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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, 

yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, di antaranya adalah 

pengetahuan dan sikap masyarakat dalam merespon suatu penyakit 

(Notoatmodjo, 2003). 

Salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh sebagian 

besar masyarakat di Indonesia adalah masalah kesehatan yang menyerang 

sistem perlindungan tubuh paling luar, yaitu kulit. Penyakit kulit bisa 

disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, faktor lingkungan dan 

kebiasaan hidup sehari-hari. Lingkungan yang sehat dan bersih akan 

membawa efek yang baik bagi kulit. Demikian pula sebaliknya, 

lingkungan yang kotor akan menjadi sumber munculnya berbagai macam 

penyakit, selain itu kulit juga mempunyai nilai estetika. Penyakit kulit 

dapat disebabkan oleh jamur, virus, kuman, parasithewani dan lain-lain. 

Salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh parasitadalah 

skabies(Djuanda, 2007). 

Skabiesdalam bahasa Indonesia sering disebut kudis. Orang jawa 

menyebutnya gudig, sedangkan orang sunda menyebutnya budug. Skabies 

merupakan penyakit menular akibat mikroorganisme parasityaitu 
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Sarcoptes scabei varianhumoris, 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 skabiesdapat berkembang pada orang 

yang tingkat kebersihannya jelek, lingkungan yang kurang bersih, dan 

status perilaku individu yang tidak bersih (Siregar, 2005). 

Insiden skabies di negara berkembang menunjukkan siklus 

fluktuasi yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan, interval antara akhir 

dari suatu permulaan epidemi ke epidemi berikutnya kurang lebih 10-15 

tahun. Di beberapa negara berkembang, prevalensi skabies sekitar 6%-

27% dari populasi umum, sedangkan di Indonesia pada tahun 2011 jumlah 

penderita skabies sebesar6.915.135 (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). 

Menurut Siregar (2005), laporan kasus penyakit skabies di 

berbagai belahan dunia masih sering ditemukan pada keadaan lingkungan 

yang padat penduduk, status ekonomi rendah, tingkat pendidikan yang 

rendah dan kualitas hygiene pribadi yang kurang baik.Indonesia 

merupakan negara yang masih banyak memiliki masyarakat kelas 

menengah kebawah. Salah satu faktor yang membantu penyebaran 

penyakit skabies adalah kondisi sosial ekonomi yang rendah. Mereka 
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sering tidak memperhatikan kebersihan perorangan, kebersihan lingkungan 

serta kebersihan tempat tinggal. Sebagai salah satu upaya dalam 

menanggulangi penyebaran penyakit skabies adalah dengan cara 

memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit ini. 

Pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk 

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. Dan pada akhirnya pengetahuan 

tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku. Dimana tujuan 

dari pendidikan kesehatan ini adalah agar masyarakat, kelompok atau 

individu dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan 

(Notoatmodjo, 2007). Pendidikan kesehatan merupakan salah satu 

tindakan keperawatan yang mempunyai peranan yang penting dalam 

memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat, kelompok atau 

individu. 

Keberhasilan penderita dalam mencegah penularan 

penyakitskabies pada orang lain sangat ditentukan oleh kepatuhan dan 

keteraturandalam menjaga kebersihan diri. Oleh karena itu selama 

pengobatan danperawatan diperlukan tingkat pendidikan yang baik dari 

penderita. Perilakupenderita skabies dalam upaya mencegah prognosis 

yang lebih burukdipengaruhi oleh pengetahuannya tentang penyakit 

ini.Pengetahuandan sikap penderita yang buruk akan 
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menyebabkankegagalan dalam tindakan penanggulangan penyakit skabies 

(Notoatmodjo, 2003). Apabila skabies tidak segera mendapat pengobatan 

dalam beberapaminggu maka akan timbul dermatitis yang diakibatkan 

karenagarukan. Rasa gatal yang ditimbulkan terutama pada waktu malam 

hari,secara tidak langsung akan mengganggu kelangsungan hidup. Selain 

itu, setelah klien sembuh akibat garukan tersebut akan 

meninggalkanbercak hitam yang nantinya juga akan mempengaruhi 

perasaan klien sepertimerasa malu, cemas, takut dijauhi orang lain dan 

sebagainya (Siregar, 2005). 

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. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bidan 

desa pada Bulan September 2012 di Desa Geneng Sari tercatat sebanyak 

65 orang yang terkena skabies, dengan 10 penderita berusia 1-9 tahun, 13 

penderita berusia 10-26 tahun, 19 penderita berusia 27-43 tahun, 15 

penderita berusia 44-60 tahun dan 8 penderita berusia 61-64 tahun, jumlah 

ini meningkat dari bulan sebelumnya. Pada periode Bulan Februari sampai 

Maret dari data pemeriksaan di Bidan Desa Geneng Sari tercatat 40 pasien 

skabies. 
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Dari hasil wawancara singkat yang peneliti lakukan secara acak 

terhadap 7 dari 10 orang penderita skabies di desa tersebut, mereka 

mengatakan kurang memperhatikan personal higiene, dan mengatakan jika 

pada pagi hari sudah mandimaka pada sore hari mereka tidak mandi lagi. 

Hal ini dikarenakan ketersediaan air yang sangat terbatas, ada juga yang 

mengatakankalau mandi tidak menggunakan sabun mandi, dan sehabis 

mandi handukyang sudah mereka pakai jarang dijemur dibawah sinar 

matahari, merekajuga mengatakan memakai handuk tersebut secara 

bergantian dengan anggota keluarga yang lain, begitu juga dengan alas 

tidur dan selimut, kamar tidur mereka juga berantakan dan kotor, dan 

pakaian tersebar dimana-mana. Selain itu ada juga yang mengatakan tidak 

menggunakan sabun ketika cuci tangan. Disamping itu peneliti juga 

mendapatkan informasi bahwa 8 dari 10 orang penderita skabies yang 

dikaji secara acak tidak mengetahui tentang penyakit skabies,penyebab 

timbulnya penyakit skabies, cara pencegahan penularan dan caraperawatan 

luka akibat penyakit ini. Berdasarkan gambaran tersebut makapeneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap  pada penderita skabies tentang 

penyakit skabies di Desa Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten 

Boyolali”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah “apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan sikap penderita skabies tentang penyakit skabies di Desa 

Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap penderita 

skabies tentang penyakit skabies di Desa Geneng Sari Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui pengetahuandan sikap penderita skabies tentang 

penyakit skabies sebelum diberi pendidikan kesehatan. 

b. Mengetahui perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah 

diberi pendidikan kesehatan tentang penyakit skabies. 

c. Mengetahui perbedaan sikap sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang penyakit skabies. 

d. Mengetahui perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan sikap penderita dengan membandingkan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di Desa Geneng Sari. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penderita  

Sebagai upaya menambah pengetahuan tentang personal 

hygiene masing-masing individu dalam rangka untuk meningkatkan 

kesehatan kulit dan mencegah penularan ke anggota keluarga yang 

lain. 

2. Bagi Profesi Keperawatan 

Dapat menambah informasi tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat tentang 

penyakit skabies di Desa Geneng Sari Kecamatan Kemusu Kabupaten 

Boyolali. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya dan menambah  

wawasan yang dapat menambah ilmuserta pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah penyakit kulit. 

 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian tentang penyakit skabies telah banyak dilakukan 

sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum 

ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain: 

1. Rohmawati, (2010) yang meneliti “Hubungan antara Faktor 

Pengetahuan dan Perilaku dengan Kejadian Skabies di Pondok 
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Pesantren Al-Muayyad Surakarta”. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian skabies 

di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta (p = 0,023). Tingkat 

pengetahuan sangat berpengaruh terhadap terjadinya skabies. 

2. Nugraheni, (2008) yang meneliti “Pengaruh Sikap tentang Kebersihan 

Diri terhadap Timbulnya Skabies (Gudik) pada Santriwati di Pondok 

Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitiankuantitatif dengan metode penelitian cross sectional, 

pengujian hipotesis dengan menggunakan chi kuadrat. Hasilnya 

didapatkanbahwa sikap tentang kebersihan diri berpengaruh signifikan 

terhadap terjadinya skabies dengan p < 0,005. 

3. Azizah, (2013) yang meneliti “Hubungan antara Kebersihan Diri dan 

Lama Tinggal dengan Kejadian Penyakit Skabies di Pondok Pesantren 

Al-Hamdulillah Rembang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

observasional dengan pendekatan cross sectional.  

4. Jadmiko, (2010) yang meneliti “Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

terhadap Perubahan Pengetahuan dan Sikap Suami tentang Vasektomi 

di Desa Jeruk Wilayah Kerja Puskesmas Miri Kabupaten Sragen. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment dengan 

pendekatan pretest and posttest control group design. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

perbedaanya dapat dilihat pada subyek, tempat dan hal-hal yang diteliti 

tentang penyakit skabies yaitu tentang pengetahuan, perilaku dan sikap 
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penderita skabies. Selain itu, dari penelitian-penelitian di atas belum ada 

yang melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit skabies. 

Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan  sikap pada 

penderita skabies tentang penyakit skabies di Desa Geneng Sari 

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. 


