis uji beda rata-rata pre test-

post test sikap kelompok perlakuan 

Rata-rata  nilai  Pre test =38.150 

Post test= 45.900. hasil uji pre test-

post test sikap diperoleh nilai t- test =  

-8.584, p = 0,001, dengan keputusan 

Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan 

rata-rata sikap responden kelompok 

perlakuan antara sebelum dan sesudah 

mendapat pendidikan kesehatan 

tentang penyakit skabies di Desa 

Geneng Sari Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali 

Analisis uji beda rata-rata sikap pre 

test-post test kelompok kontrol  
Rata-rata  nilai  Pre test = 37,05 

Post test = 37,80. Nilai t- test= -1,014 

dengan p = 0,323. Keputusan adalah 

Ho diterima, artinya tidak terdapat 

perbedaan rata-rata sikap responden 

kelompok kontrol antara pre test dan 

post test sikap tentang penyakit skabies 

di Desa Geneng Sari Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali. 

 

Uji beda pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang pengetahuan 

penyakit skabies antara kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol  

Rata-rata  nilai  Pre test = 13,70 

Post test = 12,05. Nilai t- test= -1,014 

dengan     p = 0,012. Keputusan adalah 

Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan penderita skabies tentang 

penyakit skabies di Desa Geneng Sari, 

Kecamatan Kemusu, Kabupaten 

Boyolali 

 

Beda pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap sikap penderita 

skabies tentang penyakit skabies 

antara kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol  

Rata-rata  nilai  Pre test = 45,901 

Post test = 37,80. Berdasarkan tabel 

4.13 menunjukkan Nilai t- test= 9,225 

dengan p = 0,001. Keputusan adalah 

Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap sikap 

penderita skabies tentang penyakit 

skabies di Desa Geneng Sari, 

Kecamatan Kemusu, Kabupaten 

Boyolali. 
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PEMBAHASAN 

Karakteristik Respoden 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai umur diketahui bahwa  

responden terbanyak pada kelompok 

umur dewasa yaitu (17-45 tahun). 

Responden dewasa dalam penelitian ini 

adalah responden yang menderita 

penyakit skabies. Adanya pendidikan 

kesehatan ini menjadikan sarana yang 

tepat untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang penyakit skabies sehingga 

diharapkan responden yang ikut 

pendidikan kesehatan dapat lebih 

berhati-hati dalam berperilaku hidup 

sehat. 

Mubarak (2006) menyatakan 

salah satu yang mempengaruhi 

pengetahuan dan sikap seseorang 

adalah umur. Sehingga pendidikan 

kesehatan yang diberikan lebih efektif 

jika diberikan kepada penderita skabies 

yang berusia dewasa daripada usia 

anak-anak, karena kemampuan berpikir 

dan menerima informasi seorang 

dewasa sudah bisa menerima dan 

mencerna informasi yang didapat.  

Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin diperoleh 

data baik pada kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol paling 

banyak berjenis kelamin perempuan. 

Banyaknya responden perempuan 

dalam penelitian ini lebih disebabkan 

karena pemberian pendidikan 

dilakukan pada saat arisan warga yang 

selanjutnya diteruskan dengan 

pendidikan kesehatan di Desa Geneng 

Sari Kecamatan Kemus Kabupaten 

Boyolali. Perbedaan jenis kelamin 

pada penelitian ini tidak mengganggu 

jalannya penelitian, sehingga tujuan 

akhir untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang penyakit 

skabies terhadap pengetahuan dan 

sikap baik pada responden kelompok 

perlakuan maupun kelompok kontrol 

dapat tercapai. 

Tingkat pendidikan responden 

penelitian menunjukkan paling banyak 

lulusan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Banyaknya responden lulusan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

diharapkan sudah dapat menerima 

informasi dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang penyakit skabies. 

Adanya informasi kesehatan tentang 

penyakit skabies dapat menambah 

pengetahuan responden yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi sikap 

dan perilaku dalam hidup bersih dan 

sehat dalam mencegah infeksi skabies. 

Berdasarkan status pekerjaan diperoleh 

data bahwa responden kelompok 

perlakuan paling banyak ibu rumah 

tangga, sedangkan pada kelompok 

kontrol responden ibu rumah tangga 

dan yang bekerja di sektor swasta 

seperti buruh pabrik jumlahnya sama.  

Banyaknya ibu rumah tangga pada 

kelompok perlakuan lebih disebabkan 

karena mereka lebih memiliki 

pekerjaan yang cenderung tidak 

memperhatikan kebersihan, beberapa 

responden mengatakan setiap hari 

harus melakukan pekerjaan rumah dan 

lupa akan kebersihan, berbeda halnya 

dengan responden laki-laki yang 

jumlahnya lebih sedikit karena laki-

laki atau suami memiliki pekerjaan 

diluar misalnya swasta ataupun bekerja 

di pabrik, mereka dituntut untuk bersih 

setiap bekerja, jadi mereka lebih 

memperhatikan kebersihan. Begitu 

juga pada kelompok kontrol pekerjaan 

responden terbanyak adalah ibu rumah 

tangga dan swasta. 
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Analisis univariat 

Pengetahuan tentang penyakit 

skabies 

Berdasarkan hasil penelitian, 

pengetahuan responden kelompok 

perlakuan menunjukkan adanya 

peningkatan antara sebelum dan 

sesudah pendidikan kesehatan. 

Pengetahuan responden pada pre test 

tidak dijumpai pengetahuan kategori 

baik, dan lebih banyak pada kategori 

kurang yaitu 13 responden (65%). 

Responden setelah mendapat 

pendidikan kesehatan, pengetahuannya 

meningkat dengan ditandai  adanya 4 

responden (20%) dengan pengetahuan 

kategori  baik, pengetahuan yang 

kurang menurun menjadi 3 responden 

(15%) dan paling banyak pada  

kategori cukup.  

Materi berupa ceramah dan 

diberikan leaflet menjadikan responden 

semakin mudah mengerti materi yang 

diberikan. Proses pemberian dengan 

metode ceramah dan adanya 

komunikasi dua arah yaitu antara 

pemberi pendidikan kesehatan dan 

adanya pertanyaan dari responden 

menjadikan pengetahuan yang 

diberikan mudah dicerna. Oleh karena 

itu adanya peningkatan nilai kuesioner 

dari responden menunjukkan adanya 

perbedaan pengetahuan antara sebelum 

diberi pendidikan kesehatan dengan 

sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan.  Menurut Wawan (2010) 

faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang  berasal dari 

informasi yang diterimanya, dengan 

sumber informasi yang lebih banyak 

salah satunya berasal dari petugas 

kesehatan yang  akan meningkatkan  

pengetahuan sehingga lebih luas. 

Hasil pre test tingkat 

pengetahuan responden pada kelompok 

kontrol menunjukkan tidak terdapat 

responden dengan pengetahuan yang 

baik, sedangkan 11 responden (55%) 

dalam kategori kurang. Pengetahuan 

responden meningkat dengan hasil post 

test yang dilakukan dua hari setelah pre 

test. Hasil post test menunjukkan ada 2 

responden (10%) dengan pengetahuan 

yang baik, dan pengetahuan kurang 

menurun menjadi 9 responden (45%). 

Jarak waktu 2 hari antara pre test dan 

post test memungkinkan responden 

dapat belajar dengan cara menanyakan 

pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner yang responden belum 

mengerti. Informasi yang diperoleh 

dapat dari tenaga kesehatan. Dengan 

demikian adanya jarak waktu 2 hari 

antara pre test dengan post test 

dimaksudkan agar responden dapat 

belajar untuk menambah pengetahuan 

tentang skabies. 

Sikap tentang penyakit skabies 

Berdasarkan hasil penelitian 

sikap pada responden kelompok 

perlakuan menunjukkan adanya 

perubahan sikap antara sebelum 

pendidikan kesehatan dengan sesudah 

menerima pendidikan kesehatan. Hasil 

pre test menunjukkan 11 responden 

(55%) mempunyai sikap yang kurang, 

dan tidak ada responden yang 

mempunyai sikap baik. setelah 

responden menerima pendidikan 

kesehatan sikap responden  berubah 

yaitu hanya 3 responden yang masih 

mempunyai sikap kurang dan terdapat 

4 responden (20%) yang mempunyai 

sikap yang baik. 

Azwar (2008), menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap manusia antara lain 

pengaruh orang lain yang dianggap 

penting. Orang lain merupakan salah 

satu diantara komponen sosial yang 

ikut mempengaruhi sikap. Orang yang 

dianggap penting akan banyak 
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mempengaruhi pembentukan sikap 

pada orang lain.  

  

Analisis bivariat 

Pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap pengetahaun responden 

tentang skabies 

Berdasarkan hasil pre test tingkat 

pengetahuan pada kelompok perlakuan 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 10,95 

dan meningkat menjadi 13,70 setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan.  Hasil 

uji statistik dengan t test diperoleh nilai 

p=0,001 (p≤0,05), sehingga 

disimpulkan terdapat pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan responden tentang skabies 

di Desa Geneng Sari Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali.  

Berbeda halnya dari kelompok 

kontrol bahwa pada pre test nilai rata-

rata pengetahuan sebesar 11,10 dan 

meningkat sebesar 12,05. Terdapat 

selisish sebesar 0,95 poin, dan hasil uji 

statistik menunjukan nilai p=0,125 

(p>0,05) yang artinya tidak terdapat 

perbedaan antara pre test dan post test 

pengetahuan responden tentang skabies 

di Desa Geneng Sari Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 

hasil uji beda rata-rata pengetahuan pre 

test-post test kelompok perlakuan 

dapat dikatakan bahwa peningkatan 

pengetahuan pada kelompok perlakuan 

dapat dipengaruhi oleh adanya 

pemberian pendidikan kesehatan 

meskipun tidak menutup kemungkinan 

kelompok perlakuan dapat 

meningkatkan pengetahuan dari 

sumber informasi lain seperti dari 

koran, dan majalah kesehatan karena 

pemberian post test yang diberikan 

rentang waktu selama 2 hari. Hal ini 

sesuai dengan penelitian (Acka et al., 

2010) yang berjudul Paracitic Worms : 

Knowledge, Attitudes, and Practice in 

Western Cote d’Ivoiere with 

implications for integrated control 

yang mengatakan bahwa peningkatan 

kebersihan terhadap air bersih dan 

sanitasi sangat diperlukan bersama 

dengan diberikan pendidikan kesehatan 

dari petugas kesehatan, karena dengan 

pemberian pendidikan kesehatan 

pengetahuan yang akan diterima oleh 

responden akan lebih bersifat lama. 

Notoatmodjo (2003) menyatakan 

bahwa pengetahuan merupakan hasil 

tahu, dan terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu 

objek tertentu. Proses mencari tahu ini 

mencakup berbagai metode dan 

konsep, baik melalui proses pendidikan 

maupun media informasi yang lain. 

Sehingga kelompok perlakuan yang 

mendapat pendidikan kesehatan 

menjadi lebih mengetahui penyakit 

skabies.  

Pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap  sikap responden tentang 

skabies 

Hasil pre test sikap pada pada 

kelompok perlakuan diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 38,15 dan meningkat 

menjadi 45,90 setelah responden 

mendapat pendidikan kesehatan. Hasil 

uji statistik dengan uji t test diperoleh 

nilai p=0,001 (p≤0,05), sehingga 

disimpulkan terdapat pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap sikap  

responden tentang skabies di Desa 

Geneng Sari Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali.  

Hasil pre test pada kelompok 

kontrol diperoleh nilai rata-rata sikap 

sebesar 37,05 dan meningkat menjadi 

38,70.  Hasil uji statistik dengan uji t 

test diperoleh nilai p=0,323 (p>0,05) 

yang artinya tidak terdapat perbedaan  

antara nilai pre test dengan post test 

terhadap sikap responden tentang 
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skabies di Desa Geneng Sari 

Kecamatan Kemusu Kabupaten 

Boyolali. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 

hasil uji beda rata-rata pre test-post test 

sikap kelompok perlakuan dapat 

dikatakan bahwa peningkatan sikap 

pada kelompok perlakuan dapat 

disebabkan karena sikap responden 

yang menerima dan merespon 

pemberian pendidikan kesehatan. 

Namun tidak menutup kemungkinan 

sikap responden bisa berubah karena 

adanya pengaruh dari orang lain, 

pengalaman, ataupun media massa. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Vivas, 

Gelaye, Aboset, Kumie, Berhane, and 

A. Williams (2010) yang mengatakan 

bahwa pendidikan kesehatan 

memberikan bukti yang objektif untuk 

pengembangan program pelaksanaan 

kesehatan yang komprehensif dalam 

menjaga kebersihan.  Notoatmodjo 

(2007) menyatakan bahwa seseorang 

bisa merubah sikap karena ada 

tingkatannya, tingkatan sikap tersebut 

diantaranya ada 4 tingkatan yaitu : 

menerima, merespon, menghargai dan 

bertanggung jawab. 

 Kelompok perlakuan yang 

mendapat pendidikan kesehatan dan 

mampu memahami materi yang 

disampaikan oleh peneliti, maka 

mereka akan membandingkan materi 

pendidikan kesehatan dengan kondisi 

di rumah mereka dan tampaknya 

selama ini sikap dan perilaku mereka 

sudah baik berkaitan dengan pola 

hidup sehat agar tidak terkena skabies. 

Berbeda halnya pada sikap 

kelompok kontrol, dimana pendidikan 

kesehatan yang diberikan dilakukan 

setelah post test, menjadikan 

responden tidak banyak mendapat 

informasi tentang skabies secara baik, 

meskipun antara pre test dan post test 

yang diberikan jeda waktu selama 2 

hari. Hasil wawancara terhadap 

responden kelompok kontrol setelah 

diberikan post test sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan, diperoleh 

keterangan bahwa kurun waktu 2  hari, 

setelah pre test responden belum 

mendapatkan informasi tambahan 

mengenai skabies. Hal ini disebabkan 

responden memiliki aktivitas lain 

seperti bekerja di pabrik, dan ibu 

rumah tangga yang selama aktivitas 

tersebut tidak sempat menanyakan 

kepada orang lain tentang skabies. 

Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian Rohmawati, (2010) di 

Pondok Pesantren Al-Muayyad 

Surakarta. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara pengetahuan dengan 

kejadian skabies di Pondok Pesantren 

Al-Muayyad Surakarta. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Azizah (2013) di 

Pondok pesantren Al-Hamdulillah 

Rembang menyimpulkan ada 

hubungan antara frekuensi mandi, 

penggunaan sabun, bergantian sabun 

dengan teman, frekuensi keramas, 

mengganti pakaian, berganti pakaian 

dengan teman dan lama tinggal di 

pondok pesantren dengan kejadian 

skabies di Pondok Pesantren Al 

Hamdulillah Rembang. Penelitian 

mengenai pendidikan kesehatan yang 

dilakukan oleh Jadmiko (2010) 

menyimpulkan ada pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan sikap suami tentang 

vasektomi di Desa Jeruk wilayah kerja 

Puskesmas Miri Kabupaten Sragen. 

 

 

Simpulan 

1. Tingkat pengetahuan responden 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sebelum diberikan 
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pendidikan kesehatan tentang 

scabies paling banyak pada kategori 

kurang (65% dan 55%),sedangkan 

sikap responden paling banyak pada 

kategori kurang (55% dan 80%). 

2. Tingkat pengetahuan responden 

kelompok perlakuan setelah 

diberikan pendidikan kesehatan 

tentang skabiespaling banyak pada 

kategori cukup (65%), sedangkan 

sikap responden mengalami 

peningkatan menjadi cukup (65%).  

3. Tingkat pengetahuan responden 

kelompok kontrolpre test tentang 

skabies banyak dalamkategori 

kurang (55%),  sikap responden 

banyak dalam  kategori kurang 

(80%). Hasil  post testpada 

pengetahuan paling  banyak  pada  

kategori cukup (45%) dan kurang 

(45%), sedangkan sikap responden 

mengalami peningkatan menjadi 

cukup (60%).  

4. Terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang skabiesterhadap 

pengetahuan dan sikap pada 

responden kelompok perlakuandi 

Desa Geneng Sari Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali.   

 

Saran 

1. Bagi  responden 

Diharapkan setelah mendapat 

pendidikan kesehatan tentang 

skabies dapat merubah perilaku 

hidup bersih dan sehat agar tidak 

terkena skabies salah satunya mandi 

dengan air bersih 

2. Bagi institusi pendidikan 

keperawatan 

Institusi pendidikan keperawatan, 

hendaknya membekali pula 

mahasiswanya dengan kemampuan 

menyampaikan materi kesehatan 

kepada masyarakat, sehingga 

kemampuan calon perawat yang 

nantinya menjadi nara sumber 

kesehatan di masyarakat dapat 

diemban dengan baik.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan jumlah 

responden. 
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