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Abstrak  

Penyakit kulit seperti scabies dapat menyerang semua orang, termasuk pada 

anak-anak. Kebiasaan bermain di luar rumah dan tidak memperhatikan kebersihan 

tempat bermain, menjadikan resiko terkena scabies meningkat. Kurangnya 

pengetahuan orang tua terhadap scabies juga dapat meningkatkan kejadian scabies 

pada anak. Studi penduhuluan peneliti diketahui bahwa masih banyak orang tua yang 

belum memahami tentang scabies, cara penularan dan pencegahan, sehingga anak 

dapat mengalami scabies. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan orang tua terhadap kejadian scabies pada anak prasekolah di desa 

Geneng Sari Kemusu Boyolali. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif 

korelasi dengan pendekatan crossectional. Sampel penelitian adalah semua orang tua 

yang mempunyai anak umur 3-6 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

total sampling. Instrument penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan tentang 

scabies dan observasi kejadian scabies pada anak. Analisis data menggunakan uji Chi 

Square. Hasil penelitian menunjukkan 15 responden (39,5%) mempunyai 

pengetahuan yang tinggi, sementara 23 responden (60,5%) dengan pengetahuan yang 

rendah. Sebanyak  14 anak (36,8%) tidak mengalami scabies, dan 24 anak (63,2%) 

mengalamai scabies. Hasil analisis  data diketahui nilai 2= 5.712 p = 0,017. Hasil 

analsis data dapat disimpulkan ada hubungan antara pengetahuan orangtua tentang 

scabies dengan kejadian scabies pada anak. 

 

Kata kunci: pengetahuan,  scabies,  anak prasekolah  

 

 

 

 

 



 

RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS’S KNOWLEDGE TO SCABIES 

INCIDENT AT PRESCHOOL CHILDREN IN GENENG SARI VILLAGE 

KEMUSU OF BOYOLALI 

 

 

Abstract 

 

 

Skin diseases is like  scabies can attack everyone, including the children. The 

habit of playing outdoors and, cleanliness make exposed to increased risk from 

scabies. A lack of knowledge parents against from scabies can also increase the 

incident from scabies on child. The study pre researchers know that are still many 

parents do not understand about from scabies, means communicability and 

prevention, so that children can suffer from scabies. The aim to know relationship 

between parents’s knowledge to scabies incident at preschool children in Kemusu 

sub-district.   Research method is using descriptive correlation and design with 

crossectional approach. Samples research is all parents who as a child age 3-6 

years. Technique the sample total use sampling. Instrument research using a 

questionnaire knowledge of from scabies and observation scene from scabies on 

child. Analysis of data test using chi square. The result showed 15 respondents (39,5 

%) with high knowledge while 23 respondents (60,5 %) with poor knowledge. 14 

child (36,8%) not scabies suffer, and 24 child (63,2 %) with scabies. Result analysis 

data that X
2
 = 5.712 p = 0,017. Results analysis data can be inferred is a relationship 

between parents’s knowledge to scabies incident at preschool children in Kemusu 

sub-district 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Scabies adalah iritasi yang 

disebabkan oleh kutu Sarcoptes scabies 

yang menimbulkan gatal. Kutu ini 

bersarang pada lapisan kulit atas. Kata 

lain dari scabies dalam bahasa Indonesia 

sering disebut kudis, sedangkan orang 

Jawa mengatakan gudig (Djuanda, 

2007). 

Insiden scabies di negara 

berkembang saat ini menuju siklus yang 

cenderung naik turun. Dari beberapa 

negara berkembang seperti Indonesia, 

pada tahun 2008 diperkirakan terdapat 

sejumlah anak-anak sebesar 77 juta dari 

220 juta penduduk saat ini, yang 

kemungkinan besar mudah terkena 

penyakit menular disebabkan populasi 

semakin bertambah. Pada tahun 2008 

prevalensi scabies sebesar 5,6%-12,95% 

(Depkes, 2008). Sedangakan pada tahun 

2013 belum ada data yang meneliti 

tentang prevalensi kejadian scabies 

(Depkes, 2013). 

Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Bagian Dinas Kesehatan Boyolali 

jumlah penderita scabies merupakan 

urutan ke 10 penyakit menular pada 

tahun 2009. Penderita scabies pada 

wilayah boyolali sebanyak 2.654 kasus. 

Hal tersebut diantaranya karena adanya 

kegiatan penemuan penderita scabies 

secara aktif di beberapa desa endemis di 

wilayah Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan studi pendahuluan 

pada tanggal 13 Desember 2012 

didapatkan data dari rekam medis di 

Puskesmas Kemus, dengan jumlah kasus 

penderita scabies sebanyak 966 kasus 

dari 7 desa. Dari 7 desa tersebut, desa 

yang mengalami kejadian scabies paling 

banyak dan sering berobat akibat scabies 

di Puskesmas Kemusu terjadi di desa 

Geneng Sari.  Hasil rekam medis 

menunjukkan di desa Geneng Sari yang 

sering  terkena scabies pada anak umur 

1-4 dan 5-14  tahun dibulan Agustus - 

Desembar tahun 2011 adalah 97 kasus, 

paling banyak pada anak prasekolah 

dengan kasus 56 kasus, anak usia 

sekolah dan 41 kasus. Dan jumlah 

penderita pada anak 1-4 dan 5-14 tahun 

pada bulan Mei - September tahun 2012 

adalah 171 kasus, terbagi dari 96 kasus 

pada anak prasekolah dan 75 pada anak 

usia sekolah. 

Tujuan Penelitian mengetahui 

tingkat pengetahuan orang tua yang 

berhubungan dengan kejadian scabies 

pada anak prasekolah di lingkungan 

kecamatan kemusu. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengetahuan Scabies 

Pengetahuan adalah merupakan hasil 

dari “tahu” dan terjadi setelah seorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yaitu: 

indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. 

(Notoatmodjo, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan orang tua 

tentang scabies 

a) Pelayanan kesehatan (Puskesmas) 

Kegiatan yang dilaksanakan 

puskesmas kurang berorientasi pada 

masalah dan kebutuhan kesehatan 

masyarakat setempat. (Sulaeman, 

2011). 

b) Kader posyandu 



 

Kader posyandu merupakan tenaga 

ahli yang terampil dalam mengatasi 

masalah kesehatan di masyarakat. 

(Heru, 2005). 

c) Keluarga 

Peran keluarga sangat penting dalam 

meningkatkan pengetahuan antar 

sesama anggota keluarga. Bila peran 

ayah dan ibu saling mendukung maka 

akan mudah mengatasi masalah 

kesahatan yang ada. (Muhlisin, 2012). 

d) Pendidikan kesehatan 

Pendidikan kesehatan pada 

hakekatnya membantu orang tua agar  

mampu berperan aktif seperti yang 

diharapakan maka diperlukan orang 

tua yang memiliki pengetahuan yang 

cukup dalam bidang kesehatan, 

memiliki sikap positif terhadap 

kesehatan serta mempunyai kemauan 

dan kemampuan dalam melaksanakan 

upaya-upaya kesehatan secara 

mandiri. (Supariasa & Suiraoka, 

2012). 

Scabies  

Scabies adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh sarcoptes scabies 

varian harminis, yang penularannya 

secara kontak langsung (Djuanda, 2007). 

Cara Penularan  

  Penyakit ini sangat erat kaitannya 

dengan kebersihan perseorangan dan 

lingkunngan, atau apabila banyak orang 

yang tinggal bersama-sama dalam satu 

tempat dengan penderita. Penularan 

scabies terjadi ketika orang–orang tidur 

bersama disatu tempat sama di 

lingkungan rumah tangga, sekolah-

sekolah yang tidak menjaga 

kebersihannya dan fasilitas umum lain 

yang dipakai secara bersama-sama di 

lingkungan masyarakat 

(Tarwoto&Wartonah, 2006). 

Anak Prasekolah 

Anak prasekolah adalah anak yang 

mempunyai rentang usia antara 3 sampai 

6 tahun yang dimana kebutuhan biologis, 

psikososial, kognitif, spiritual dan sosial 

selama periode ini semakin meningkat 

(Santrock, 2011). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif korelasi dengan 

pendekatan crossectional Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 38 

orang tua yang mempunyai anak umur 3-

6 tahun.Sampelnya yaitu orang tau yang 

mempunyai anak umur 3-6 tahun di desa 

Geneng Sari Kecamatan Kemusu. teknik 

sampling adalah total sampling dengan 

kriteria sampel: 

1. Orang tua yang mempunyai anak 

berumur 3-6 tahun. 

2. Orang tua dan anak prasekolah yang 

tinggal di desa Geneng Sari. 

Instrumen Penelitian 

Alat ukur instrument penelitian yang 

telah digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuseioner dengan pernyataan 

tertutup yang disusun secara terstruktur 

dan observasi. Instrumen yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan responden tentang penyakit 

scabies, diperoleh dengan kuesioner 

yang terdiri dari 20 pertanyaan.   

Analisis yang digunakan menggunakan 

Uji Chi Square. 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden 

Tabel 4.1  . Distribusi karakteristik 

responden. 

 

 

 



 

Karakteristik responden Jumlah % 

Umur Orang tua 

21-26 tahun 

 

16 

 

42,1 

27-33 tahun 

34-39 tahun 

18 

4 

47,4 

10,5 

Total 38 100.0 

Pendidikan   

SD 7 18.4 

SMP 11 28.9 

SMA 18 47.4 

PT 2 5.3 

Total 38 100.0 

Status pekerjaan    

IRT 24 63.2 

Swasta 7 18.4 

Wiraswasta 5 13.2 

PNS 2 5.3 

Total 38 100.0 

Jumlah anak    

1 orang anak 10 26.3 

2 orang anak 16 42.1 

3 orang anak 12 31.6 

Total 38 100.0 

Usia anak   

3 tahun 6 15.8 

4 tahun 14 36.8 

5 tahun 16 42.1 

6 tahun 

 

2 

 

5.3 

 

Total 38 100.0 

 

Tabel 4.1  menunjukan  data 

umur respoden banyak pada 27-33 tahun 

sebesar 47.4%, sebagian besar 

berpendidikan SMA sebesar 47,4%. 

sebagian besar responden sebagai ibu 

rumah tangga sebesar 63,2%, responden 

banyak memiliki 2 orang anak sebesar 

42,7%, anak responden banyak pada usia  

5 tahun sebesar 42,1%. 

Analisis Univariat 

Pengetahuan orang tua tentang 

scabies 
Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan 

pengetahuan orang tua tentang scabies 

 

Pengetahuan  Jumlah % 

Tinggi  15 39.5 

Rendah  23 60.5 

Total 38 100.0 

 

Tabel 4.2 penelitian diketahui 

sebagian besar responden masih 

mempunyai pengetahuan tentang scabies 

yang rendah  sebesar 60,5%. 

 

Kejadian scabies pada anak 

prasekolah 
Tabel 4.3. Distribusi responden berdasarkan 

kejadian scabies pada anak prasekolah 

 

Kejadian   Jumlah  % 

Tidak pernah 

scabies 

14 36.8 

Pernah scabies 24 63.2 

Total 38 100.0 

 

Tabel 4.3 diketahui sebagian 

besar anak prasekolah responden 

mengalami scabies, sebesar 63,2%. 

 

 

 

 

 



 

Analisis Bivariat 

Tabel 4.4 Tabulasi silang pengetahuan orang tua tentang scabies dengan kejadian 

scabies pada anak prasekolah  
 

Pengetahuan  Kejadian scabies Total  2 p 

Tidak kejadian Kejadian  

N % N % N  % 5,712 0.017 

Tinggi  9 23,7 6 15,8 15 39,5 

Rendah  5 13,2 18 47,4 23 60,5 

Total 14 36.8 24 63.2 38 100 

 Tabel 4.4 rnemperlihatkan 

dari 15 responden (39,5%) yang 

mempuyai pengetahuan tentang scabies 

dengan tinggi terdapat 9 anak responden 

(23,7%) yang mengalami kejadian 

scabies dan 6 anak responden (15,8%) 

tidak mengalami scabies. Dari 23 

responden prosentase yang mempunyai 

pengetahuan rendah terdapat 5 anak 

responden (13,2%) mengalami tidak 

mengalami Skabies dan 18 anak 

responden (47,4%) mengalami scabies. 

Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan alat analisis Chi Square 

menunjukkan nilai 2= 5.712 dengan p 

=0,017. Hasil ini dapat ditarik 

kesimpulan berupa ada hubungan antara 

pengetahuan orangtua tentang scabies 

dengan kejadian scabies pada anak 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan 38 

responden orang tua sesuai dengan 

kriteria sampel yang bertempat tinggal di 

desa Geneng Sari Kemusu Boyolali. 

Dimana dalam distribusi karakteristik 

responden yang diteliti antara lain: umur, 

pendidikan, status pekerjaan, jumlah 

anak, usia anak. 

Distribusi responden menurut 

umur menunjukkan rata-rata responden 

berusia 27-33 tahun. Usia 27-33 tahun 

merupakan usia matang bagi wanita 

dalam menjalankan perannya sebagai 

seorang ibu. Hal ini sesuai dengan rata-

rata usia perkawinan bagi wanita yang 

dianjurkan oleh pemerintah, dimana 

perempuan dianjurkan untuk menikah 

pada usia 20 sampai 25 tahun (BKKBN, 

2010). 

Distribusi responden menurut 

pekerjaan menunjukkan sebagaian besar 

adalah ibu rumah tangga. Ibu yang tidak 

bekerja memiliki kelemahan informasi 

tentang kesehatan. Hal tersebut 

sebagaimana dikemukakan oleh Kocinaj 

et al (2009). Bahwa seorang ibu yang 

bekerja akan memperoleh lebih banyak 

informasi yang dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu mengenai kesehatan 

kulit anaknya dibandingkan dengan ibu 

yang tidak bekerja. 

Distribusi responden menurut 

pendidikan menunjukkan rata-rata 

responden memiliki tingkat pendidikan 

SMA. Menurut Departemen Pendidikan 

(2013) lama pendidikan lebih dari 9 

tahun sudah termasuk dalam kategorik 

baik. Tingkat pendidikan yang baik 

diharapkan dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan, sikap dan perilaku ibu 



 

dalam memahami ketika menerima 

penyuluhan kesehatan, sebagaimana 

dikemukakan (Notoatdmojo, 2007) yang 

mengemukakan bahwa, status 

pendidikan mempengaruhi kesempatan 

memperoleh informasi mengenai 

penatalaksanaan penyakit. 

Distribusi responden menurut 

usia anak prasekolah antara umur 3-6 

tahun (Santrock, 2011). Kelompok usia 

anak berumur 3-6 tahun memiliki 

kemampuan cepat untuk belajar. Anak 

belajar dari bagaimana orang dewasa 

memperlakukannya. Jika ibu dan ayah 

membiasakan memberikan perilaku 

sehat sejak dini, maka anakpun terbiasa 

dengan perilaku sehat tersebut. 

Misalnya, ibu dan ayah membiasakan 

memberikan contoh mencuci tangan 

sebelum makan pada anak. Maka 

kebiasaan tersebut akan terbiasa sampai 

tahap perkembangan selanjutnya. 

Anak juga belajar dari apa yang 

mereka melihat, mendengar dan 

pengalaman kejadian yang dialami. 

Anak belajar dari pengamatan yang 

mereka lihat dari ibu, ayah atapun 

gurunya. Sehingga orang tua hendaknya 

memberikan contoh pada anak dalam 

perilaku sehat agar dapat mudah ditiru 

untuk menjauhkan anak terkena penyakit 

(Syahreni, 2010). 

Distribusi responden menurut 

tingkat pengetahuan orang tua tentang 

kejadian scabies pada anak prasekolah 

sebesar (60,5%) dari 23 responden. 

Tingkat pengetahuan orang tua tentang 

kejadian scabies pada anak prasekolah 

sangat kurang dalam memahami 

pengertian, penyebab, siklus hidup, 

tanda dan gejala, cara penularan dan 

pencegahan. 

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan orang tua 

terjadi kejadian scabies adalah faktor 

lingkungan. Tempat dan hunian di desa 

Geneng Sari yang kurang 

memperhatikan kebersihan, serta tempat 

tinggal responden yang serumah dengan 

hewan ternaknya sehingga dapat 

meningkatkan kencenderungan 

terjadinya suatu penyakit pada tempat 

tinggal responden. Sesuai dengan 

pernyataan petugas puskesmas Kemusu 

lingkungan tempat tinggal responden 

termasuk desa yang jauh dari wilayah 

kerja Puskesmas Kemusu. Dikarenakan 

letak geografis dan prasarana jalan 

menuju desa tersebut sangat jauh dan 

jalannya juga buruk menuju desa 

Geneng Sari, sehingga kesempatan 

untuk memperoleh informasi kurang. 

Masyarakat mengatakan petugas pernah 

melakukan penyuluhan tentang 

kesehatan, hanya sebatas memberikan 

penyuluhan tentang DBD yang pernah 

dilakukan di desa Geneng Sari.,tetapi 

tentang penyuluhan penyakit kulit 

petugas puskesmas belum pernah 

dilakukan dimasyarakat di desa Geneng 

Sari Kemusu. Kebiasaan dan perilaku 

orang tua setiap harinya melakukan 

aktivitas MCK beserta anak-anaknya di 

sungai sehingga mudah terkena penyakit 

scabies maupun tertular. Orang tua juga 

jarang melihat informasi layanan 

kesehatan dari tayangan telivisi yang 

secara tidak sadar dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang kesehatan kulit 

terutama pencegahan penyakit scabies. 

Tingkat pendidikan seseorang 

mempengaruhi kemampuan orang 

tersebut dalam menerima dan merespon 

terhadap informasi. Semakin baik 

tingkat pendidikan seseorang, maka 



 

kemampuan untuk memahami dan 

merespon suatu informasi menjadi 

pengetahuan semakin baik. Hal tersebut 

sebagaimana dikemukakan oleh 

Setiyowati & Azizah (2011) bahwa 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendidikan orang tua memiliki hubungan 

yang signifikan dengan pengetahuan 

orang tua tentang kejadian scabies pada 

anak prasekolah. 

Penelitian ini menunjukkan 

adanya responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan rendah. Hal ini dikarenakan 

adanya kesulitan dalam memperoleh 

informasi pengetahuan tentang kejadian 

scabies walaupun tingkat pendidikan 

rata-rata lulusan SMA. Serta pertanyaan 

dalam kuesioner sangat menyulitkan 

dikarenakan responden belum tahu 

gambaran tentang penyakit scabies dari 

pengertian, penyebab, tanda dan gejala, 

siklus hidup, cara penularan dan 

pencegahan. 

Distribusi responden tentang 

kejadian scabies pada anak prasekolah di 

desa Geneng Sari Kemusu Boyolali 

diketahui terdapat 24 anak (63,2%) 

mengalami kejadian scabies. 

Hasil rekapitulasi kuesioner 

menunjukkan bahwa ibu kurang 

memperhatikan kebersihan pada 

anaknya. Hasil jawaban orang tua 

diketahui bahwa beberapa kebiasaan dan 

perilaku yang mendukung menyebabkan 

kejadian scabies pada anak prasekolah 

adalah orang tua kurang memperhatikan 

kebersihan anak dalam hal, kebersihan 

diri, kebersihan lingkungan maupun 

tempat tinggal. Orang tua 

mengemukakan bahwa anak sering 

bermain ke sungai tanpa sepengetahuan 

orang tua. 

Menurut Hakki (2006), scabies 

dapat berkembang pada kebersihan 

perorangan yang kurang, lingkungan 

yang kurang bersih dan status individu. 

Hal tersebut terjadi karena responden 

memiliki kebiasaan kebersihan 

perorangan yang kurang. Lingkungan 

tempat tinggal responden yang kurang 

memperhatikan kebersihan lingkungan 

di luar maupun di dalam rumah. 

Didukung pula oleh penyediaan air 

bersih yang kurang jumlahnya, sehingga 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 

menggunkan air sungai. 

Pengujian hubungan tingkat 

pengetahuan orang tua terhadap kejadian 

scabies pada anak prasekolah di desa 

Geneng Sari Kemusu Boyolali 

menggunakan teknik Chi Square dapat 

disimpulakan bahwa terdapat hubungan 

antara tingkat pengetahuan orang tua 

terhadap kejadain scabies prasekolah di 

desa Geneng Sari Kemusu Boyolali, 

yaitu semakin rendah tingakat 

pengetahuan orang tua maka semakin 

tinggi tingkat kejadian scabies pada anak 

prasekolah di desa Geneng Sari Kemusu 

Boyolali. 

Berdasarkan tabulasi Chi Square 

diketahui 6 responden (15,8%)  dengan 

pengetahuan yang tinggi namun anak 

tetap mengalami kejadian scabies.  Hal 

ini menunjukkan kejadian scabies dapat 

dipengaruhi faktor dari lingkungan, 

tempat bermain, personal hygiene dan 

kebiasaan meniru anak tanpa 

sepengetahuan responden meskipun 

memiliki pengetahuan  yang baik.  

Aktivitas orang tua yang tidak dapat 

sepenuhnya dapat mengontrol anak 

dalam  bermain dapat mengakibatkan 

anak terkena scabies. Anak yang 

bermain di lantai, di halaman ataupun di 



 

sungai menjadikan anak semakin terbuka 

terkena scabies. Menurut Ramadora et al 

(2006) orang tua memiliki pengetahuan 

tinggi dapat menghindari anak terkena 

penyakit scabies dikarenakan orang tua 

paham cara pendekatan dalam 

penatalaksanaan penyakit scabies pada 

anak prasekolah, didapat dari orang tua 

mengerti perilaku hidup bersih sehat 

informasinya didapat dari orang tua yang 

memiliki saudara sebagai petugas 

kesehatan. Pola asuh orang tua yang 

memberikan edukasi dalam memberikan 

contoh tata cara cuci tangan, mandi 

sehari 2x dengan air bersih.  

Berbeda halnya kepada 5 

responden yang mempunyai 

pengetahuan rendah namun anak tidak 

terjadi scabies. Hal ini dapat dipengaruhi 

pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. 

Orang tua selalu mengawasi anak  

bahwa anak selalu  diberi penjelasan 

bahwa sebaiknya tidak  bermain di 

daerah yang berdebu. Apabila anak tetap 

bermain di tanah maka tindakan orang 

tua sesegera mungkin membersihkan 

badan anak seperti cuci tangan dan cuci 

kaki di kamar mandi rumah yang 

menggunakan air bersih tanpa memakai 

air sungai sehingga diharapkan anak 

tidak sampai terkena scabies. 

Adapun orang tua yang 

mempunyai pengetahuan rendah tetapi 

anaknya tetap terkena scabies. Sebab 

tingkat pengetahuan orang tua 

kebersihan perorangan berperngaruh 

terhadap sikap dan perawatan pada 

anaknya. Orang tua memiliki 

pengetahuan rendah akan berpengaruh 

terhadap kesehatan anaknya. 

Pengetahuan yang rendah dalam 

personal hygiene mempengaruhi 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga dalam kehidupan sehari-hari 

kurang memperhatikan personal hygiene 

(Berker & Sullivan’O , 2013). 

Responden yang mempunyai 

pengetahuan yang baik tentang kejadian 

scabies, tentunya mengetahui bagaimana 

bahayanya apabila seseorang terkena 

penyakit scabies. Oleh karena itu, untuk 

menghindari atau mencegah terjadinya 

penyakit kejadian scabies, dibutuhkan 

suatu sikap yang baik yaitu sikap untuk 

mencegah terjadinya penyakit kejadian 

scabies. Faktor lingkungan, kebiasaan 

dan perilaku juga mempengaruhi 

kejadian scabies. Hasil wawancara yang 

peneliti lakukan menunjukkan bahwa 

responden beranggapan bahwa 

lingkungan sekitar selama ini aman dan 

tidak ada yang terserang penyakit 

kejadian scabies. Selama tidak ada yang 

terkena penyakit scabies, belum ada 

tindakan lain dalam hal pencegahan 

yang dilakukan responden agar dapat 

terhindar dari penyakit scabies. Namun 

sempat juga muncul kekhawatiran 

responden apabila waktu-waktu ada 

anggota keluarga responden, ataupun 

anak-anak yang sering bermain di 

tempat yang kotor terserang penyakit 

scabies bahkan meluas sampai ke 

masyarakat sekitar. 

Simpulan 

1. Tingkat pengetahuan antara orang 

tua terhadap kejadian skabies pada 

anak prasekolah di desa Geneng Sari 

Kemusu Boyolali pada tingkat 

rendah 

2. Sebagian besar anak responden 

mengalami scabies di desa Geneng 

Sari Kemusu Boyolali. 

3. Terdapat pengaruh tingkat 

pengetahuan orang tua terhadap 



 

kejadian scabies pada anak 

prasekolah di desa Geneng Sari 

Kemusu Boyolali. 

Saran 

1. Bagi keluarga 

Hendaknya meningkatka 

pengetahuan tentang scabies secara 

baik dengan cara  membanca dari  

media cetak seperti koran, ataupun 

mencari informasi tentang scabies 

kepada petugas kesehatan seperti 

dalam kegiatan posyandu anak 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

a. Tenaga Penyuluhan 

Perlu meningkatkan upaya-upaya 

pemberian informasi yang benar 

dan akurat kepada masyarakat 

tentang penyakit scabies semua 

lapisan masyarakat, sehingga semua 

masyarakat memiliki pemahaman 

dan pengetahuan yang cukup 

terhadap gejala kejadian scabies. 

Hal tersebut berguna dalam upaya 

pencegahan dini terjadinya kejadian 

scabies di lingkungan masyarakat. 

b. Petugas kesehatan 

Hendaknya perawat terus 

meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan khususnya jika 

menangani pasien yang 

terjangkit penyakit scabies, agar 

penanganan klien secara baik 

dan benar daalam tindakan. 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat ditindaklanjuti 

mengenai masalah pencegahan 

kejadian scabies, berbagai faktor 

yang mempengaruhi sikap 

pencegahan kejadian scabies dapat 

dimasukkan dalam penelitian selain 

faktor pengetahuan, sehingga 

penelitian dapat lebih variatif dan 

lebih mendalam kajian di dalam 

penelitiannya. Kemudian di dalam 

mendapatkan data penelitian, 

diharapkan peneliti lain tidak hanya 

menggunakan kuesioner, namun 

dapat juga menambah dengan 

teknik wawancara dan observasi 

lingkungan rumah. 
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