
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit demam typoid merupakan penyakit yang berada pada usus 

halus dan dapat menimbulkan gejala terus menerus, ditimbulkan oleh 

Salmonella thyposa. Pada tahun 2008 demam typoid diperkirakan 216.000-

600.000 kematian. Kematian tersebut, sebagian besarterjadi di Negara-negara 

berkembang dan 80% kematian terjadidi Asia. Kematiandi rumah sakit 

berkisar antara 0-13,9%. Prevalensi pada anak-anak kematian berkisar antara 

0-14,8%. (WHO, 2013). Pada tahun 2014 diperkirakan 21 juta kasus demam 

typoid 200.000 diantaranya meninggal dunia setiap tahun (WHO, 2014). 

Demam typoid merupakan penyakit yang masih endemik di Indonesia. 

Berdasarkan data tahun 2010 Profil Kesehatan Indonesia typoidmasih 

menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Diketahui dari 10 macam penyakit 

terbanyak di rumah sakit inaptypoid menduduki peringkat ke-3 setelah 

penyakit diare, dengan jumlah penderita. Total kasus demam typoid mencapai 

41.081 penderita yaitu 19.706 jenis kelamin laki-laki, 21.375 permpuan 274 

penderita meninggal dunia. Case fatality rate (CFR) demam typoid pada 

tahun 2010 sebesar 0,6% (Kemenkes RI, 2011). Indonesia merupakan Negara 

endemik demam typoiddiperkirakan terdapat 800 penderita per 100.000 

penduduk setiap tahunnya. (Widoyono, 2011). 
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Data Laporan Riset Kesehatan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 

(2007), menunjukkan jumlah prevalensi di Jawa Tengah sebesar 1,61% yang 

tersebar di Kabupaten Kota 0,2-3,5 %. Pada umur 4-15 tahun sebesar 2,4% / 

100.000 penduduk setiap tahunnya. 

Data Survailens terpadu berbasis Puskesmas Kabupaten Boyolali 

tahun 2013, menunjukkan terdapat kasus demam typoid sebanyak 828 

kasus/tahun. Data ini menunjukkan pada usia 5-14 tahun ditemukan sebanyak 

218 kasus/tahun, dari beberapa pukesmas di Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan data distribusi kasus typoid baru UPT Puskesmas 

Nogosari (2014), bahwa diketahui kasus demam typoid terbanyak berada di 

Kecamatan Nogosari yaitu sebesar 293 kasus/tahun, angka Prevalensi sebesar 

29%, yang diperoleh dari puskesmas wilayah kerja di Kabupaten Boyolali. 

Usia yang tertinggi terkena kasus demam typoid beradadi wilayah Kecamatan 

Nogosari, kejadian demam typoid tertinggi pada usia anak-anak pada umur 5-

14 tahun sebanyak54 kasus/tahun, angka  Prevalensi sebesar 5,4%. 

Masih banyaknya kasus demam typoid yang terjadi di Indonesia  

terutama Usia anak-anak, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan, 

yang berdampak pada anak tidak masuk sekolah karena sakit, sehingga 

mengakibatkan ketinggalan pelajaran sekolah, semua itu keterbatasan 

informasi yang didapatkan. Salah satu upaya pencegahan demam typoid yakni 

dengan memberikan pendidikan kesehatan pada anak SD.Informasi yang 

terkait pencegahan dengan Pendidikan Kesehatan pada anak SD dapat 

dilakukan dengan berbagai metode, selama ini hanya dengan metode ceramah 
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dimana anak fokus untuk mendengarkan. Salah satu upaya dalam pencegahan 

penyakit typoid memberikan pengetahuan yang cukup baik tentang penyakit 

typoid pada anak SD, untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara 

memberikan pendidikan kesehatan pada anak Sekolah Dasar. Pendidikan 

kesehatan dapat dilaksanakan dengan banyak metode seperti diskusi, 

ceramah, dan komik. 

Metode bola salju (Snowball Throwing) adalah salah satu model 

pembelajaran aktif (activelearning) yang dalam pelaksanaannya banyak 

melibatkan siswa, suasana belajar menjadi menyenangkan karena siswa 

seperti bermain, dalam tahapannya bola salju yakni dengan melempar kertas 

yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian dilempar kepada 

temannya sendiri untuk dijawab. Model pembelajaran ini melatih siswa untuk 

lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang 

terbuat dari kertas, menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam 

satu kelompok, dan siswa terlibat aktif dalam belajar (Asrori, 2010). 

Penelitian Wibawa (2007) menunjukkan pendidikan kesehatan 

menggunakan metode Demonstrasi dan Video terjadi peningkatan sikap dan 

pengetahuan. Kelompok Demonstrasi mengalami peningkatan sikap  sekitar 

(29,68%) dan peningkatan pengetahuan sekitar (58,97%). Sedangkan 

kelompok pemutaran Video mengalami peningkatan sikap sekitar (19,71%) 

dan peningkatan pengetahuan sekitar (24,19%). 
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Penelitian Presska (2012),menunjukkan bahwa siswa yangdiberi 

pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode ceramah menunjukkan 

adanya peningkatan pengetahuan saja terhadap hasil belajar siswa yaitu 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 27,5%. Sedangkan menurut penelitian 

Megasari (2013), menunjukkan bahwa siswa yang diberi Pendidikan 

Kesehatan dengan menggunakan metode Snowball Throwing dan ceramah 

menunjukkan adanya peningkatan sikap dan pengetahuan terhadap hasil 

belajar siswa yaitu  nilai rata-rata sebesar 56.65%  sedangkan pada kelompok 

ceramah rata-rata (41,67%) sehingga dapat diketahui bahwa pendidikan 

kesehatan dengan mengguankan metode Snowball Throwing dan ceramah 

dinilai efektif dalam meningkatkan sikap dan pengetahuan siswa. 

Hasil penelitian Handini (2009), menunjukkan sumber informasi 

tingkat pengetahuan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al-as’adah Pondok Jaya 

terhadap demam typoid, mendapatkan informasi demam typoid yaitu (49,5%) 

dari televisi, sedangkan koran sebesar (0,97%), tingkat pencegahan typoid 

yaitu sebesar (80,58%), tingkat pengetahuan laki-laki lebih banyak dari 

perempuan yaitu (47,6%). 

Penggunaan metode ceramah sering dipakai dalam penyampaian 

materi penyuluhan Kesehatan. Metode ceramah bisa diterima dengan baik 

walaupun dengan jumlah audience anak-anak yang cukup banyak. Sedangkan 

metode bola salju mampu memberikan gambaran materi secara jelas apa yang 

sedang dijelaskan kepada audience dengan model kelompok kecil sampai 
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kelompok besar model bermain yang diiringi suara musik agar anak-anak 

tidak bosan dalam pelaksanaan. 

Hal tersebut juga didukung dari survei pendahuluan yang dilakukan 

oleh penelitidi SD Negeri III Nogosaridan SD Negeri I Keyongan kabupaten 

Boyolali menyatakan bahwa disana  sering diadakan penyuluhan kesehatan 

secara umum setiap 6 bulan sekali dengan menggunakan metode ceramah. 

Khusus penyakit typoid sudah beberapa tahun ini belum diadakan penyuluhan 

kesehatan di Sekolah dasar. 

Berdasarkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) kegitannya antaralain: 

bersih-bersih lingkungan yang meliputikamar mandi, dan WC. Kegiatan ini 

dilakukan dalam I Minggu sekali, untuk kegitan fisik meliputimemotong 

kuku yang panjang, mengukur tinggi badan,dan berat badan siswa. 

Berdasarkan hasil kuesionerterhadap 20 siswa dengan mengajukan 4 buah 

pertanyaan tentang penyakit typoid, tingkat pengetahuan yang didapatkan di 

SD Negeri Kecamatan Nogosari Boyolali tentang hewan penyebar penyakit 

typoid hanya 5 siswa yaitu 25% yang pengetahuannya cukup dan 

pengetahuan kurang 15 siswa yaitu 75%. Hal tersebut didukung  pernah 

terjadi demam typoid pada Anak SD kelas V sebanyak 3 orang. Hasil 

wawancara dengan siswa SD Negeri Nogosari Boyolali bahwa siswa sering 

bermain berkelompok-kelompok dengan teman sebayanya dan guru sering 

mengajar dengan ceramah sehingga dengan ini akan memudahkan peneliti 

untuk melakukan penelitian. 
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Data dari WHO (2005), menunjukkan bahwa salah satu faktor risiko 

penyakit demam typoid adalah kontak langsung dengan pasien typoid, sanitasi 

lingkungan termasuk minum air yang kurang bersih dan memakan berbagai 

makanan seperti es krim dan makanan jajanan dipinggir jalan yang kurang 

higienis dalam pengolahan maupun lingkungannya. Selain itu juga saluran 

pembuangan limbah maupun pembuangan air kotor yang tidak memenuhi 

syarat kesehatan juga merupakan faktor utama terkena penyakit demam 

typoid. Hal ini perlu penanganan khusus karena dapat mengakibatkan 

masalah pada anak-anak maupun pada orang dewasa untuk mudah tekena 

penyakit typoid. Hal ini menyebabkan anak SD mudah terkena Penyakit 

typoid oleh karena itu, perlu upaya pencegahan dengan melakukan 

pendidikan kesehatan pada anak SD dengan metode bola Salju dan ceramah. 

Berdasarkan uraiantersebut, maka peneliti ingin mengetahui tentang 

“Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Siswa Tentang Pencegahan Penyakit 

typoid dengan Metode bola salju dan ceramah pada Siswa SD di Kecamatan 

Nogosari Kabupaten Boyolali”. Upaya untuk pencegahanya adalah 

memberikan pendidikan kesehatan terkait penyakit typoid. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang 

diangkat sebagai berikut yaitu: 

Apakah ada Perbedaan pengetahuan dan sikap tentang pencegahan penyakit 

typoid dengan menggunakan metode bola salju dan ceramah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswa tentang 

pencegahan penyakit typoid dengan metode bola salju dan ceramah pada 

siswa Kecamatan Nogosari kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswa SD tentang 

penyakit typoid sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan metode bola salju. 

b. Mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswa SD tentang 

penyakit typoid sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan metode ceramah. 

c. Mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswa SD tentang 

penyakit typoid sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan metode bola salju dan ceramah. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitan ini sebagai berikut:  

a. Bagi Siswa SD. 

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan 

kesehatan dengan metode bola Salju dan ceramah untuk meningkatkan 

pengetahuan penyakit typoid dilakukan dengan PHBS. 
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b. Bagi SD Negeri  III Nogosari dan SD Negeri I keyongan Boyolali. 

1) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya 

pencegahan penyakit typoid di SD Negeri III Nogosaridan SD 

Negeri I KeyonganBoyolali. 

2) Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan kepada pengelola 

UKS di SD Negeri III Nogosaridan SD NegeriI Keyongan Nogosari 

Boyolali serta pencegahan penyakit typoid agar kejadian penyakit 

typoid menurun dari waktu ke waktu.  

c. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan panduan referensi bagi peneliti 

selanjutnya atau orang lain, untuk  memberikan Informasi pengetahuan 

mengenai penyakit typoid 

d. Bagi Dinas Kesehatan. 

Penelitian ini sebagai masukan dan bahan informasi dalam upaya 

pencegahan demam typoid di Kabupaten Boyolali agar kasus demam 

typoid segera menurun. 


