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ABSTRACT

The Differences of Scabies Disease Prevention Knowledge between before and after
Health Promotion to Grade 7 MTS Students in Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar

Lampung

By

AGUS FATHUL MUIN FARID

Background: Scabies is a skin disease due to the infestation and sensititation of
Sarcoptes scabiei variants hominis and its products. In Lampung, total of scabies cases
were 7960 people, which had increased from 2.941 in 2012. To reduce the number of
scabies cases, prevention attempt which is health promotion is needed. The purpose of
this research was to know the description of knowledge before and after health promotion
and to know the difference of knowledge between before and after health promotion.
Method: The research design was pre-experimental with one group pretest posttest
design in 48 grade 7 MTS students. The research was done by giving questionnaires
before and after health promotion. Health promotion was done by lecture given by expert.
Data were analyzed univariate and bivariate using Wilcoxon test.
Results: The median score resulted before intervention was 13 and resulted after
intervention was 16. Wilcoxon tests resulted of bivariate analysis with p value 0,000
(<0,001) showed a significant difference of knowledge between before and after health
promotion.
Conclusions : There was a difference of scabies disease prevention knowledge between
before and after health promotion to grade 7 MTS students in Pondok Pesantren
Madarijul Ulum.

Key Words : Health promotions, scabies.



ABSTRAK

Perbedaan Pengetahuan Tentang Pencegahan Penyakit Sekabies Antara Sebelum dan
Sesudah Promosi Kesehatan Pada Siswa Kelas 7 MTS Di Pondok Pesantren Madarijul

Ulum Bandar Lampung

Oleh

AGUS FATHUL MUIN FARID

Latar Belakang : Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi
dan sensitisasi Sarcoptes scabiei varian hominis dan produknya. Di Provinsi Lampung
kasus kasus skabies berjumlah 7960 orang, yang mengalami peningkatan dari tahun 2012
yang berjumlah 2.941. Untuk menurunkan jumlah kasus skabies dibutuhkan upaya
pencegahan yaitu berupa promosi kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui
gambaran pengetahuan sebelum dan sesudah promosi kesehatan serta mengetahui
perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah promosi kesehatan

Metode : Desain penelitian ini adalah praeksperimental dengan one group pretest posttest
design pada 48 siswa kelas 7 MTS. Penelitian dilakukan dengan cara pemberian
kuesioner sebelum dan sesudah promosi kesehatan. Promosi kesehatan dilakukan dengan
metode ceramah yang disampaikan oleh ahli. Data analisis secara univariat dan bivariat
menggunakan uji wilcoxon.

Hasil : Nilai median pengetahuan sebelum intervensi adalah 13 dan sesudah intervensi
adalah 16. Pada uji wilcoxon didapatkan hasil analisis bivariat dengan p value 0,000
(<0,001) yang menunjukan terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah
promosi kesehatan.

Simpulan : Terdapat perbedaan pengetahuan tentang pencegahan penyakit skabies antara
sebelum dan sesudah promosi kesehatan  pada siswa kelas 7 MTS di Pondok Pesantren
Madarijul Ulum.

Kata Kunci : Promosi kesehatan, skabies.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi dan

sensitisasi Sarcoptes scabiei varian hominis dan produknya (Siregar,

2005). Nama lain penyakit ini antara lain: The itch, budukan, gudikan,

gatal agogo, seven year itch, norwegian itch, penyakit ampera. Sarcoptes

scabiei termasuk filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Acarina,

super famili Sarcoptes (Harahap, 2008).

Di Indonesia pada tahun 2011 jumlah penderita skabies sebesar

6.915.135 atau 2,9 % dari jumlah penduduk 238.452.952 jiwa. Pada

tahun 2012 jumlah penderita skabies meningkat sebesar 3,6 % dari

jumlah penduduk (Depkes, 2012). Berdasarkan data dari Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2012, kasus skabies berjumlah 2941

orang. Pada tahun 2014, kasus skabies mengalami peningkatan menjadi

7960 orang (Dinkes Provinsi Lampung, 2015).

Skabies dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosial ekonomi

yang rendah, higiene yang buruk, hubungan seksual yang sifatnya
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promiskuitas, kesalahan diagnosis, perkembangan dermografik serta

ekologik (Djuanda, 2010). Selain itu, tingkat pengetahuan tentang

kesehatan yang kurang juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya

penyakit skabies (Handoko, 2010).

Pondok pesantren adalah suatu tempat untuk para santri dalam menerima

pelajaran-pelajaran agama sekaligus tempat berkumpul dan tempat

tinggal santri-santri tersebut (Rahman, Musthofa. 2002). Berdasarkan

data dari Departemen Agama Kota Bandar Lampung, terdapat 58 pondok

pesantren di Bandar Lampung (Depag Kota Bandar Lampung, 2016).

Para santri umumnya menghabiskan waktu hingga 20 jam dalam  sehari

dengan penuh kegiatan, dimulai dari solat subuh sampai  mereka tidur

kembali di waktu malam. Pada waktu siang, para santri pergi ke sekolah

umum untuk belajar ilmu formal, dan sisa waktu lainnya digunakan

untuk memperdalam ilmu agama dengan ustadz atau kyai (Megarani,

2010).

Penyakit skabies sering sekali ditemukan pada pondok pesantren.

Kebanyakan santri yang terkena penyakit skabies adalah santri baru yang

belum dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sebagai santri baru yang

belum tahu kehidupan di pondok pesantren, membuat mereka luput dari

kesehatan, seperti kebiasaan mandi secara bersama-sama, saling tukar

pakaian, handuk, bahkan bantal, guling, dan kasur kepada sesamanya,

sehingga sangat memungkinkan terjadinya penularan penyakit skabies

(Badri, 2008).
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Pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat terutama

kebersihan perseorangan di pondok pesantren pada umumnya kurang

baik (Depkes, 2007). Sebagai salah satu upaya dalam menanggulanginya

adalah dengan cara promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari,

oleh, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya

sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat,

sesuai budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan (Fitriani, 2011).

Proses pembentukan dan perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) berupa

kecerdasan, motivasi, minat, dan emosi untuk memproses pengaruh dari

luar. Faktor yang berasal dari luar (eksternal) meliputi objek, orang

kelompok dan hasil kebudayaaan yang dijadikan sasaran dalam

mewujudkan bentuk perilakunya. Promosi kesehatan yang berisi nilai-

nilai kesehatan yang berasal dari luar diri individu, cenderung dapat

mempengaruhi kondisi internal dan eksternal individu atau masyarakat

(Notoatmodjo, 2007).

Penulis menyadari pentingnya dilakukan penelitian mengenai perbedaan

pengetahuan tentang pencegahan penyakit skabies antara sebelum dan

sesudah promosi kesehatan pada siswa kelas 7 MTs di Pondok Pesantren

Madarijul Ulum Bandar Lampung, karena pada studi pendahuluan

penulis masih menemukan adanya faktor risiko penyakit skabies yaitu
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higiene yang buruk, seperti kebiasaan mandi secara bersama-sama, saling

tukar pakaian, handuk, bahkan bantal, guling, dan kasur kepada

sesamanya yang umumnya disebabkan karena kurangnya pengetahuan

santri mengenai personal higiene.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu “Apakah ada perbedaan pengetahuan tentang

pencegahan penyakit skabies antara sebelum dan sesudah promosi

kesehatan pada siswa kelas 7 MTs di Pondok Pesantren Madarijul Ulum

Bandar Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan

pengetahuan tentang pencegahan penyakit skabies antara sebelum

dan sesudah promosi kesehatan pada siswa 7 MTs di Pondok

Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung.
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1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui gambaran pengetahuan sebelum promosi kesehatan

pada siswa 7 MTs di Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar

Lampung.

2. Mengetahui gambaran pengetahuan sesudah promosi kesehatan

pada siswa 7 MTs di Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar

Lampung.

3. Mengetahui perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah

promosi kesehatan pada siswa 7 MTs di Pondok Pesantren

Madarijul Ulum Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Menjadi masukan bagi instansi dan lembaga terkait, khususnya bagi

dinas kesehatan agar selalu memberikan promosi kesehatan di Pondok

Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung untuk meningkatkan

pengetahuan santri tentang skabies.

2. Menambah pengetahuan bagi siswa kelas 7 MTs di Pondok Pesantren

Madarijul Ulum Bandar Lampung mengenai skabies.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan untuk

melakukan penelitian selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Promosi Kesehatan

2.1.1 Definisi Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, dan bersama

masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta

mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai

budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan (Fitriani, 2011).

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Promosi Kesehatan

Menurut Fitriani (2011), tujuan dari promosi kesehatan adalah

meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok dan

masyarakat untuk hidup sehat dan mengembangkan upaya

kesehatan yang bersumber masyarakat serta terciptanya lingkungan

yang kondusif untuk mendorong terbentuknya kemampuan

tersebut.



7

Sedangkan sasaran atau tujuan khusus promosi kesehatan adalah :

1. Individu dan Keluarga

a. Memperoleh informasi kesehatan melalui berbagai saluran

baik langsung maupun media massa.

b. Mempunyai pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk

memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya.

c. Memperaktekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

menuju keluarga atau rumah tangga sehat.

d. Mengupayakan paling sedikit salah seorang menjadi kader

kesehatan bagi keluarganya.

e. Berperan aktif dalam kegiatan kesehatan.

2. Tatanan Sarana Kesehatan, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja

dan Tempat Umum

a. Masing-masing tatanan mengembangkan kader-kader

kesehatan.

b. Mewujudkan tatanan yang sehat menuju terwujudnya

kawasan sehat.

3. Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi/LSM dan Media

Massa

a. Menggalang potensi untuk mengembangkan prilaku sehat

masyarakat.

b. Bergotong royong untuk mewujudkan lingkungan sehat.

c. Menciptakan suasana yang kondusif untuk mendukung

perubahan perilaku masyarakat.
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4. Program/Petugas Kesehatan

a. Melakukan integrasi promosi kesehatan dalam program dan

kegiatan kesehatan.

b. Mendukung tumbuhnya perilaku hidup bersih dan sehat di

masyarakat khususnya melalui pemberdayaan individu,

keluarga dan atau kelompok yang menjadi kliennya.

c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang memberikan

kepuasan kepada masyarakat.

5. Lembaga Pemerintah Lintas Sektor/Politisi/Swasta

a. Peduli dan mendukung upaya kesehatan, minimal dalam

mengembangkan lingkungan dan perilaku sehat.

b. Membuat kebijakan dan peraturan perundang undangan

dengan memperhatikan dampaknya dibidang kesehatan.

2.1.3 Ruang Lingkup Promosi Kesehatan

Menurut Notoatmodjo (2007), ruang lingkup promosi kesehatan

antara lain :

1. Ruang Lingkup Berdasarkan Aspek Kesehatan

Kesehatan masyarakat mencakup 4 aspek pokok, yakni :

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ahli lain hanya

membaginya menjadi 2 aspek, yakni :
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a. Promosi kesehatan pada aspek promotif

Sasaran promosi kesehatan pada aspek promotif adalah

kelompok orang sehat, dengan tujuan untuk meningkatkan

kesehatannya.

b. Promosi kesehatan pada aspek pencegahan dan penyembuhan

Pada aspek ini upaya promosi kesehatan mencakup 3 upaya,

yakni :

1. Pencegahan tingkat pertama (Primary prevention)

Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah

kelompok masyarakat yang beresiko tinggi. Tujuannya

adalah agar mereka tidak jatuh sakit atau terkena penyakit.

2. Pencegahan tingkat kedua (Secondary prevention)

Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah pada

penderita penyakit kronis. Tujuan dari promosi kesehatan

pada kelompok ini adalah agar penderita mampu

mencegah penyakitnya menjadi lebih parah.

3. Pencegahan tingkat ketiga (Tertiary prevention)

Sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah

kelompok pasien yang baru sembuh dari suatu penyakit.

Tujuan dari promosi kesehatan pada kelompok ini adalah

agar mereka segera pulih kembali kesehatannya.
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2. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan Berdasarkan Tatanan

Pelaksanaan

Berdasarkan tatanan (setting) atau tempat pelaksanaan promosi

kesehatan, maka ruang lingkup promosi kesehatan ini dapat

dikelompokan menjadi :

a. Promosi kesehatan pada tatanan keluarga

Keluarga atau rumah tangga adalah unit masyarakat terkecil,

oleh sebab itu untuk mencapai perilaku masyarakat yang

sehat harus dimulai di masing-masing keluarga.

b. Promosi kesehatan pada tatanan sekolah

Sekolah merupakan perpanjangan tangan pendidikan

kesehatan bagi keluarga. Oleh sebab itu, lingkungan sekolah

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang sehat,

akan sangat berpengaruh terhadap perilaku sehat anak-anak

(murid).

c. Promosi kesehatan di tempat kerja

Tempat kerja merupakan tempat orang dewasa memperoleh

nafkah untuk keluarga. Lingkungan kerja yang sehat akan

mendukung kesehatan pekerja atau karyawannya dan

akhirnya akan menghasilkan produktivitas yang optimal.

d. Promosi kesehatan di tempat-tempat umum

Tempat-tempat umum di sini mencakup pasar, bandar udara,

tempat-tempat olah raga, taman-taman kota, dan sebagainya.
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e. Fasilitas pelayanan kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan ini mencakup rumah sakit,

puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, dan sebagainya.

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sasaran

utama promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan ini.

3. Ruang Lingkup Berdasarkan Tingkat Pelayanan

Berdasarkan ruang lingkup tingkat pelayanan kesehatan,

promosi kesehatan dapat dilakukan berdasarkan lima tingkat

pencegahan (five levels of prevention), yaitu :

a. Promosi kesehatan (Health promotion)

Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan

kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh.

b. Perlindungan khusus (Specific protection)

Perlindungan khusus merupakan upaya spesifik untuk

mencegah penularan penyakit tertentu.

c. Diagnosis dini dan pengobatan segera (Early diagnosis and

prompt treatment)

Karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap kesehatan dan penyakit, maka sering sulit

mendeteksi penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat.

Bahkan kadang-kadang masyarakat sulit atau tidak mau

diperiksa dan diobati penyakitnya. Hal ini dapat

menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan
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kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, promosi kesehatan

sangat diperlukan dalam tahap ini.

d. Pembatasan cacat (Disability limitation)

Kurangnyaa pengertian dan kesadaran masyarakat tentang

kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak

melanjutkan pengobatannya sampai tuntas.  Mereka tidak

melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang komplit

terhadap penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dan

sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan

cacat atau ketidak mampuan. Oleh karena itu, promosi

kesehatan juga diperlukan pada tahap ini.

e. Rehabilitas (Rehabilitation)

Setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, kadang-kadang

orang menjadi cacat, untuk memeulihkan cacatnya tersebut,

kadang-kadang diperlukan latihan tertentu. Oleh karena

kurangnya pengetian dan kesadaran orang tersebut, ia tidak

atau segan melakukan latihan-latihan yang dianjurkan.

2.1.4 Metode Promosi Kesehatan

Menurut Notoatmodjo (2007), metode dari promosi kesehatan

antara lain :
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1. Metode Pendidikan Individual

Dalam promosi kesehatan, metode pendidikan yang bersifat

individual digunakan untuk membina perilaku baru atau

membina seseorang yang mulai tertarik kepada suatu perubahan

perilaku.

Bentuk pendekatan ini antara lain :

a. Bimbingan dan penyuluhan

Dengan cara ini kontak antara klien dan petugas lebih

intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat

diteliti dan dibantu penyelesaiannya.

b. Wawancara

Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk

menggali informasi mengenai masalah kesehatan yang

dihadapi klien.

2. Metode Pendidikan Kelompok

Dalam memilih pendidikan kelompok, harus diperhatikan

besarnya kelompok sasaran dan tingkat pendidikan formal dari

sasaran.

Metode pendidikan kelompok dapat dibagi menjadi :

a. Kelompok besar

Kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan itu

lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar

ini antara lain :
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1. Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan

cara menyampaikan informasi secara lisan kepada sasaran.

Metode ini cocok untuk sasaran baik yang berpendidikan

tinggi maupun rendah.

2. Seminar

Seminar adalah suatu penyajian (presentasi) dari suatu ahli

atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap

penting. Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok

besar dengan pendidikan menegah ke atas.

b. Kelompok kecil

Disebut kelompok kecil yaitu pabila peserta kegiatan itu

kurang dari 15 orang. Metode-metode yang cocok untuk

kelompok kecil ini antara lain :

1. Diskusi kelompok

Diskusi kelompok adalah membahas suatu topik dengan

cara tukar pikiran dua orang atau lebih dalam suatu

kelompok yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Curah pendapat (Brain storming)

Tujuannya adalah untuk menghimpun gagasan, pendapat,

informasi, pengetahuan, pengalaman dari setiap peserta.
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3. Bola salju (Snow balling)

Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan (satu pasang

dua orang), kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau

masalah.

4. Kelompok-kelompok kecil (Buzz group)

Tata cara dari metode ini yaitu dengan membagi menjadi

kelompok kecil kemudian diberikan suatu permasalahan

yang sama atau berbeda antara kelompok satu dengan

kelompok lain, kemudian masing-masing dari kelompok

tersebut mendiskusikan hasilnya, kemudian tiap kelompok

mendiskusikan kembali dan mencari kesimpulannya.

5. Bermain peran (Role play)

Prinsip dari metode ini adalah menghadirkan peran yang

ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan di

dalam kelas pertemuan.

6. Permainan simulasi (Simulation game)

Metode ini merupakan gabungan antara role play dan

diskusi kelompok.

3. Metode Pendidikan Massa

Metode pendidikan massa cocok untuk mengomunikasikan

pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat.

Pendidikan ini bersifat umum yaitu tidak membedakan golongan

umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat

pendidikan, maka pesan-pesan kesehatan yang akan
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disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat

ditangkap oleh massa tersebut.

2.1.5 Alat Bantu Promosi Kesehatan

Menurut Notoatmodjo (2007), ada tiga macam alat bantu promosi,

yaitu :

1. Alat Bantu Lihat (Visual aids)

Alat ini ada 2 bentuk, yaitu :

a. Alat-alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film, dan

sebagainya.

b. Alat-alat yang diproyeksikan, misalnya bagan, peta, boneka,

globe.

2. Alat Bantu Dengar (Audio aids)

Alat bantu dengar merupakan alat yang dapat membantu

menstimulasikan indra pendengar pada waktu proses

penyampaian bahan pendidikan, misalnya radio.

3. Alat Bantu Lihat-Dengar (Audio visual aids)

Alat bantu lihat-dengar merupakan alat yang dapat membantu

menstimulasikan indra pengelihatan dan pendengar pada waktu

proses pendidikan, misalnya video cassette.
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2.2 Skabies

2.2.1 Definisi Skabies

Skabies adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh

infestasi dan sensitisasi Sarcoptes scabiei varian hominis dan

produknya (Siregar, 2005).

2.2.2 Epidemiologi

Skabies merupakan salah satu masalah kesehatan pada masyarakat

yang signifikan di negara berkembang, terutama yang beriklim

tropis. Jumlah pasti kasus yang terinfeksi di seluruh dunia tidak

diketahui, tetapi diperkirakan hingga 300 juta (Hay, 2012).

2.2.3 Etiologi

Skabies disebabkan oleh Acarus scabiei atau pada manusia disebut

Sarcoptes scabiei varian hominis. Sarcoptes scabiei termasuk filum

Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Acarina, super famili

Sarcoptes. Secara morfologi berbentuk oval dan gepeng, berwarna

putih kotor, transulen dengan bagian punggung lebih lonjong

dibandingkan perut dan tidak berwarna. Parasit betina berukuran

300-350 mikron, sedangkan yang jantan berukuran 150-200

mikron. Stadium dewasa mempunyai 4 pasang kaki, 2 pasang

merupakan kaki depan sebagai alat untuk melekat dan 2 pasang

lainnya kaki belakang (Djuanda, 2010).
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Gambar 1.Morfologi Sarcoptes scabiei (Siregar, 2005)

Siklus hidup parasit atau tungau ini dimulai setelah melakukan

kopulasi atau perkawinan di atas kulit, kemudian yang jantan akan

mati, namun kadang-kadang masih dapat hidup dalam beberapa

hari. Tungau betina yang telah dibuahi menggali terowongan di

stratum korneum, dengan kecepatan 2-3 milimeter sehari dengan

meletakkan telurnya sekitar 2-4 butir sehari dan bahkan bisa

mencapai 40-50 butir. Telurnya akan menetas menjadi larva dalam

waktu 3-5 hari dengan 3 pasang kaki. Larva ini tinggal dalam

terowongan tetapi bisa juga keluar. Setelah 2-3 hari, larva akan

menjadi nimfa yang mempunyai 2 bentuk, yaitu jantan dan betina

dengan 4 pasang kaki, kemudian nimfa akan berubah menjadi

dewasa dalam waktu 3-5 hari. Seluruh siklus hidup Sarcoptes
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scabiei mulai dari telur sampai bentuk dewasa memerlukan waktu

antara 8–12 hari (Handoko, 2007).

2.2.4 Patogenesis

Patogenesis skabies melibatkan proses imunologi kompleks.

Inflamasi kulit, papula dan pruritus merupakan hasil dari reaksi

hipersensitivitas tipe lambat. Awal 3-4 minggu setelah infestasi

pertama biasanya tanpa gejala. Pada infestasi berikutnya muncul

gejala lebih cepat, kira-kira 1-2 hari setelah infestasi (Morgan,

2013).

Tungau ini dapat menyebabkan infeksi dan akan menimbulkan lesi

primer pada tubuh (Handoko, 2007). Lesi primer skabies berupa

terowongan yang berisi tungau, telur, dan hasil metabolisme. Pada

saat menggali terowongan, tungau mengeluarkan sekret yang dapat

melisiskan stratum korneum. Sekret juga dapat menyebabkan

sensitisasi sehingga menimbulkan pruritus atau gatal-gatal dan lesi

sekunder. Lesi sekunder berupa papul, vesikel, pustul dan

terkadang bula. Lesi tersier dapat juga terjadi berupa ekskoriasi,

eksematisasi dan pioderma. Tungau hanya terdapat pada lesi primer

(Sutanto, 2008).
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2.2.5 Penegakan Diagnosis

Menurut Djuanda (2010), diagnosa dapat ditegakkan dengan

menentukan 2 dari 4 tanda dibawah ini :

1. Pruritus noktural yaitu gatal pada malam hari karena aktifitas

tungau yang lebih tinggi pada suhu yang lembab dan panas.

2. Penyakit ini menyerang manusia secara kelompok, misalnya

dalam keluarga biasanya seluruh anggota keluarga yang terkena

dan perkampungan yang padat penduduknya, sebagian tetangga

yang berdekatan akan diserang juga oleh tungau ini.

3. Adanya kunikulus (terowongan) pada tempat-tempat yang

dicurigai, berwarna putih atau keabu-abuan, berbentuk garis

lurus atau berkelok, rata-rata 1cm. Pada ujung terowongan

ditemukan papula atau vesikel.

4. Jika menemukan tungau merupakan hal yang paling diagnostig.

Gambar 2. Manifestasi klinis skabies (Walton & Currie 2007)
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Pada pemeriksaan laboratorium, dapat dilakukan dengan

pemeriksaan kerokan kulit, tes tinta, dan video dermatoskopi.

Kerokan kulit dilakukan di daerah sekitar papula. Hasil kerokan

diletakkan di atas kaca objek dan ditetesi dengan KOH 10%,

kemudian ditutup dengan kaca penutup dan diperiksa di bawah

mikroskop. Diagnosis skabies positif apabila ditemukan tungau,

nimpa, larva, telur atau kotoran Sarcoptes scabiei. Tes tinta

dilakukan dengan menggosok tinta secukupnya pada kulit yang

mencurigakan. Apa bila tinta terlalu berlebihan, dapat dihapus

dengan menggunakan kapas alkohol. Hal tersebut membuat

terowongan terlihat sebagai garis penuh tinta bergelombang yang

terdapat di stratum korneum (Walton & Currie 2007).

2.2.6 Diagnosis Banding

Adapun diagnosis banding dari penyakit ini adalah prurigo,

pedikulosis korporis, dermatitis (Djuanda, 2010).

2.2.7 Penatalaksanaan

Menurut Sudirman (2006), penatalaksanaan skabies dibagi 2

bagian, yaitu :

1. Penatalaksanaan secara umum.

Pada pasien dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan mandi

teratur setiap hari. Semua pakaian, sprei, dan handuk yang telah
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digunakan harus dicuci secara teratur dan bila perlu direndam

dengan air panas. Beberapa syarat pengobatan yang harus

diperhatikan :

a. Semua anggota keluarga harus diperiksa dan mungkin semua

harus diberi pengobatan secara serentak.

b. Kebersihan perorangan : penderita harus mandi bersih, bila

perlu menggunakan sikat untuk menyikat badan. Sesudah

mandi pakaian yang akan dipakai harus disetrika.

c. Semua perlengkapan rumah tangga seperti bangku, sofa,

sprei, bantal, kasur, selimut harus dibersihkan dan dijemur

dibawah sinar matahari selama beberapa jam.

2. Penatalaksanaan secara khusus.

Menurut Djuanda (2010), obat anti skabies yang tersedia dalam

bentuk topikal antara lain :

a. Belerang endap (sulfur presipitatum), dengan kadar 4-20%

dalam bentuk salep atau krim . Preparat ini tidak efektif

terhadap stadium telur, maka penggunaanya tidak boleh

kurang dari 3 hari. Kekurangannya ialah berbau dan

mengotori pakaian dan kadang-kadang menimbulkan iritasi.

Dapat dipakai pada bayi berumur kurang dari 2 tahun.

b. Emulsi benzil-benzoas (20-25%), efektif terhadap semua

stadium, diberikan setiap malam selama 3 hari. Sering
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memberi iritasi, dan kadang-kadang makin gatal setelah

dipakai.

c. Gama benzena heksa klorida (gammexane), kadarnya 1%

dalam krim atau losio, termasuk obat pilihan karena efektif

terhadap semua stadium, dan jarang memberi iritasi.

Pemberiannya cukup sekali, kecuali jika masih ada gejala

diulangi seminggu kemudian. Obat ini tidak dianjurkan pada

anak di bawah 6 tahun dan wanita hamil, karena toksis

terhadap sistem saraf pusat.

d. Krotamiton 10% dalam krim atau losio juga merupakan obat

pilihan, mempunyai dua efek sebagai anti skabies dan anti

gatal. Harus dijauhkan dari mata, mulut, dan uretra.

e. Permetrin dengan kadar 5% dalam krim, kurang toksik

dibandingkan gameksan, efektifitasnya sama, aplikasi hanya

sekali dan dihapus setelah 10 jam. Bila belum sembuh

diulangi setelah seminggu. Tidak dianjurkan pada bayi di

bawah umur 12 bulan.

2.2.8 Pencegahan

Menurut Departemen Kesehtan RI (2007), cara pencegahan

penyakit skabies adalah sebagai berikut :

1. Cuci sisir, sikat rambut, dan perhiasan rambut dengan cara

merendam di cairan antiseptik.
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2. Cuci semua handuk, pakaian, sprei dalam air sabun hangat dan

gunakan seterika panas untuk membunuh semua telurnya, atau

dicuci kering.

3. Keringkan peci yang bersih, kerudung dan jaket.

4. Hindari pemakaian bersama sisir, mukena atau jilbab.

2.2.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Skabies

Menurut Djuanda (2010), skabies dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor seperti :

1. Sosial ekonomi yang rendah.

2. Higiene yang buruk.

3. Hubungan seksual yang sifatnya promiskuitas.

4. Kesalahan diagnosis.

5. Perkembangan dermografik serta ekologik.

6. Tingkat pengetahuan tentang kesehatan yang kurang (Handoko,

2010).

2.3 Pengetahuan

2.3.1 Definisi Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang

melakukan pengindraan melalui panca indra. Pengetahuan

merupakan domain yang penting akan terbentuknya tindakan

seseorang (Notoatmodjo, 2007).
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2.3.2 Pengukuran Pengetahuan

Pengetahuan dapat diukur berdasarkan isi materi dan kedalaman

pengetahuan. Isi materi dapat diukur dengan metode wawancara

atau dengan kuesioner, sedangkan kedalaman pengetahuan dapat

diukur berdasarkan tingkatan pengetahuan (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Pratomo (1986), pengetahuan dapat diklasifikasikan

menjadi tiga tingkatan apabila diberikan skor dalam penilaiaanya,

yaitu :

1. Baik (> 75 %).

2. Cukup (40%-75%).

3. Kurang (< 40%).

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Andayani (2005), pengetahuan seseorang dapat

dipengaruhi oleh :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok, dan juga usaha mendewasakan

seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan baik di

sekolah atau di luar sekolah. Semakin tinggi pendidikan, maka

semakin mudah seseorang menerima pengetahuan.

2. Usia

Semakin banyak usia seseorang maka semakin bijaksana dan

banyak pengalaman.
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3. Sumber Informasi

Seseorang yang mempunyai sumber informasi lebih banyak

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas.

4. Sumber Pengetahuan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk

memperoleh pengetahuan. Menurut Irmayanti (2007), upaya-

upaya serta cara-cara tersebut yang dipergunakan dalam

memperoleh pengetahuan yaitu:

a. Orang yang Memiliki Otoritas

Salah satu upaya seseorang mendapatkan pengetahuan yaitu

dengan bertanya pada orang yang memiliki otoritas atau

yang dianggap lebih tahu.

b. Indra

Indra adalah peralatan pada diri manusia sebagai salah satu

sumber internal pengetahuan.

c. Akal

Pengetahuan dapat diketahui secara pasti dan dengan

sendirinya karena potensi akal.

d. Intuisi

Salah satu sumber pengetahuan yang mungkin adalah intuisi

atau pemahaman yang langsung tentang pengetahuan yang

tidak merupakan hasil pemikiran yang sadar atau persepsi

rasa yang langsung. Intuisi dapat berarti kesadaran tentang

data-data yang langsung dirasakan.
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2.4 Prilaku Personal Hygiene

2.4.1 Definisi Perilaku Personal Hygiene

Perilaku merupakan suatu kegiatan aktivitas organisme yang

bersangkutan. Pada hakikatnya perilaku manusia adalah tindakan

manusia itu sendiri baik yang dapat diamati maupun yang tidak

dapat diamati (Notoadmodjo, 2006).

Menurut Green (1991), perilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor

utama yakni:

a. Faktor predisposisi (Predisposising factors), yang meliputi

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai.

b. Faktor pendukung (enabling factors). Faktor pendukung adalah

tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan untuk

mencapainya.Faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik.

c. Faktor pendorong (reinforcing factors) adalah sikap dan

perilaku petugas kesehatan meliputi: keluarga, teman sebaya,

guru, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan sebagainya.

Personal hygiene (kebersihan perseorangan) merupakan usaha dari

individu atau kelompok dalam menjaga kesehatan melalui

kebersihan individu dengan cara mengendalikan kondisi

lingkungan (Depkes , 2006).

2.4.2 Tujuan Personal Hygiene

Menurut Tarwoto (2006), tujuan dari personal hygiene yaitu :

1. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang.
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2. Memelihara kebersihan diri seseorang.

3. Mencegah penyakit.

4. Menciptakan keindahan.

5. Meningkatkan rasa percaya diri.

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene

Menurut Departemen Kesehatan RI (2006), faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi perilaku personal hygiene adalah sebagai

berikut :

1. Citra tubuh

Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang

penampilan fisiknya, misalnya karena adanya perubahan fisik

pada dirinya, maka ia tidak peduli terhadap kebersihannya.

2. Praktik social

Kelompok sosial seseorang dapat mempengaruhi perilaku

personal hygiene.

3. Status sosio-ekonomi

Sumber daya ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan

tingkat praktik kebersihan yang dilakukan.

4. Pengetahuan

Pengetahuan tentang pentingnya perilaku personal hygiene

dapat mempengaruhi praktik untuk memelihara perawatan

dirinya.

5. Kebudayaan
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Kepercayaan, kebudayaan, dan nilai pribadi akan mempengaruhi

personal hygiene, misalnya kebiasaan suatu keluarga tergantung

dari budaya bersih di wilayahnya.

6. Pilihan pribadi

Setiap orang memiliki keinginan, kebiasaan, atau pilihan pribadi

untuk menggunakan produk tertentu dalam perawatan dirinya,

seperti penggunaan sabun, sampo.

7. Kondisi fisik.

Pada keadaan sakit, seseorang tidak dapat melakukan personal

hygiene.
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2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Kerangka Teori

Gambar 4. Kerangka teori (Green, 1991 ; Notoadmojo, 2007)

Keturunan

Pelayanan
kesehatan

LingkunganStatus kesehatan

Perilaku

Promosi kesehatan

Komunikasi Pemberdayaan masyarakat Pelatihan

(penyuluhan) (Pemberdayaan sosial)

Faktor predisposisi: Faktor pendukung : Faktor pendorong:
Pengetahuan, keyakinan, Sarana dan prasarana. Tokoh agama, guru,
sikap, kepercayaan, dan masyarakat, keluarga,
nilai-nilai. petugas.
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2.5.2 Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 4. Kerangka konsep

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat diturunkan suatu

hipotesis, yaitu :

H0 = Tidak terdapat perbedaan skor pengetahuan tentang

pencegahan penyakit skabies antara sebelum dan sesudah

promosi kesehatan.

H1 = Terdapat perbedaan skor pengetahuan tentang pencegahan

penyakit skabies antara sebelum dan sesudah promosi

kesehatan.

Promosi Kesehatan

(Penyuluhan)

Pengetahuan tentang
pencegahan penyakit

skabies



III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode

praeksperimental dengan one group pretest posttest design, yaitu

rancangan yang tidak menggunakan kelompok kontrol, namun sudah

dilakukan observasi pertama (pretest) yang memungkinkan peneliti dapat

menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah eksperimen

(perlakuan) dan dilakukan observasi kedua (posttest) (Notoatmodjo,

2012).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Madarijul Ulum,

Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2017.
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3.3 Populasi penelitian

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTs di Pondok Pesantren

Madarijul Ulum Bandar Lampung. Siswa kelas 7 terdiri dari 48 siswa

yang merupakan gabungan dari kelas A dan B.

3.4 Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah

total sampling yang termasuk dalam non probability sampling

merupakan teknik penentuan sampel setiap anggota atau unit dari

populasi menjadi sample penelitian (Notoatmodjo, 2007). Sempel

minimal yang harus dipenuhi pada penelitian ini sebanyak 43 siswa. Pada

sampel penelitian ini sudah memenuhi jumlah sampel minimal yaitu

berjumlah 48 siswa. Untuk menentuan jumlah sampel minimal pada

penelitian analitik berpasangan data numerik, digunakan rumus sebagai

berikut: (Dahlan, 2010)

= ( + )1 − 2
Keterangan:

N = Jumlah Sampel.

= Tingkat kesalahan tipe I 5%, maka tingkat kemaknaanya

95%, sehingga deviat baku normal untuk α sebesar 1,96.

=Tingkat kesalahan tipe II 20%, maka tingkat ketajamannya

(power) 80% sehingga Deviat Baku Normal Untuk β

Sebesar 0,84.
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( 1 − 2) = Selisih minimal yang dianggap bermakna 8,4

(mengacu hasil penelitian Wibowo dan Suryani, 2013).

S = Simpangan baku dari selisih nilai antar kelompok 19,69

(mengacu hasil penelitian Wibowo dan Suryani, 2013).

(1,96 + 0,84)19,69(8,4)
= 43 siswa

Dengan demikian, jumlah sampel minimal yang harus didapatkan

berjumlah 43 siswa.

Kriteria inklusi yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Siswa kelas 7 MTs di Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar

Lampung.

2. Bersedia ikut serta dalam penelitian dan menandatangani informed

consent.

Kriteria eksklusi yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Responden yang tidak dapat mengikuti keseluruhan proses penelitian

(drop out).

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel bebas adalah variabel yang apabila nilainya berubah akan

mempengaruhi variabel yang lain (Dahlan, 2010). Variabel terikat adalah

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Notoadmodjo, 2012).
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Variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas yaitu promosi kesehatan.

2. Variabel terikat yaitu pengetahuan tentang pencegahan penyakit

skabies.

3.6 Definisi Operasional

Untuk mempermudah pelaksanan penelitian ini dan agar penelitian tidak

terlalu luas, maka dibuat definisi operasional sebagai berikut :

Tabel 1. Definsi Operasional

No. Variabel Definisi Alat  ukur Hasil
Ukur

Skala

1. Pengetahuan Tingkat pengetahuan
siswa tentang
pencegahan penyakit
skabies yang dinilai
sebelum promosi
kesehatan dan 2 hari
setelah promosi
kesehatan.

Metode kuesioner
dengan 18
pertanyaan yang
diberikan
sebelum dan
sesudah promosi
kesehatan dengan
pertanyaan yang
sama. Setiap
pertanyaan
terdiri dari 3
jawaban dengan
pilihan ganda (a,
b, c). Setiap
jawaban yang
benar diberi skor
1 dan waktu
untuk pengisian
adalah 10 menit.

Skor 0-18 Interval

2. Promosi
Kesehatan

Tindakan penyuluhan
mengenai skabies,
etologi, faktor resiko,
penularan, pencegahan
dan kebersihan
lingkungan.

Penyuluhan yang
dilakukan oleh
ahli dengan
metode ceramah
dalam waktu 30
menit.

- -
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3.7 Pengumpulan Data

3.7.1 Langkah Kerja

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner

Rahmawati (2010), yang telah dimodifikasi oleh peneliti dan telah

diuji validasi. Kuesioner tersebut kemudian diberikan kepada

seluruh siswa kelas 7 MTs di Pondok Pesantren Madarijul Ulum,

Bandar Lampung dengan prosedur sebagai berikut :

1. Langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengajukan

surat permohonan izin penelitian kepada Kepala MTS dan

Kepala Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandar Lampung.

2. Setelah peneliti memperoleh izin dari pihak pondok pesantren

untuk melakukan penelitian, kemudian peneliti dan kepala

pondok pesantren mengatur waktu dan ruangan untuk penelitian.

3. Sesuai dengan tanggal dan ruangan untuk penelitian yang

ditentukan oleh Kepala MTS, dilakukanlah penelitian dengan

cara membagikan lembar informed consent dan kuesioner

(pretest). Kemudian dikerjakan dan diisi dalam waktu 10 menit.

Setelah siswa selesai mengisi kuesioner tersebut kemudian

promosi kesehatan langsung dilakukan. Promosi kesehatan

dengan metode ceramah dilakukan oleh ahli yang dipersiapkan

oleh peneliti dan dilakukan dalam waktu 30 menit. Materi yang

disampaikan meliputi definisi, gejala, faktor resiko, perjalanan

penyakit, dan pencegahan penyakit skabies, serta tata cara
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menjaga kebersihan diri seperti kebersihan pakaian, kulit,

handuk, kuku, tangan, kelamin, tempat tidur, dan sprei.

4. Setelah 2 hari dari promosi kesehatan, kemudian dilakukan

pemberian kuesioner yang sama (posttest) kepada siswa dengan

waktu 10 menit (Dewi, 2013).

3.7.2 Metode Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Menggunakan kuisioner tentang pencegahan penyakit skabies

yang diisi oleh responden. Menurut Arikunto (2006), kuesioner

adalah sejumlah pertanyaan tertuls yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang

pribadinya. Kuisioner dalam penelitian ini menggunakan

kuesioner Rahmawati (2010), yang telah dimodifikasi oleh

peneliti dan telah diuji validasi dan terdiri dari 18 pertanyaan

dengan 3 jawaban yang terdiri dari a, b, dan c serta setiap

jawaban yang benar diberikan skor 1.

Pada penelitian ini akan menggunakan alat dan media sebagai

berikut:

a. Alat tulis, seperti buku, dan pulpen

b. Komputer, proyektor.
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2. Uji validitas dan reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk

mengukur relevan atau tidaknya suatu pengukuran dan

pengamatan yang dilakukan pada penelitian (Notoadmodjo,

2002). Validasi kuisioner dilakukan pada siswa kelas 9 MTS

di Pondok Pesantren Madarijul Ulum sebanyak 20 responden.

Validitas dapat dilihat dengan menggunakan koefisien

korelasi product moment. Jika nilai r hitung > r tabel,

pertanyaaan dinyatakan valid (Ghazali, 2011). Pada

penelitian ini berdasarkan pada product moment nilai r table =

0,433. Uji validitas yang dilakukan pada kuesioner

pengetahuan, hanya 18 yang dinyatakan valid dari 20 soal.

Untuk mengetahui nilai r hitung pada setiap soalnya dapat

dilihat pada bagian lampiran.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kesamaan hasil pengukuran atau

pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau

diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan

cara mengukur sama-sama memegang peranan yang penting

dalam waktu yang bersamaan (Nursalam, 2003). Uji

reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui

apakah instrument yang digunakan reliabel (Notoadmodjo,



39

2002). Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan dengan

angka yang disebut koefisien reliabilitas. Tinggi-rendahnya

reliabilitas kuisioner dinilai oleh angka cronbach alpha.

Dimana nilai croncbach alpha > nilai r tabel pada taraf

kesalahan 5% (Sugiyono, 2005). Kuisioner dikatakan reliabel

apabila nilainya diatas nilai cronbach alpha. Nilai yang

didapatkan sebesar 0,887.

3.7.3 Alur Penelitian

Penelitian akan dilakukan sesuai diagram alir di bawah ini:

Gambar 5. Diagram alir penelitian

Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Kepala
pengurus Pondok Pesantren dan Kepala MTS. Kemudian meminta
data siswa kelas 7 MTs serta merencanakan tanggal dimulainya
penelitian.

Mengajukan informed consent kepada siswa kelas 7 MTs di Pondok
Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung.

Pengisian kuesioner sebelum promosi kesehatan kesehatan dengan
waktu 10 menit .

Promosi kesehatan kesehatan dengan metode ceramah yang
disampaikan oleh ahli yang dipilih oleh peneliti selama 30 menit.

Setelah 2 hari promosi kesehatan, dilakukan pengisian kuesioner
yang sama dengan waktu 10 menit dan kemudian dilakukan

pemeriksaan skabies yang dilakukan oleh dokter.

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data.
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3.8 Pengolahan dan Analisis data

3.8.1 Pengolahan data

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data diubah ke

dalam bentuk tabel-tabel, kemudian data diolah menggunakan

software komputer, proses pengolahan data menggunakan program

komputer terdiri dari:

1. Editing

Pada tahap ini, penulis mengkaji dan meneliti kembali data yang

diperoleh kemudian memastikan apakah terdapat kekeliruan

atau tidak dalam pengisian.  Proses editing ini meliputi langkah-

langkah yaitu mengecek nama dan identitas responden.

Kemudian mengecek kelengkapan data, apabila ternyata ada

kekurangan isinya dengan cara memeriksa isi kuesioner,

menentukan ada atau tidaknya kuesioner yang sobek atau rusak.

2. Coding

Coding merupakan pemeberian kode yang berupa angka-angka

terhadap data yang masuk berdasarkan variabelnya masing-

masing. Coding juga untuk menerjemahkan data yang

dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok

untuk keperluan analisis.

3. Tabulating

Tabulating adalah mengelompokkan data ke dalam suatu tabel

tertentu menurut sifat-sifat yang dimilikinya. Maksud dari

pembuatan tabel-tabel ini adalah menyederhanakan data agar
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mudah melakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan

(Azwar, 2007).

4. Entry Data

Proses memasukkan data kedalam program komputer untuk

dapat dianalisis.

3.8.2 Analisis Statistika

Analisis statistika untuk mengolah data akan menggunakan

program computer dan akan dilakukan 2 macam analisa data, yaitu

analisa univariat dan analisa bivariat.

1. Analisis Univariat

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan

karakteristik variabel bebas dan variabel terikat. Keseluruhan

data yang ada dalam kuesioner diolah dan disajikan dalam

bentuk tabel distribusi frekuensi.

2. Analisis Bivariat

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel

terikat dengan menggunakan uji statististik.

Untuk mengetahui sebaran distribusi suatu data, apakah data

tersebut normal atau tidak, dilakukan uji normalitas data. Uji

normalitas data pada penelitian berupa uji Shapiro Wilk, digunakan

apabila besar sampel <50. Distribusi normal baku adalah data yang
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telah ditransformasikan ke dalam bentuk p dan diasumsikan

normal. Jika nilainya di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan

normal, dan jika nilainya di bawah 0,05, maka dinyatakan tidak

normal (Dahlan, 2010).

Uji statistik yang digunakan adalah uji T- berpasangan merupakan

uji parametrik (distribusi data  normal) yang digunakan untuk

mencari hubungan dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk

skala numerik, namun bila distribusi data tidak normal dapat

digunakan uji Wilcoxon ( Dahlan, 2010). Adapun syarat untuk uji

T-berpasangan yaitu data harus berdistribusi normal serta varians

data boleh sama, boleh juga tidak sama.

Untuk melihat hasil kemaknaan perhitungan statistik digunakan

batas kemaknaan 95 % artinya p value < 0,05 maka hasilnya

bermakna yang berarti Ho ditolak atau ada perbedaan skor

pengetahuan tentang pencegahan penyakit skabies antara sebelum

dan sesudah promosi kesehatan. Tetapi bila p value > 0,05 maka

hasilnya tidak bermakna yang berarti Ho diterima atau tidak ada

perbedaan skor pengetahuan tentang pencegahan penyakit skabies

antara sebelum dan sesudah promosi kesehatan. (Dahlan, 2010).



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat perbedaan pengetahuan tentang pencegahan penyakit skabies

antara sebelum dan sesudah promosi kesehatan pada siswa kelas 7

MTs di Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandar Lampung.

2. Terdapat tingkat pengetahuan yang lebih baik setelah diberikan

promosi kesehatan pada siswa kelas 7 MTs di Pondok Pesantren

Madarijul Ulum, Bandar Lampung.

5.2. Saran

Dari penelitian ini didapatkan saran:

1. Untuk peneliti lain disarankan agar melakukan penelitian pada

tingkatan kelas yang lebih tinggi

2. Untuk Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung agar

selalu memberikan promosi kesehatan dengan metode ceramah
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kepada para santri tentang pencegahan skabies supaya meningkatkan

pengetahuan para santri dalam pencegahan penyakit skabies.
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