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ABSTRAK 

Data dari WHO menyebutkan setiap tahun terdapat 500.000 penderita 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh dunia dengan angka kematian 22.000 

jiwa terutama anak- anak. Berdasarkan data dari kemenkes tahun 2013 terdapat 

101.218 kasus DBD dengan jumlah kematian 736 orang. Angka kejadian DBD di 

jawa tengah berjumlah 11.333 kasus pada 2013. Daerah kabupaten sukoharjo 

terdapat 270 kasus dengan 5 kematian akibat DBD. Desa wonorejo merupakan 

desa yang angka kejadianya berjumlah 5 kasus. Upaya dalam pencegahan sudah 

dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan ceramah, namun pada pelaksanaanya 

banyak kendala yang dihadapi diantaranya minimnya tingkat kehadiran 

masyarakat dalam penyuluhan dengan berbagai macam alasan. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan metode ceramah 

dengan leaflet terhadap pengetetahuan pencegahan demam berdarah di desa 

Wonorejo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan metode Quasi 

Experimental dengan desain penelitian Two Group Pretest Posttest Design. 

Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 

15 responden kelompok ceramah dan 15 responden kelompok leaflet dengan 

menggunakan simple random sampling Analisa data meliputi analisis univariat 

dan bivariat dengan menggunakan uji T. Hasil penelitian kelompok ceramah 

menunjukkan nilai pretest 12,30 dan posttest 14,27 (p-value= 0,000). Pada 

kelompok leaflet menunjukkan nilai pretest 12,80 dan posttest 18,07 (p-value = 

0,000). Ada perbedaan rerata antara kelompok ceramah dan leaflet (p-value= 

0,004). Pendidikan kesehatan menggunakan metode leaflet lebih efektif 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan demam berdarah 

dibandingkan dengan metode ceramah. 

Kata kunci : demam berdarah dengue, pendidikan kesehatan, pengetahuan. 
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THE EFFECTIVENESS OF  HEALTH EDUCATION USING 

COMMUNICATIVE METHOD THROUGH LEAFLET TOWARD 

INCREASING OF DENGUE FEVER PREVENTIVE KNOWLEDGE IN 

WONOREJO POLOKARTO REGION 

Alfan Pramiputra*, Irdawati**, Dwi Handoyo*** 

 

ABSTRACT 

Data from WHO stated in every year there are 500.000 Dengue Fever infected 

over the world with number of mortality about 22.000 especially attack children. 

Based on data reported by Health Ministry in 2013 there are 101.218 dengue fever 

attack with number of death about 736 people.  There are 270 cases in Sukoharjo 

region with a number of deaths about 5 people. Wonorejo district is a place for 

five cases. Preventive actions have been implemented such as elucidation with 

communicative method but in the reality emerges many challenges such as the 

small number of participation among society with any reasons. The objective of 

this research is to know the effectiveness of health education using 

communicative method through leaflet toward increasing of dengue fever 

preventive knowledge in Wonorejo region. The type of this research is 

quantitative, using Quasi Experimental method with Two Group Pretest Posttest 

Design. The sample of the research is about 30 respondents which are divided into 

two groups namely 15 respondents of speech group and 15 respondents leaflet 

group through simple random sampling. Data analysis consists of unvariat and 

bivariat analysis with T. Results of the study showed the value of the lecture 

group pretest 12,30 and posttest 14,27 ( p-value = 0,000 ) . In the group of leaflets 

showing the pretest 12,80 and posttest 18,07 ( p-value = 0,000 ) . There is a mean 

difference between groups of lectures and leaflets ( p-value = 0,004 ) . Health 

education leaflets more effective method to increase public knowledge about the 

prevention of dengue fever compared with the lecture method. 

 

Keywords: dengue fever, health education, knowledge. 



 
 
 
Efektifitas Pendidikan Kesehatan Menggunakan Metode Ceramah Dengan Leaflet Terhadap Peningkatan 
Pengetahuan Pencegahan Demam Berdarah Dengue Di Desa Wonorejo Polokarto 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Sekitar 2,5 milliar manusia 

merupakan dua perlima jumlah 

penduduk dunia mempunyai resiko 

tinggi tertular demam dengue. Setiap 

tahun sekitar 50-100 juta penderita 

dengue dan 500.000 penderita 

Demam Berdarah Dengue dilaporkan 

oleh WHO di seluruh dunia. Dengan 

kematian sekitar 22.000 jiwa, 

terutama anak-anak. Sekitar 2,5-3 

milyard manusia yang hidup di 112 

negara tropis dan subtropis terancam 

infeksi dengue (Soedarto,2012). 

Berdasarkan profil kesehatan 

Indonesia tahun 2013, dilaporkan 

jumlah penderita DBD sebanyak 

101.218 kasus dengan jumlah 

kematian 736 orang. Pada tahun 

2012 jumlah penderita penyakit 

DBD sebesar 94.245 kasus 

(Kemenkes, 2013). 

Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) masih merupakan 

permasalahan serius di Provinsi Jawa 

Tengah, terbukti 35 kabupaten/kota 

sudah pernah terjangkit penyakit 

DBD. Angka kejadian DBD di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2013 sebesar 11.333kasus dengan 

Incidence Rate (IR) sebesar 30,84 

per 100.000 penduduk, meningkat 

bila dibandingkan tahun 2012 

dengan angka kejadian 19,29 per 

100.000 penduduk dan masih dalam 

target nasional yaitu <20 per 100.000 

penduduk. (Dinkes Provinsi Jateng, 

2013). 

Tingginya angka kesakitan 

DBD disebabkan karena adanya 

iklim tidak stabil dan curah hujan 

cukup banyak pada musim 

penghujan yang merupakan sarana 

perkembangbiakan nyamuk Aedes 

Aegipty yang cukup potensial. Selain 

itu juga tidak maksimalnya kegiatan 

Pemberantasan sarang Nyamuk 

(PSN) di masyarakat sehingga 

menimbulkan Kejadian Luar Biasa 

(KLB) penyakit DBD di beberapa 

kabupaten/kota. Angka kesakitan 

DBD di kabupaten/kota hampir 

semuanya lebih dari 20 per 100.000 

penduduk. (Dinkes Provinsi Jateng, 

2013). 

Kabupaten Sukoharjo 

merupakan daerah yang sering 

terjangkit demam berdarah, dari 12 

kecamatan 11 diantaranya tercatat 

sebagai wilayah dengan endemis 

demam berdarah. Pada tahun 2013 

terdapat 270 kasus dengan kematian 

5 (1,85%)  meningkat dibandingkan 

tahun 2012 dengan kejadian 45 kasus 

dengan 0 kematian (0%), dan tahun 

2011 dari 107 kasus terdapat 1 kasus 

kematian (0,93%). (Dinkes 

Sukoharjo, 2013). 

Data yang diambil dari 

puskesmas Polokarto pada tahun 

2013 Insidence Rate 21,25 per 

100.000 penduduk, di tahun 2011 

terdapat 5 kasus, sedangkan tahun 

2012 terdapat 2 kasus, sedangkan di 

tahun 2013 terdapat 16 kasus. Dilihat 

dari data diatas terdapat peningkatan 

kasus yang signifikan pada tahun 

2013 dari tahun sebelumnya, dari 17 

kelurahan yang ada di Polokarto 

terdapat 8 kelurahan yang terjadi 

kasus DBD, kelurahan Wonorejo 

termasuk dalam kelurahan yang 

terdapat kasus DBD sebanyak 5 

kasus. 

Upaya dalam mencegah 

terjadinya penyakit DBD telah 

dilakukan oleh pihak puskesmas 

dengan melakukan penyuluhan 

dengam memberikan ceramah 

kepada warga, namun dalam 



 

 

pelaksanaanya banyak kendala yang 

ditemui diantaranya minimnya 

tingkat kehadiran masyarakat dalam 

penyuluhan dengan berbagai macam 

alasan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pendidikan kesehatan adalah 

usaha untuk menyampaikan pesan-

pesan kesehatan kepada masyarakat, 

sehingga masyarakat mengenal dan 

menerima pengetahuan tentang 

kesehatan yang lebih baik. 

Pengetahuan tersebut diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap perilaku, 

sehingga   masyarakat mau 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

kesehatan (Notoatmodjo, 2007). 

Ceramah adalah metode 

pendidikan kesehatan dengan 

menyampaikan secara langsung 

pesan-pesan kesehatan kepada 

sasaran baik untuk yang 

berpendidikan tinggi maupun rendah. 

Kunci dari keberhasilan metode 

adalah apabila penceramah dapat 

menguasai isi ceramah dan sasaran 

ceramah. Metode ini biasanya 

diterapkan pada pendidikan 

kesehatan perorangan atau kelompok 

(Notoatmodjo, 2007). 

Selembar kertas yang dilipat-

lipat, berisi tulisan cetak dan 

beberapa gambar tertentu tentang 

suatu topik khusus untuk sasaran dan 

tujuan tertentu. biasanya diberikan 

setelah pelajaran atau penyuluhan 

selesai dilaksanakan atau dapat pula 

diberikan sewaktu penyuluhan 

berlangsung untuk memperkuat ide 

yang disampaikan (Nursalam & 

Efendi, 2008). 

Pengetahuan adalah 

merupakan hasil dari tahu, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek 

tertentu. Penginderaan melalui panca 

indera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian 

besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2007). 

Demam Berdarah Dengue 

adalah penyakit virus berbahaya 

dengan cirri-ciri demam manifestasi 

perdarahan, dan bertendensi 

mengakibatkan renjatan yang dapat 

mengakibatkan kematian dalam 

waktu yang pendek (Mansjoer, 2009) 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Tabel 1 karakteristik 

responden menurut umur, pekerjaan, 

dan pendidikan yang berada di desa 

Wonorejo. 

Karakteristik Kelompok 

ceramah 

Kelompok 

leaflet 

 Jumlah % Jumlah % 
Umur 

26 – 35 

36 – 45 

46 – 55 

 

0 

5 

10 

 

0 

33.3 

66.7 

 

3 

4 

8 

 

20 

26.7 

53.3 

Jumlah 15 100 15 100 

Pekerjaan 

Buruh 

Swasta 

Petani 

PNS 

 
6 

8 

0 
1 

 
40 

53.3 

0 
6.7 

 
8 

5 

1 
1 

 
53.3 

33.3 

6.7 
6.7 

Jumlah 15 100 15 100 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Sarjana 

 

3 
3 

8 

1 

 

20 
20 

53.3 

6.7 

 

1 
7 

6 

1 

 

6.7 
46.7 

40 

6.7 

Jumlah 15 100 15 100 

Berdasarkan Tabel 4.1. 

tersebut dapat diketahui bahwa 

dilihat dari umur responden paling 

banyak pada umur 46 – 55 sebanyak 

18 responden (60%). Pendidikan 

akhir diketahui paling banyak adalah 

SMA sebanyak 14 responden 



 

 

(46.7%), sedangkan status pekerjaan 

yang paling banyak adalah buruh 

dengan jumlah 14 responden 

(46.7%). 

ANALISA UNIVARIAT 

Pengetahuan Tentang DBD 

Pretest pengetahuan tentang DBD 

Tabel 2 pretest pengetahuan 

responden tentang DBD pada metode 

ceramah dan leaflet. 

Tingkat 

pengetahuan 

Ceramah leaflet 

 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Total 

Frekuensi 
2 

10 

3 
15 

%e 
14.3 

66.7 

20.0 
100 

Frekuensi 
2 

10 

3 
15 

% 
14.3 

66.7 

20.0 
100 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa dari kedua 

kelompok responden memiliki 

pengetahuan dalam kategori cukup. 

Posttest pengetahuan tentang DBD 

Tabel 3 posttest pengetahuan 

responden tentang DBD pada metode 

ceramah dan leaflet. 

Tingkat 

pengetahuan 

Ceramah leaflet 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Total 

Frekuensi 

3 

9 
3 

15 

% 

20 

60 
20 

100 

Frekuensi 

4 

9 
2 

15 

% 

26.7 

60 
14.3 

100 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa dari kedua 

kelompok responden yang paling 

tinggi yaitu dalam kategori cukup 

sebanyak 18 responden, 9responden 

pada kelompok ceramah dan 

9responden pada kelompok leaflet. 

 

 

ANALISA BIVARIAT 

 

Uji homogenitas 

Tabel 4 uji homogenitas 

metode ceramah dan leaflet. 

Variabel  Levene’s 

test 

p- 

value 

Kesimpulan  

Pretest 

pengetahuan 
Posttest 

pengetahuan 

0.008 

 

0.000 

0.930 

 

0.988 

Homogen 

 
Homogen 

Berdasarkan tabel di atas data 

pengetahuan untuk masing masing 

kelompok adalah homogen, sebab 

didapatkan hasil p value lebih besar 

dari 0.05. 

Analisis Uji Normalitas Data 

Tabel 5 uji normalitas data 

metode ceramah dan leaflet.. 

Variabel  p- value Kesimpulan  

Pretest pengetahuan booklet 

Posttest pengetahuan booklet 

Pretest pengetahuan 
audiovisual 

Posttest pengetahuan 

audiovisual 

0.892 

0.680 

0.926 

0.810 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal  

Berdasarkan tabel di atas data 

pengetahuan untuk kelompok metode 

ceramah dan leaflet. masing- masing 

berdistribusi normal, karena p value 

masing- masing kelompok lebih 

besar dari 0,05. 

Analisis Uji Paired t Test (Uji Beda 

Rata- Rata Pretest- Posttest 

Pengetahuan Kelompok ceramah) 

Tabel 6 Hasil Uji Beda Rata- 

Rata Pretest- Posttest Pengetahuan 

Kelompok Ceramah. 

Pengetahuan  Rata- 

rata 

t- test  p- 

value 

Kesimpulan  

Pretest  
Posttest  

12.30 
14.27 

-5.870 0.000 Ho ditolak 



 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas 

didapatkan hasil t- test sebesar -

5,870 dan nilai p- value 0,000 

sehingga kesimpulannya adalah Ho 

ditolak yang artinya terdapat 

perbedaan pengetahuan antara 

sebelum dan sesudah dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah tentang pencegahan DBD. 

Analisa Uji paired T- Test (Uji 

Beda Rata – Rata Pretest – Posttest 

Pengetahuan Kelompok Leaflet) 

Tabel 7 Hasil Uji Beda Rata- 

Rata Pretest- Posttest Pengetahuan 

Kel ompok leaflet. 

Pengetahuan  Rata- 
rata 

t- test  p- 
value 

Kesimpulan  

Pretest  

Posttest  

12.80 

18.07 

-9.942 0.000 Ho ditolak 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas  

diperoleh hasil t- test sebesar -9.942 

dan p- value 0,000 kesimpulan dari 

hasil di atas adalah Ho ditolak yang 

artinya ada perbedaan pengetahuan 

antara sebelum dan sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan 

dengan leaflet tentang pencegahan 

DBD. 

Analisis Uji Independent T test (Uji 

Beda Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Terhadap Pengetahuan 

Tentang Pencegahan DBD Antara 

Kelompok Ceramah dengan 

Leaflet 

Tabel 8 Hasil Uji Beda Rata- 

Rata Kelompok ceramah dan leaflet 

tentang DBD. 

Posttest 

Pengetahuan 

Rata-

rata 

t-test p- 

value 

Kesimpulan  

Kelompok 
Ceramah 

Kelompok 

Leaflet 

14.27 

18.07 

-

3.159 

0.004 Ho ditolak 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas 

didapatkan hasil t- test -3,159 dan 

nilai p- value sebesar 0,004, sehingga 

Ho ditolak yang berarti ada 

perbedaan antara kelompok ceramah 

dengan kelompok leaflet.  

PEMBAHASAN 

Perbedaan Pengetahuan Tentang 

Pencegahan DBD Sebelum dan 

Sesudah Pendidikan Kesehatan 

Dengan Ceramah 

Bedasarkan data hasil 

penelitian diketahui nilai rata- rata 

pre test dan nilai post test 

pengetahuan kelompok ceramah 

dengan diberikan pendidikan 

kesehatan yaitu nilai rata- rata pretest 

12,13 dengan standar deviasi 3,044 

dan rata- rata posttest 14,27 dengan 

standar deviasi 3,390 sedangkan 

didapatkan nilai t test sebesar -5,870 

dan nilai p value 0,000.  

Dilihat dari nilai rata-rata 

diatas bahwa ada terjadi kenaikan 

nilai rata- rata pada kelompok 

ceramah setelah diberikan 

pendidikan kesehatan menggunakan 

metode ceramah terhadap 

pengetahuan responden tentang 

pencegahan DBD segingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pengetahuan kesehatan tentang 

pencegahan DBD menggunakan 

metode ceramah. 

Metode ceramah adalah suatu 

cara yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu keterangan atau 

informasi tentang suatu pokok 

persoalan serta masalah secara lisan 

(Hamdani, 2011).  

Metode ceramah merupakan 

salah satu metode yang paling sering 

digunakan dalam pendidikaan 

kesehatan, hal ini di anggap sebagai 



 

 

metode yang paling mudah 

dilaksanakan, dengan menguasai 

materi yang akan disampaikan 

penyuluh tinggal menyajikanya 

dihadapan responden. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Qoriah (2010), bahwa 

dengan ceramah dapat meningkatkan 

pengetahuan seseorang.  

Beberapa kelebihan metode 

ceramah menurut Syaiful bahri 

(2010) penyuluh mudah menguasai 

responden, dapat diikuti orang 

banyak, relatifmudah dalam 

menyiapkan dan melaksanakanya, 

teknik ceramah yang baik dapat 

mendukung tercapainya penyerapan 

dan pemahaman materiyang baik.  

Pada kelompok ceramah 

pengetahuan responden meningkat 

setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan. Hal ini dapat dipengaruhi 

oleh karakteristik responden yaitu  

rata- rata responden berumur 46- 55 

tahun, berpendidikan SMA dan 

bekerja sebagai wiraswasta. Hal ini 

seperti yang diungkapkan Budiman 

(2013) faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah pendidikan, 

informasi, social, budaya dan 

ekonomi, lingkungan, pengalaman, 

usia. 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Sri Hastuti (2010) 

mengatakan bahwa ada pengaruh 

pendidikan kesehatan gigi 

menggunakan metode ceramah 

dengan lembar balik dalam 

meningkatkan pengetahuan tentang 

kesehatan gigi. 

Perbedaan Pengetahuan Tentang 

Pencegahan DBD Sebelum dan 

Sesudah Pendidikan Kesehatan 

Dengan Leaflet 

Hasil nilai pretest dan 

posttest pengetahuan pada kelompok 

leaflet setelah diberikan pendidikan 

kesehatan yaitu nilai rata- rata pretest 

12,80 dan rata- rata post test 18,07 

sedangkan didapatkan hasil t test 

sebesar -9,942 serta p value 0,000. 

Dilihat dari nilai rata- rata tersebut 

diketahui bahwa terjadi kenaikan 

nilai rata- rata setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan. Terdapat 

perbedaan rerata pengetahuan 

responden antara sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan 

kesehatan sebesar 5,27. Hal ini 

menunjukkan terjadi peningkatan 

pengetahuan responden tentang 

pencegahan DBD sebelum dan 

sesudah dilakukan pendidikan 

kesehatan.  

Leaflet merupakan salah satu 

publikasi singkat dari berbagai 

bentuk komunikasi yang berupa 

selebaran yang berisi tentang 

informasi tentang suatu pokok 

masalah untuk diketahui oleh umum 

(Iriantara, 2008).  

Leaflet lazim digunakan 

untuk pendidikan kesehatan karena 

mudah dilipat, dapat dibawa kemana- 

mana, mencakup orang banyak, 

mempermudah pemahaman, 

meningkatkan gairah belajar, tahan 

lama, biaya tidak terlalu banyak 

(Notoatmodjo, 2005). 

Beberapa kelebihan leaflet 

menurut I Putu dan I Dewa (2012) 

dapat disimpan lama, sasaran dapat 

menyesuaikan dan belajar mandiri, 

dapat dibaca berulang- ulang, 

jangkauan sasaran lebih luas, isi 

dapat dicetak kembali.  

Pada kelompok leaflet 

pengetahuan responden meningkat 

setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan. Hal ini dapat dipengaruhi 



 

 

oleh karakteristik responden yaitu  

rata- rata responden berumur 46- 55 

tahun, berpendidikan SMP dan 

bekerja sebagai buruh. Hal ini seperti 

yang diungkapkan Budiman (2013) 

faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah pendidikan, 

informasi, sosial, budaya dan 

ekonomi, lingkungan, pengalaman, 

usia. Pada kelompok leaflet banyak 

responden yang bekerja sebagai 

buruh dan berpendidikan SMP, 

namun faktor lain seperti yang 

diungkapkan Budiman seperti 

informasi, social, budaya, 

lingkungan dan pengalaman juga 

berpengaruh. 

Hasil penelitian ini sepakat 

dengan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Susy (2010) bahwa 

metode leaflet lebih bermakna 

terhadap perubahan perilaku 

perawatan diri pra remaja 

dibandingkan dengan audiovisual. 

Perbedaan Peningkatan 

Pengetahuan Tentang Pencegahan 

DBD antara Kelompok Ceramah 

dan Kelompok Leaflet 

Berdasarkan data hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang bermakna antara 

peningkatan pengetahuan 

pencegahan DBD (selisih skor 

pengetahuan pencegahan DBD 

sebelum dan sesudah pendidikan 

kesehatan) pada masyarakat yang 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

tentang pencegahan DBD, karena 

didapatka nilai p value sebesar 0,004. 

Nilai rata- rata pada 

kelompok ceramah 12,80 sedangkan 

pada kelompok leaflet 18, 07 

didapatkan probabilitas sebesar 

0,004 (0,004 < 0,05) maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa ada perbedaan 

antara kelompok ceramah dengan 

leaflet. Berdasarkan nilai selisih yang 

didapatkan maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima menunjukkan 

metode leaflet lebih efektif dalam 

mempengaruhi peningkatan 

pengetahuan pencegahan DBD. 

Menurut Budiman (2013) 

menjelaskan bahwa informasi dan 

pengalaman pribadi merupakan 

faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan. Informasi adalah 

sesuatu yang dapat diketahui, namun 

ada pula yang menekankan informasi 

sebagai transfer pengetahuan. Selain 

informasi yang didapat adanya 

pengalaman pribadi juga dapat 

sebagai sumber pengetahuan dengan 

cara mengulang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi 

masa lalu (Notoatmodjo, 2007). Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Rogers 

dalam buku Efendi (2009) yang 

mengatakan bahwa penerimaan 

perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan dan sikap yang positif, 

maka perilaku tersebut akan bertahan 

lama. Tetapi sebaliknya, jika 

perilaku yang tidak didasari dengan 

pengetahuan dan sikap yang positif 

maka perilaku tersebut tidak 

bertahan lama.  

Pendidikan kesehatan 

berbentuk kegiatan yang dilakukan 

menyebarkan pesan, menanamkan 

keyakinan, sehingga masyarakat 

tidak hanya sadar, tahu, dan mengerti 

tetapi juga bisa mau dan bisa 

melakukan suatu anjuran yang ada 

hubunganya dengan kesehatan. Hasil 

dari pendidikan kesehatan adalah 

meningkatnya kemampuan individu, 

kelompok, dan masyarakat dalam 

membina dan memelihara perilaku 



 

 

sehat secara fisik, mental, dan social 

untuk mencapai tujuan hidup sehat 

(Mubarak,2009). 

Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Danaringgar (2012) yang berjudul 

perbedaan efektifitas penggunaan 

media slide dan leaflet terhadap 

perubahan pengetahuan remaja putri 

tentang keputihan yang didapat hasil 

media leaflet lebih efektif dalam 

memberikan perubahan pengetahuan 

remaja. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Susy (2010) bahwa 

metode leaflet lebih bermakna 

terhadap perubahan perilaku 

perawatan diri pra remaja 

dibandingkan dengan audiovisual. 

KESIMPULAN 

1. Tingkat pengetahuan masyarakat 

sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan sebesar 12,30 pada 

kelompok ceramah sedangkan 

untuk kelompok leaflet sebesar 

12,80. 

2. Rata – rata pengetahuan 

masyarakat setalah dilakukan 

pendidikan kesehatan meningkat 

pada kedua kelompok sebesar 

14,27 untuk kelompok ceramah 

dan 18,07 untuk kelompok 

leaflet. 

3. Ada perbedaan rerata antara 

kelompok yang diberi pendidikan 

kesehatan menggunakan metode 

ceramah dan yang diberi 

pendidikan kesehatan 

menggunakan metode leaflet. 

Pendidikan kesehatan 

menggunakan metode leaflet 

lebih efektif meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang 

pencegahan demam berdarah 

dibandingkan dengan metode 

ceramah. 

SARAN 

1. Responden diharapkan tidak 

terpengaruh sedang diteliti atau 

tidak sehingga dapat memberikan 

jawaban yang obyektif sesuai 

kemampuan masing- masing, 

tidak terpengaruh oleh jawaban 

orang lain. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 

lebih variatif dan lebih luas 

dalam memberikan materi 

pendidikan kesehatan, seperti 

demonstrasi pencegahan dan 

penanganan pasien yang terkena 

DBD. 
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