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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) bukan penyakit baru di Indonesia. Sejak 

Januari sampai dengan 5 Maret tahun 2004 total kasus DBD di seluruh Indonesia 

26.015 penderita dari jumlah penduduk sebesar 238,452,946 jiwa, dengan jumlah 

kematian sebanyak 389 orang (CFR=1,53 persen) dan angka kesakitannya (IR) 

sebesar 1,09 per 10.000 penduduk. Kasus tertinggi terdapat di DKI Jakarta 

(11.534 orang) sedangkan CFR tertinggi terdapat di Propinsi NTT (3,96 persen). 

Pada bulan Desember 2006, data terakhir menunjukkan adanya penurunan 

maupun kenaikan jumlah penderita untuk beberapa propinsi di Indonesia. Ada 

enam propinsi yang mengalami penurunan jumlah penderita dari 672 kasus 

menjadi 136 kasus. Akan tetapi ada sebelas propinsi yang mengalami kenaikan 

jumlah penderita dari 4553 kasus meningkat menjadi 7883 kasus, sehingga dapat 

diperkirakan peningkatan yang terjadi hampir mencapai 50 persen.  Hingga 

tanggal 31 Januari 2007 DBD telah menelan 144 korban jiwa dari total penderita 

sebanyak 8.019 orang (CFR= 0,03 persen) (Anonim, 2007).  

Sementara itu dari 2.066 penderita DBD di Jawa Tengah selama Januari 

sampai pertengahan Februari 2004 sedikitnya 55 orang meninggal dunia 

(CFR=2,66 persen) dengan jumlah penduduk 32.397.431 jiwa (IR=0,64 per 
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10.000 penduduk). Pada tahun 2006 jumlah kasus DBD di Jateng mencapai 

10.924, dan terdapat 220 korban (CFR=2,01 persen) dengan jumlah penduduk 

32.908.850 jiwa (IR=3,31 per 10.000 penduduk). Mengalami peningkatan dari 

631 kasus menjadi 777 kasus diantaranya meninggal dunia. Dinas Kesehatan 

Jateng sentelah menetapkan sebanyak 33 Kabupaten atau Kota dari 35 daerah 

yang ada di Jateng sebagai daerah endemis DBD. Hanya dua daerah, 

Banjarnegara dan Wonosobo yang tidak termasuk daerah endemis DBD. Sejak 

Januari hingga Desember 2007 telah menyerang 11.636 jiwa  di Jawa Tengah 

dengan jumlah penduduk 33.429.196 jiwa (IR= 3,48 per 10.000 penduduk), dari 

jumlah tersebut 217 korban diantaranya meninggal dunia (CFR=1,86 persen) 

(Anonim, 2007). 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 31 daerah endemis DBD 

di Jawa Tengah yang hampir setiap tahun terdapat kasus kematian. Berdasarkan 

data di bagian Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, angka kesakitan (IR) DBD pada tahun 2005 

sebesar 3,66 per 10.000 penduduk dan mengalami peningkatan angka kesakitan 

pada tahun 2006 menjadi 4,93 per 10.000 penduduk dengan jumlah kematian 

(CFR) sebanyak 1,23 persen. Kecamatan Sukoharjo merupakan kecamatan 

endemis DBD dengan jumlah kasus pada tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 19 

penderita dengan jumlah penduduk sebesar 80,023 (IR=2,37 per 10.000 

penduduk). Pada tahun 2005 jumlah kasus sebanyak 22 penderita dengan jumlah 

penduduk sebesar 81,850 (IR=2,68 per 10.000 penduduk). Pada tahun 2006 



 3

terdapat peningkatan jumlah kasus sebanyak 40 penderita dengan jumlah 

penduduk sebesar 82,545 (IR= 4,84 per 10.000 penduduk). Kecamatan Sukoharjo 

pada tahun 2006 menempati urutan ketiga setelah kecamatan Kartasura dan 

kecamatan Grogol, dimana kecamatan Kartasura pada tahun 2003 jumlah kasus 

sebanyak 24 penderita dengan jumlah penduduk sebesar 87,273 (IR = 2,74 per 

10.000 penduduk) dan mengalami peningkatan jumlah kasus pada tahun 2006 

sebanyak 115 penderita dengan jumlah penduduk sebesar 88,348 (IR = 1,30 per 

10.000 penduduk). Sedangkan untuk kecamatan Grogol pada tahun 2003 jumlah 

kasus sebanyak 33 penderita dengan jumlah penduduk sebesar 87,283 (IR = 3,78 

per 10.000 penduduk) dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan jumlah kasus 

sebanyak 112 penderita dengan jumlah penduduk sebesar 99,989 (IR = 1,12 per 

10.000 penduduk) (Anonim, 2007). 

Menurut Soeparmanto (2006), salah satu faktor yang mendorong 

peningkatan kasus DBD adalah keterbatasan petugas-petugas kesehatan untuk 

melakukan penyuluhan secara berkesinambungan. Akan tetapi kepedulian 

masyarakat terhadap hal tersebut juga masih kurang sehingga perlu adanya 

peningkatan kegiatan penyuluhan dari petugas kesehatan kepada masyarakat baik 

perorangan, keluarga dan masyarakat umum. Selama ini partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan dibidang kesehatan masih kurang. Hal itu terlihat dari 

keikutsertaan masyarakat belum maksimal dan belum sepenuhnya melibatkan 

semua lapisan masyarakat. Selama ini partisipasi dalam upaya pencegahan DBD 

baru dilakukan oleh ibu rumah tangga saja di tingkat keluarga. Pernyataan ini 
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diperkuat Achmad (1997) yang menyebutkan bahwa subjek penelitian dalam 

kegiatan pemberantasan sarang nyamuk adalah ibu rumah tangga. Sedangkan 

anggota keluarga yang lain belum banyak terlibat seperti halnya remaja.  

Selama ini peran dari remaja dalam kegiatan pencegahan DBD masih 

kurang. Hal itu terlihat dari masih kurangnya partisipasi atau keikutsertaan dari 

remaja dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan baik dalam bentuk 

kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, melakukan 3M dan PSN 

(Pemberantasan Sarang Nyamuk). Remaja sebagai generasi penerus bangsa, 

pelopor gerakan pembaharuan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab besar 

dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat, harus menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) yang dimulai dari dirinya sendiri sampai 

menerapkannya di lingkungan keluarga bahkan masyarakat.  

Menurut Notoatmodjo (2007), perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama 

yaitu; faktor prediposisi (predisposing factor) terdiri dari pengetahuan, sikap, dan 

hal-hal yang dapat merubah sikap seseorang untuk melakukan suatu tindakan 

seperti halnya pengalaman sakit. Faktor pendukung (enabling factor) terdiri dari 

ketersediaan sarana atau fasilitas kesehatan serta sumber-sumber dan faktor 

pendorong atau penguat (reinforcing factor) terdiri dari sikap dan perilaku 

petugas, tokoh masyarakat yang biasanya berupa anjuran-anjuran. Dalam kegiatan 

pencegahan DBD peran remaja sangat diperlukan. Remaja sebagai generasi 

penerus diharapkan bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pencegahan 

DBD, harapannya dengan adanya peran aktif dari remaja dalam pencegahan DBD 
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dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat DBD pada masyarakat, 

sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Apakah faktor pengetahuan, sikap, pengalaman sakit, anjuran 

petugas kesehatan, dan anjuran keluarga berhubungan dengan partisipasi remaja 

SMA dalam pencegahan DBD di Kecamatan Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi remaja SMA dalam 

pencegahan DBD di Kecamatan Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus 

a. Membuktikan hubungan antara pengetahuan dengan partisipasi remaja 

SMA dalam pencegahan DBD. 

b. Membuktikan hubungan antara sikap dengan partisipasi remaja SMA 

dalam pencegahan DBD. 

c. Membuktikan hubungan antara anjuran petugas kesehatan dengan 

partisipasi remaja SMA dalam pencegahan DBD. 

d. Membuktikan hubungan antara anjuran keluarga dengan partisipasi remaja 

SMA dalam pencegahan DBD. 
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e. Membuktikan hubungan antara pengalaman sakit dengan partisipasi 

remaja SMA dalam pencegahan DBD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

Sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan program kesehatan, 

evaluasi program dan upaya peningkatan program kesehatan khususnya 

program pencegahan DBD. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

Sebagai bahan masukan dalam menggerakkan dan meningkatkan peran 

remaja di lingkungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan 

program pemerintah khususnya program pencegahan DBD. 

3. Bagi Remaja 

Sebagai bahan masukan yang positif bagi diri sendiri dalam meningkatkan 

pengetahuan khususnya pengetahuan tentang masalah kesehatan hubungannya 

dengan program pencegahan DBD. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi remaja SMA dalam 

pencegahan DBD di Kecamatan Sukoharjo. 




