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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia pada tahun 2013 terdapat 25 provinsi dari 34 provinsi yang 

tertular rabies. Kasus kematian di tahun 2013 secara signifikan mengalami 

penurunan sekitar 18,4 % dari 195 kasus pada tahun 2009 menjadi 119 kasus 

pada tahun 2013. Demikian juga dengan jumlah kasus Gigitan Hewan Penular 

Rabies (GPHR) pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan 

kasus GHPR dalam tiga tahun terakhir (Kementrian Kesehatan, 2014). 

Kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di Kalimantan Barat pada 

akhir tahun tergolong tinggi. Berdasarkan data tahun 2014/2015 jumlah kasus 

gigitan anjing rabies mencapai 702 orang dan kasus meninggal berjumlah 18 

orang. Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi 

jumlah kasus gigitan masing-masing 344 dan 202 serta kasus meninggal 9 dan 

8 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Sintang sendiri jumlah kasus gigitan 

sebanyak  57 orang. Angka kejadian ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi 

Kalimantan Barat sebagai kejadian luar biasa. Dinas kesehatan provinsi 

Kalimantan Barat telah melakukan pemberian vaksin anti rabies ke daerah 

yang terkena gigitan anjing yang terinfeksi virus (Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Barat, 2015). 

Pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan 

pada bidang kesehatan. Pendidikan kesehatan penting untuk menunjang 

program-program kesehatan dan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil 

jangka menengah (intermediate impact) sehingga akan menimbulkan 

meningkatnya indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (outcome) 

pendidikan kesehatan. Metode yang digunakan tergantung pada sasaran. 

Apabila kelompok sasarannya besar maka metode yang digunakan adalah 

ceramah. Ceramah baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun 

rendah. Media yang digunakan dapat berupa media cetak (brosur dan poster), 

elektronik (televisi, radio, video, slide, dan film), dan media papan (billboard). 
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Salah satu media yang dapat digunakan secara efektif untuk memberikan 

informasi kesehatan adalah  leaflet. Leaflet mempunyai beberapa kelebihan 

yaitu lebih tahan lama, dapat dibawa kemana-mana, mencakup banyak orang, 

biaya murah, dan dapat mempermudah pemahaman (Notoatmodjo, 2003). 

Posyandu merupakan salah satu bentuk pendekatan partisipasi 

masyarakat di bidang kesehatan yang dikelola oleh posyandu yang telah 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari puskesmas. Kader posyandu 

mempunyai peran yang penting karena merupakan pelayanan kesehatan 

(health provider) yang berada di dekat kegiatan sasaran posyandu dan 

memiliki frekuensi tatap muka kader lebih sering daripada petugas kesehatan 

lainnya. Pengetahuan sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap 

sikap dan tingkah laku kader terhadap pelayanan posyandu (Widagdo & 

Husodo, 2009). 

Kader posyandu mempunyai peran untuk mengambil inisiatif dan 

memperlihatkan adanya kemauan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

upaya membangun masyarakat. Kader posyandu juga  berperan  aktif  dan  

mampu  menjadi pendorong, motivator,  penyuluh masyarakat dan membantu 

masyarakat menghadapi/ menjawab kebutuhan kesehatan mereka sendiri. 

Kader  posyandu juga diharapkan  dapat menyediakan  informasi  bagi  

pejabat  kesehatan berwenang  yang  mungkin  tidak  dapat  mencapai 

masyarakat  langsung,  serta  mampu  mendorong para pejabat kesehatan di 

sistem kesehatan agar mengerti dan merespons kebutuhan masyarakat 

(Iswarawanti, 2010). 

Penelitian tentang rabies saat ini sudah cukup banyak, akan tetapi 

sebagian besar mengkaji rabies seperti dari sisi medis atau aspek sosial 

masyarakatnya, maka dari itu  berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang perbedaan tingkat pengetahuan rabies pada 

kader posyandu yang di berikan pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah  dan leaflet di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 
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B. Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

perumusan masalah adalah “Adakah perbedaan tingkat pengetahuan rabies 

pada kader posyandu yang di berikan pendidikan kesehatan dengan metode 

ceramah dan leaflet di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat?” 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan 

tingkat pengetahuan rabies pada kader posyandu yang di berikan pendidikan 

kesehatan dengan metode ceramah dan leaflet di Kabupaten Sintang, 

Kalimantan Barat. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat diketahui perbedaan 

tingkat pengetahuan rabies pada kader posyandu yang di berikan 

pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan leaflet di Kabupaten 

Sintang, Kalimantan Barat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pemerintah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan guna 

memperbaiki program yang sedang berjalan. 

b. Kader posyandu 

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi kader posyandu di 

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam pengetahuan tentang 

penyakit rabies. 

c. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan 

mengetahui rabies dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan 

dapat meminimalkan kejadian rabies di Kabupaten Sintang, 

Kalimantan Barat. 
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d. Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

tenaga kesehatan dan pengelola program rabies, diharapkan dapat 

dipergunakan oleh peneliti lain dalam mengembangkan penelitian 

mengenai penyakit rabies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


