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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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. Hanya benua Eropa dan Antartika yang secara alami bebas dari 

infeksi dengue (Soedarto,2012). 

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2013, dilaporkan 

jumlah penderita DBD sebanyak 101.218 kasus dengan jumlah kematian 

736 orang. Incidence Rate (IR) tahun 2013 adalah 41,25 per 100.000 

penduduk dan Case Fatality Rate (CFR)  adalah 0,90%. Pada tahun 2012 

jumlah penderita penyakit DBD sebesar 94.245 kasus dengan Incidence 

Rate (IR)  37,11 per 100.000 penduduk. (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 
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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 didukung dengan 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 endemis 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%). Penyakit DBD tetap menjadi masalah kesehatan di 

wilayah kabupaten Sukoharjo yang masih merupakan daerah endemis 

demam berdarah dan masih menimbulkan kematian. (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 
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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. 

Observasi dilakukan di kelurahan Wonorejo masyarakat di 

kelurahan ini masih banyak yang memiliki sumur terbuka di luar rumah, 

dan masih banyak warga yang tidak memiliki tandon air yang tertutup 

rapat, tandon air hanya di bak mandi yang besar, hal inilah yang 

menyebabkan warga tidak rutin membersihkan bak mandinya. 

 Dari hasil wawancara dengan warga di Kelurahan Wonorejo 

didapatkan sebagian besar masyarakat kurang mengetahui penyebab dan 

pencegahan dari DBD. Pertanyaan yang di tanyakan seperti apakah 

penyakit DBD bisa menular, seperti apa tanda dan gejala penyakit DBD, 

nyamuk apa yang menyebabkan penyakit DBD, langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mencegah DBD.  

Setelah dilakukan konfirmasi kepada puskesmas dan kader 

kesehatan desa, penyuluhan dilakukan dengan model ceramah namun 

dalam pelaksananya ada kendala yang muncul dalam kegiatan penyuluhan 

yaitu minimnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyuluhan yang 

dikarenakan berbagai macam alasan. Dari latar belakang diatas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektifitas pengaruh 
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pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dengan leaflet di 

desa wonorejo kecamatan polokarto. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

masalah “Apakah ada efektifitas pendidikan kesehatan menggunakan 

metode leaflet dengan ceramah terhadap peningkatan pengetahuan 

pencegahan Demam Berdarah Dengue di desa Wonorejo Polokarto” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan menggunakan 

metode leaflet dengan ceramah terhadap peningkatan pengetahuan 

pencegahan Demam Berdarah Dengue di desa Wonorejo Polokarto 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan ceramah dan leaflet 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan ceramah dan leaflet 

c. Mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan menggunakan 

metode leaflet dengan ceramah 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai 

berikut: 

1. Bagi masyarakat di desa Wonorejo 
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Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan 

penyakit DBD 

2. Bagi intitusi pendidikan  

a. Penelitian ini dapat sebagai sumber bacaan untuk menambah 

wawasan bagi mahasiswa terkait dengan pencegahan penyakit 

DBD 

b. Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

mengenai efektifitas metode pendidikan kesehatan. 

3. Bagi peneliti 

a. Memberikan pengalaman nyata dalam melaksanakan penelitian 

sederhana secara ilmiah dalam rangka mengembangkan diri dalam 

melaksanakan fungsi perawat sebagai peneliti 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengalaman belajar 

dalam penelitian dan menambah pengetahuan peneliti tentang 

pencegahan demam berdarah. 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang dilakukan 

peneliti adalah: 

1. Desi (2013) tentang perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan 

menggunakan leaflet dengan audiovisual terhadap tingkat 

pengetahuan remaja tentang bahaya minuman keras di desa Wates 

Simo Boyolali. Hasil penelitian ini adalah metode audiovisual 
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memiliki pengaruh lebih besar daripada leaflet untuk meningkatkan 

pengetahuan remaja tentang bahaya minuman keras. 

2. Faqihani (2012) tentang perbedaan pemanfaatan multimedia flash dan 

ceramah sebagai media pendidikan kesehatan reproduksi remaja bagi 

remaja awal di SMP Negeri 3 Turi Kabupaten Sleman. Hasil 

penelitian ini metode multimedia flash tidak terdapat pebedaan 

pengetahuan antara sebelum dan sesudah perlakuan sedangkan metode 

ceramah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan. 


