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BAB I 

PENDAHULUAN 

                                                                                                                                                                          

A.  Latar Belakang 

            Budaya bersih merupakan cerminan sikap dan perilaku masyarakat dalam 

menjaga dan memelihara kebersihan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pondok Pesantren sebagai salah satu tempat pendidikan di Indonesia 

saat ini berjumlah kurang lebih 40.000. Penyakit menular berbasis lingkungan dan 

perilaku seperti tuberkulosis paru, Iinfeksi saluran pernapasan atas, diare dan 

penyakit kulit masih merupakan masalah kesehatan yang juga dapat ditemukan di 

Pondok Pesantren (Depkes, 2000). Prevalensi penyakit skabies disebuah pondok 

pesantren di jakarta mencapai 78,70% dikabupaten Pasuruan sebesar 66,70% 

prevalensi penyakit skabies jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi 

penyakit skabies di negara berkembang yang hanya 6-27% atau prevalensi penyakit 

skabies di Indonesia sebesar 4,60-12,95% saja (Kuspriyanto,2002). Untuk 

meningkatkan derajat kesehatan santri perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan santri tentang kesehatan secara umum, khususnya tentang penyakit 

menular sehingga diharapkan ada perubahan sikap serta diikuti dengan perubahan  

prilaku kebersihan perorangan dengan hasil akhir menurunnya angka kesakitan 

penyakit menular. Upaya peningkatan, pencegahan dan penanggulangan masalah 

penyakit menular dapat ditempatkan sebagai ujung tombak paradigma sehat untuk 

mencapai Indonesia sehat 2010 (Harryanto, 2004). 

Kulit merupakan organ terluar penyusun tubuh manusia yang terletak paling 

luar dan menutupi seluruh permukaan tubuh. Karena letaknya paling luar, maka 



kulit yang pertama kali menerima rangsangan seperti rangsangan sentuhan, rasa 

sakit, maupun pengaruh buruk dari luar. Kulit berfungsi untuk melindungi 

permukaan tubuh, memelihara suhu tubuh dan mengeluarkan kotoran-kotoran 

tertentu. Kulit juga penting bagi produksi vitamin D oleh tubuh yang berasal dari 

sinar ultraviolet. Mengingat pentingnya kulit sebagai pelindung organ-organ tubuh 

didalammnya, maka kulit perlu dijaga kesehatannya. Selain itu kulit juga 

mempunyai nilai estetika (Wijayakusuma, 2004).  Penyakit kulit dapat disebabkan 

oleh jamur, virus, kuman, parasit hewani dan lain-lain. Salah satu penyakit kulit 

yang disebabkan oleh parasit adalah Skabies ( Juanda, 2000). 

           Skabies dalam bahasa Indonesia sering disebut kudis. Orang jawa 

menyebutnya gudig, sedangkan orang sunda menyebutnya budug. Gudik merupakan 

penyakit menular akibat mikroorganisme parasit yaitu sarcoptes scabei varian 

humoris, yang penularannya terjadi secara kontak langsung dan tidak langsung, 

secara langsung misalnya bersentuhan dengan penderita atau tidak langsung 

misalnya melalui handuk dan pakaian.  Disamping itu skabies dapat berkembang 

pada kebersihan perorangan yang jelek, lingkungan yang kurang bersih, demografi 

status perilaku individu (Siregar, 2005). Penyakit ini banyak di jumpai pada anak-

anak dan orang dewasa tetapi dapat mengenai semua umur walaupun akhir-akhir ini 

juga sering didapatkan pada orang berusia lanjut, biasanya di lingkungan rumah 

jompo. Insiden sama antara pria dan wanita, insidensi skabies di negara berkembang 

menunjukkan siklus fluktuasi yang sampai saat ini belum dapat dijelaskan interval 

antara akhir dari suatu epidemi dan permulaan epidemi berikutnya kurang lebih 10-

15 tahun (Harahap, 2000).  



           Status kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sikap 

seseorang dalam merespon suatu penyakit, skabies pada umumnya merupakan jenis 

penyakit menular. Sikap  santri sangat penting peranannya dalam pencegahan 

skabies di lingkungan Asrama Pondok yang membutuhkan kebersihan perorangan 

serta perilaku yang sehat. Sikap yang dimiliki oleh santri diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap perilaku mereka guna mencegah terjadinya skabies di 

lingkungan Pondok tempat mereka tinggal. Tidur bersama, pakaian kotor yang 

digantung atau ditumpuk di kamar merupakan salah satu contoh sikap yang dapat 

menimbulkan skabies. Pengetahuan yang cukup baik mengenai kebersihan 

perorangan tidaklah berarti bila tidak menghasilkan respon bathin dalam bentuk 

sikap, sikap merupakan hal yang paling penting . Sikap dapat digunakan untuk 

memprediksikan tingkah laku apa yang mungkin terjadi, dengan demikian sikap 

dapat diartikan sebagai suatu predisposisi tingkah laku yang akan tampak aktual 

apabila kesempatan untuk mengatakan terbuka luas (Azwar, 2000).       

            Pada sebuah komunitas, kelompok atau keluarga yang terkena skabies akan 

menimbulkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi kenyamanan aktifitas dalam 

menjalani kehidupannya. Penderita selalu mengeluh gatal, terutama pada malam 

hari, gatal yang terjadi terutama di bagian sela-sela jari tangan, di bawah ketiak, 

pinggang, alat kelamin, sekeliling siku, areola (area sekeliling puting susu) dan 

permukaan depan pergelangan.   Sehingga  akan timbul perasaan malu karena pada 

usia remaja timbulnya skabies sangat mempengaruhi penampilannya juga tentang 

penilaian masyarakat tentang Pondok Pesantren yang kurang terjaga kebersihannya. 

Asrama atau Pondok Pesantren termasuk tempat yang beresiko terjadi skabies 

karena merupakan salah satu tempat yang berpenghuni padat. "Tidak ada santri yang 



tidak mungkin terkena penyakit skabies (gatal), kalau belum terkena skabies belum 

syah menjadi santri dan jika sudah pernah tekena penyakit tersebut maka tidak akan 

terkena lagi " merupakan salah satu fenomena tersendiri di kalangan santri. 

            Pondok Pesantren AL- MUAYYAD merupakan salah satu pendidikan yang 

ada di Surakarta, sekolah ini mempunyai konsep pendidikan pengabungan antara 

pendidikan formal dengan pesantren. Tingkat pendidikannya dimulai dari Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah 

Menengah Umum (SMU) dan Madrasah Aliyah (MA). Santri yang tinggal di 

lingkungan Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta memiliki tingkat sosial 

ekonomi yang berbeda-beda, ada dari kelompok menengah keatas, menengah dan  

menengah kebawah. Pondok Pesantren ini mempunyai luas kurang lebih 7200 m2, 6 

gedung dan 1 buah masjid. Jumlah keseluruhan santriwan atau santriwati adalah 650 

orang yang terdiri dari 350 siswa (santri) dan 300 siswi (santriwati). Asrama putra 

dan putri masing-masing ada 4 lantai luasnya bervariasi antara  6x10 m sampai 8x12 

m serta masing-masing kamar dihuni oleh 12-24 orang tergantung pada luasnya 

kamar, selain itu dalam satu kamar ada yang dihuni 30-40 orang. Santri di Pondok 

Pesantren Al-Muayyad Surakarta biasanya tidur dengan cara meletakkan kasur di 

lantai sebagai tempat tidur mereka, sebelum melakukan aktivitas rutin mereka 

membersihkan kasur tersebut dengan cara menumpuk di pinggi ruangan kamar tidur 

santri.  

            Sumber air yang digunakan di pondok pesantren ini adalah bersumber dari 

sumur-sumur yang berada di 3 tempat, satu di asrama putra, satu di asrama putri, 

dan satu lagi di Madrasah Aliyah (MA), masing-masing asrama dilengkapi beberapa 

kamar mandi. Air ini digunakan para santri untuk mandi dan cuci serta air untuk 



wudu pun di dapatkan dari sumur-sumur ini, yang disalurkan melalui tandon besar 

yang selalu mengairi genangan air di areal tempat untuk berwudu. Baik kamar 

mandi maupun tempat-tempat untuk menampung air di bersihkan satu kali setiap 

minggunya yaitu pada hari jumat. 

            Menurut catatan medis yang ada di Klinik Pondok santri yang menderita 

skabies mencapai 80 % setiap tahunnya, dari catatan medis pada bulan April 2007 

dari 30 orang santri yang mendatangi klinik 25 diantaranya menderita skabies. Bagi 

sebagian santri yang terkena skabies tidak memeriksakan penyakitnya tersebut ke 

klinik yang telah disediakan, mereka biasanya melakukan pengobatan sendiri 

dengan membeli obat di Apotek atau toko-toko obat. Keadaan yang seperti itu dapat 

dipastikan bahwa kontak diantara mereka baik langsung atau tidak langsung sangat 

sering terjadi apalagi dilihat dari jumlah penghuni yang padat sehingga 

penularannya sangat cepat. Selain itu banyak santri yang tidak mengetaui bahwa 

skabies merupakan penyakit menular. Sikap yang dimiliki oleh para santri 

hendaknya diterapkan dalam perilaku kebersihan perorangan sehingga diharapkan 

akan menurunkan angka kesakitan penyakit skabies dilingkungan pondok pesantren. 

Berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan pondok pesantren dimana ada 

batasan antara pria dan wanita maka peniliti memutuskan untuk memilih santriwati 

sebagai responden dalam penelitian karena peneliti berjenis kelamin wanita dan di 

karenakan keterbatasan peneliti.   Atas dasar latar belakang ini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian sejauh mana pengaruh sikap tentang kebersihan diri terhadap 

timbulnya skabies (gudik) pada santriwati di Pondok Pesantren Al-Muayyad 

Surakarta.   



B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang diangkat 

adalah adakah pengaruh sikap tentang kebersihan diri dengan timbulnya skabies 

pada santriwati di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta?  

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum        

Untuk mengetahui pengaruh sikap tentang kebersihan diri dengan timbulnya 

skabies pada santriwati di pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk mengetahui gambaran sikap tentang kebersihan diri santriwati du 

Pondok Pesantren Al-Muayyad  

b. Untuk mengetahui gambaraan kejadian skabies pada santriwati di pondok 

pesantren Al-Muayyad  

D.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Ilmu Keperawatan 

Dapat digunakan sebagai bahan atau masalah yang dapat diangkat dalam 

penyuluhan kesehatan bagi pasien, keluarga, komunitas yang menderita skabies 

agar dapat menurunkan prevalensi penularan skabies. 

2. Bagi Pengelola Pondok Pesantren 

Menentukan kebijakan dalam pengelolaan asrama yang lebih memperhatikan 

kebersihan lingkungan dan mampu menenamkan sikap positif dalam kebersihan 

diri dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan penyakit skabies 



serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang menunjang kesehatan penghuni asrama 

pondok pesantren.  

3. Bagi Santri 

Agar mampu menanamkan sikap tentang kebersihan diri dan lingkungan sekitar 

Asrama sehingga terbebas dari penularan penyakit skabies. 

E.  Keaslian Penelitian 

Menurut pengetahuan peneliti, bahwa sudah banyak peneliti terdahulu yang 

telah meneliti tentang timbulnya skabies yang dilakukan oleh: 

1. Hidayati (2004) dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan   

Penularan Penyakit Skabies di Asrama 7 Pondok Pesantren MU'ALLIMMIN 

Wirobrajan Yogyakarta. Menggunakan desain penelitian survey deskriptif 

analitik dengan pendekatan cross sectional, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan bermakna antara kontak penderita, baik kontak langsung 

dan tidak langsung memiliki kekuatan hubungan yang lemah. Sosial ekonomi, 

banyak santri dalam taraf golongan menengah dan tidak ada perbedaan 

bermakna. Kebersihan, memiliki hubungan yang sangat lemah serta kepadatan 

penghuni, kepadatan hunian yang tinggi memiliki pengaruh di bandingkan 

dengan hunian yang tidak terlalu padat tapi tidak menunjukkan hubungan yang 

bermakna dengan penularan skabies di Asrama 7 Pondok Pesantren 

MU'ALLIMMIN Wirobrajan Yogyakarta. 

2. Abdul Somad (2006) dengan judul Hubungan Kebiasaan Mandi dan Berganti 

Pakaian dengan Kejadian skabies di Asrama Pondok Pesantren SLTP Islamic 

Center Kabupaten Langkat Sumatra Selatan.  Menggunakan desain penelitian 



non eksperimental studi korelasi dengan jenis rancangan cross sectional, dengan 

sampel santri kelas 1, 2 dan 3 di asrama pondok pesantren SLTP Islamic Center. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan mandi 

dengan kejadian skabies meskipun kekuatan hubungan kedua variabel tersebut 

bersifat lemah. Tidak ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan berganti 

pakaian dengan kejadian skabies di Asrama Pondok Pesantren SLTP Islamic 

Center Kabupaten Langkat Sumatra Selatan.   

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

terbatas mengenai pengaruh sikap tentang kebersihan diri dengan timbulnya skabies 

pada santriwati di Pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta. Merupakan penelitian 

kuantitatif dengan metode penelitian cross sectional dimana variabel yang akan 

diteliti yaitu sikap tentang kebersihan diri.                         




