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A. Latar Belakang 

Pola kejadian penyakit pada saat ini telah mengalami perubahan yang 

ditandai dengan transisi epidemiologi. Secara garis besar transisi epidemiologi 

ditandai dengan perubahan pola penyakit dan kematian yang semula didominasi 

oleh penyakit infeksi beralih ke penyakit non infeksi (non-communicable disease) 

atau penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit sangat dipengaruhi oleh 

keadaan demografi (pendidikan, umur, dan jenis kelamin), sosial ekonomi 

(pendapatan) dan sosial budaya (Rahajeng, 2012). 

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit yang bukan 

disebabkan oleh proses infeksi (tidak infeksius) dan tidak dapat berpindah dari 

satu orang ke orang lain. Faktor risiko penyakit tidak menular dipengaruhi oleh 

kemajuan era globalisasi yang telah mengubah cara pandang penduduk dunia dan 

melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan gaya hidup sehat 

(Maryani dan Rizki, 2010). 

Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di 

dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya disebabkan 

oleh penyakit tidak menular akibat gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit tidak 

menular juga membunuh penduduk dengan usia yang lebih muda. Di negara-

negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah, dari seluruh kematian yang 
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terjadi pada orang-orang berusia kurang dari 60 tahun, 29% disebabkan oleh 

penyakit tidak menular, sedangkan di negara-negara maju menyebabkan 13% 

kematian. Proporsi penyebab kematian penyakit tidak menular pada orang-orang 

berusia kurang dari 60 tahun meliputi: penyakit kardiovaskular merupakan 

penyebab terbesar (39%), diikuti kanker (27%), sedangkan penyakit pernafasan 

kronis, penyakit pencernaan dan penyakit tidak menular yang lain bersama-sama 

menyebabkan sekitar 30% kematian, serta 4% kematian disebabkan diabetes 

melitus. Dalam jumlah total, pada tahun 2030 diprediksi akan ada 52 juta jiwa 

kematian per tahun karena penyakit tidak menular (WHO, 2013).  

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2010, kematian karena penyakit tidak 

menular semakin meningkat sedangkan kematian karena penyakit menular 

semakin menurun. Di Indonesia proporsi penyakit menular telah menurun 

sepertiganya dari 44% menjadi 26,1%, akan tetapi proporsi penyakit tidak 

menular mengalami peningkatan cukup tinggi dari 41,7% menjadi 59,5%  

(Depkes RI, 2012).  

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah melaporkan data PTM tahun 

2012 dari 34 kabupaten/kota (97,14%) cukup tinggi, meliputi penyakit diabetes 

melitus 16,58%, PPOK 1,16%, asma bronchial 11,55%, psikosis 2,8%. Dari data 

PTM kasus tertinggi adalah kelompok penyakit jantung dan pembuluh darah 

(hipertensi, PJK, stroke, lemah jantung) sebesar 66,51% (Dinkes Jateng, 2012).  

Melihat gaya hidup modern dan dampak penyakit yang diakibatkan baik 

yang terjadi secara internasional maupun nasional, dapat pula digambarkan pada 
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perilaku remaja yang mengarah pada faktor risiko penyakit tidak menular pada 

saat ini. Prevalensi merokok pada remaja yang berusia 15-19 tahun mencapai 

43,5%, kurang aktifitas fisik 48,2%, mengkonsumsi makanan asin 24,5%, sering 

makan makanan berlemak 12,8%, mengkonsumsi makanan atau minuman manis 

65,2%. Remaja saat ini juga lebih memilih makanan kecil (snack) dibandingkan 

dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yaitu 93,6% serta 

mengkonsumsi alkohol 4,6% (Rahajeng, 2012). 

Hasil penelitian Istiningtyas (2010) menyimpulkan bahwa angka kejadian 

tentang gaya hidup sehat pada sekelompok mahasiswa ternyata masih kurang 

yaitu 33%. Mahasiswa yang memiliki kebiasaan makan kurang baik 38%, 

kebiasaan olah raga yang kurang baik 39% dan pola tidur yang kurang baik 52%.  

Perilaku tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor internal 

(pengetahuan, sikap dan kepribadian) dan faktor eksternal (lingkungan tempat 

tinggal). Salah satu faktor yang paling mempengaruhi yaitu pengetahuan dan 

pandangan yang sempit para mahasiswa tentang gaya hidup sehat serta sikap 

kurang pemahaman tentang penerapan gaya hidup sehat dan ancaman penyakit di 

masa yang akan datang.   

Penelitian Rosanti (2012) juga menjelaskan bahwa hadirnya gaya hidup 

tidak sehat pada masa anak-anak dan remaja dapat berdampak buruk bagi 

kesehatan mereka di masa yang akan datang, salah satunya adalah meningkatkan 

risiko terjadinya penyakit tidak menular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari 240 remaja yang terlibat, 92,9% diantaranya kurang konsumsi buah dan 
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sayur, 62,0% remaja sering mengkonsumsi makanan berlemak, 19,6% remaja 

memiliki kebiasaan merokok, 61,7% remaja tidak terlibat dalam aktivitas fisik 

yang cukup, 61,3% remaja tidak terlibat dalam aktivitas olah raga yang cukup, 

79,6% remaja menghabiskan waktu ≥ 3 jam per hari untuk menonton televisi, 

browsing internet, dan atau bermain game pada hari aktif sekolah, serta 46,7% 

remaja memiliki pola tidur yang buruk. Selain itu, terdapat 15,4% remaja yang 

tergolong overweight dan 20,8% tergolong obesitas. 

Penelitian Sihombing (2010) menyimpulkan bahwa perilaku merokok, 

konsumsi makanan dan minuman serta aktivitas fisik mempunyai risiko jauh lebih 

besar terkena penyakit hipertensi.  Hal tersebut dibuktikan bahwa seseorang yang 

kurang aktivitas fisik mempunyai risiko hipertensi 1,20 kali dibanding seseorang 

yang melakukan aktivitas fisik, seseorang yang mengkonsumsi makanan asin 

mempunyai risiko hipertensi 2,30 kali dibandingkan dengan seseorang yang tidak 

mengkonsumsi tinggi garam, serta seseorang yang merokok mempunyai risiko 

hipertensi 1,18 kali dibandingkan yang tidak merokok.  

Berdasarkan studi pendahuluan di SMK N 1 Wadaslintang Wonosobo 

diperolah data bahwa gaya hidup yang memicu timbulnya faktor risiko penyakit 

tidak menular masih sering ditemui yaitu banyaknya siswa yang merokok 

mencapai 58%, kurang olah raga 65%, pernah mengalami stres 37% dan pola 

tidur kurang baik mencapai 40%, sehingga sering dijumpai di dalam kelas siswa 

terlihat tidak bersemangat dan malas belajar, hal tersebut sebagaimana 

disampaikan oleh guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah tersebut. Belum 
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tersedianya program pendidikan kesehatan dari bagian Unit Kesehatan Sekolah 

(UKS) membuat siswa menyepelekan kesehatan sehingga gaya hidup yang 

kurang sehat dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilakukan. Bagi seorang 

pelajar, keadaan sakit akan menyebabkan mereka tidak hadir ke sekolah sehingga 

harus diperlukan kondisi fisik dan mental yang sehat bagi para pelajar agar dapat 

menjalani aktivitas hidup sehari-hari secara maksimal. 

Dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan memberikan pendidikan kesehatan karena pentingnya gaya 

hidup sehat dalam mencegah berbagai faktor risiko penyakit tidak menular.  

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah  

“Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang gaya hidup sehat terhadap 

tingkat pengetahuan dan sikap dalam mencegah penyakit tidak menular?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan tentang gaya hidup sehat 

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap dalam mencegah penyakit tidak 

menular. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan siswa tentang gaya hidup sehat 

dalam mencegah penyakit tidak menular sebelum dan setelah pendidikan 

kesehatan. 
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b. Mendeskripsikan sikap siswa tentang gaya hidup sehat dalam mencegah 

penyakit tidak menular sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan. 

c. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan siswa tentang gaya hidup sehat dalam mencegah penyakit 

tidak menular. 

d. Menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap siswa 

tentang gaya hidup sehat dalam mencegah penyakit tidak menular. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pelajar 

Meningkatkan pengetahuan tentang gaya hidup sehat dan menanamkan sikap 

yang baik dalam upaya mencegah penyakit tidak menular serta meningkatkan 

kepedulian siswa terhadap pentingnya kesehatan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Memberikan masukan kepada instansi terkait untuk meningkatkan perilaku 

gaya hidup sehat kepada siswa agar kegiatan belajar mengajar berjalan 

lancar. 

3. Bagi Peneliti lain 

Sebagai referensi dan data dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

mengenai gaya hidup sehat maupun pencegahan faktor risiko penyakit tidak 

menular. 

 


