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PENGARUH  PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA SEKOLAH DASAR  

DALAM PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE  

DI KECAMATAN MEDAN DENAI 

 

Widyawati 

 

Dosen Yayasan Binalita Sudama Medan  

 

Abstract 

 

Dengue Hemorrhage Fever (DHF) until now is still one the health  problem in 

Indonesia which can bring social and economic impact and related to human 

behavior. Medan City is en endemic area of DHF occur each year in which the 

increase of cases. Various attempts have been done to prevent DHF case and one 

of them is extension on health. But so far this activity has not shown an optimal 

result. The purpose of this quasi-experimental study with pre and post test control 

group design to analyzed the influence of the extension on health on the 

knowledge and attitude of Primary School student in preventing Dengue 

Hemorrhage Fever. The samples for this study were all of the 105 Grade V 

students of SD Negeri 060910 in Medan Denai Subdistrict. The samples were 

divided into 3 (three) groups such a group with once extension, a group with 

twice extension and a group without being given any extension consisting of 35 

students. This study was  conducted by doing a pre test for the three groups, then 

extensions on health were given to two experiment groups and then a post test was 

given to the three groups. The experiment groups would evaluate the results of 

extension given including the  materials, media, method and communicators. 

Before and after extension, the data were analyzed through t-test  followed by 

multiple linear regression to analyzed the influence of the extension on health on 

the knowledge and attitude of Primary School student in preventing Dengue 

Hemorrhage Fever. The result of t-test showed that  there was an average 

difference between the value of knowledge and attitude before and after the 

extension was given to the groups with once and twice extensions (p = 0,000). The 

result of multiple linear regression test showed that the materials of the extension 

had the dominant influence on the improvement of knowledge (value of B = 0,590 

and p = 0,000) and attitude (value of B = 0,154 and p 0,039) for the group with 

once extension, and knowledge (value of B = 0,635 and p = 0,000) for group with 

twice extension. Media had the most dominant influence in changing attitude 

(value of B = 0,524 and p = 0,001) in the Primary School students in preventing 

dengue hemorrhage fever (DHF). The District Health Office, especially health 

workers under their supervision are suggested to do the extension for more than 

twice in order to have the attitude changed, especially in improving the 

knowledge and attitude of Primary Scholl student that, finally,  the student can do 

the prevention of DBD in their school and home environment.  

 

Key words : DHF, Health Extension, Knowledge, Attitudes 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pembangunan bidang kesehatan 

di Indonesia saat ini mempunyai beban 

ganda (double burden), dimana 

penyakit infeksi menular masih 

memerlukan perhatian besar, 

sementara itu telah terjadi peningkatan 

penyakit tidak menular seperti 

penyakit degeneratif. Selanjutnya 

berbagai penyakit baru (new emerging 

disease) ditemukan, serta 

kecendrungan meningkatnya kembali 

beberapa penyakit yang selama ini 

sudah berhasil dikendalikan (re-

emerging disease) (Depkes RI, 2003). 

Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) adalah salah satu 

penyakit menular yang sampai saat ini 

masih merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang dapat 

menimbulkan dampak sosial dan 

ekonomi serta berkaitan dengan 

perilaku manusia. Kerugian sosial 

yang terjadi antara lain karena 

menimbulkan kepanikan dalam 

keluarga, kematian anggota keluarga 

dan berkurangnya usia harapan hidup 

penduduk (Depkes RI, 2006). 

Penyakit DBD telah menyebar 

luas ke seluruh wilayah Provinsi 

Sumatera Utara sebagai Kejadian Luar 

Biasa ( KLB ) dengan angka kesakitan 

dan kematian yang relatif tinggi. 

Berdasarkan data di wilayah Provinsi 

Sumatera Utara terdapat 8 daerah 

endemis DBD, yaitu ; Kota Medan, 

Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, 

Kabupaten Langkat, Kabupaten 

Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kota 

Pematang Siantar dan Kabupaten 

Karo. Angka kejadian DBD di 

Propinsi Sumatera Utara dalam lima 

tahun terakhir terus meningkat, tahun 

2005 terjadi 3.790 kasus dengan 

kematian 68 orang, tahun 2006 terjadi 

2.222 kasus dengan kematian 34 

orang, tahun 2007 terjadi 4.427 kasus 

dengan kematian 41 orang, tahun 2008 

terjadi 4.401 kasus dengan kematian   

50 orang dan tahun 2009 terjadi 4.705 

kasus dengan kematian 58 orang 

(Dinkes.  Provinsi Sumut, 2010). 

Dalam kurun waktu dua bulan 

(Januari - Pebruari 2010), dilaporkan 

sebanyak 10 orang meninggal dan 877 

lainnya dirawat akibat terjangkit DBD 

di berbagai daerah di Sumatera Utara. 

Berdasarkan data yang diperoleh di 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara, kasus DBD terbanyak 

dilaporkan dari Kota Medan yakni 197 

dirawat dan 1 orang meninggal. 

Kemudian, Deli Serdang 170 dirawat 

dan 3 orang meninggal, Pematang 

Siantar 129 dirawat dan 5 orang 

meninggal serta Tanjung Balai 9 

dirawat dan 1 orang meninggal. 

(Waspada, 2010). 

Kecamatan yang ada di Kota 

Medan semuanya sudah merupakan 

daerah endemis DBD. Kecamatan 

Medan Helvetia, Medan Johor, Medan 

Sunggal, Medan Kota, Medan Baru, 

Medan Amplas, Medan Denai, Medan 

Selayang, Medan Perjuangan dan 

Medan Petisah merupakan sepuluh  

kecamatan yang paling tinggi 

kasusnya. Adapun angka kejadian 

DBD di Kota Medan dalam lima tahun 

terakhir adalah sebagai berikut : tahun 

2005 terjadi 1.960 kasus dengan 

kematian 24 orang, tahun 2006 terjadi 

1.376 kasus dengan kematian 20 

orang, tahun 2007 terjadi 1.917 kasus 

dengan kematian 18 orang, tahun 2008 

terjadi 1.545 kasus dengan kematian 

14 orang dan tahun 2009 terjadi 1.940 

kasus dengan kematan 18 orang ( 

Dinkes Kota Medan, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

kita lihat bahwa setiap tahunnya tetap 

terjadi kenaikan kasus DBD, walaupun 

selama ini berbagai upaya pencegahan 

dan penanggulangan telah dilakukan. 

Dengan melakukan Pemberantasan 

Sarang Nyamuk DBD (PSN-DBD) 

melalui gerakan 3M (menguras, 

menutup, mengubur), Pemeriksaan 

Jentik Berkala (PJB), abatisasi 
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selektif, fogging atau pengasapan pada 

semua lokasi terjangkit. 

Selain upaya-upaya yang 

disebutkan di atas, penyuluhan 

kesehatan juga merupakan suatu 

kegiatan yang sudah dilakukan, 

dimana bertujuan untuk merubah 

perilaku masyarakat. Penyuluhan 

kesehatan adalah suatu upaya untuk 

memberikan pengalaman belajar atau 

menciptakan suatu kondisi bagi 

perorangan, kelompok dan masyarakat 

mencakup pengetahuan, sikap dan 

tindakan (Notoatmodjo, 2007). 

Penyuluhan pada dasarnya merupakan 

proses komunikasi dan proses 

perubahan perilaku melalui 

pendidikan. Agar kegiatan penyuluhan 

dapat mencapai hasil yang maksimal, 

metode dan media penyuluhan perlu 

mendapat perhatian yang besar dan 

harus disesuaikan dengan sasaran. 

Pada penelitian  Kustini dan 

Betty (2007) memperlihatkan bahwa 

pendidikan kesehatan berpengaruh 

positif terhadap perilaku aktif pada 

ibu-ibu terhadap pencegahan DBD. 

Penelitian Rumondang (2008) juga 

memperlihatkan bahwa metode 

ceramah dan film lebih berpengaruh 

terhadap peningkatan dan pengetahuan 

pada dokter kecil dalam 

pemberantasan sarang nyamuk DBD 

dari pada metode ceramah dan leaflet. 

Penyuluhan DBD berkaitan erat 

dengan peran serta masyarakat dalam 

upaya pencegahan dan 

penanggulangan DBD. Masyarakat 

seharusnya memahami bahwa PSN-

DBD adalah cara yang paling utama, 

efektif dan sederhana. Kegiatan ini 

harus didukung oleh peran serta 

masyarakat secara terus menerus dan 

berkesinambungan mengingat nyamuk 

ini telah tersebar luas di seluruh 

tempat, baik di rumah-rumah, sekolah 

dan tempat-tempat umum. 

Sampai saat ini penyuluhan 

kesehatan belum menampakkan hasil 

yang optimal dilihat dari peran serta 

masyarakat dalam kegiatan 

pencegahan DBD yang masih rendah 

(Suhardiono, 2005), partisipasi orang 

tua dan wali murid khusunya ibu 

dalam kegiatan pencegahan DBD di 

rumah masih sangat rendah (Hasanah, 

2005).  

Sekolah adalah sebagai 

perpanjangan tangan keluarga dalam 

meletakan dasar perilaku untuk 

kehidupan anak selanjutnya, termasuk 

perilaku kesehatan. Sementara itu 

populasi anak sekolah di dalam suatu 

komunitas cukup besar, antara 40 – 50 

%. Oleh sebab itu, promosi atau 

pendidikan kesehatan di sekolah 

adalah sangat penting. Di Indonesia 

bentuk promosi kesehatan di sekolah 

adalah Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) yang merupakan salah satu 

upaya kesehatan masyarakat di 

sekolah (Notoatmodjo, 2005). 

Di dalam kehidupan bangsa, 

anak-anak sekolah tidak dapat 

diabaikan karena  mereka inilah  

sebagai generasi penerus bangsa. Oleh 

sebab itu, pendidikan di sekolah 

adalah merupakan investasi (human 

investment) bagi pembangunan 

bangsa. Oleh karena itu komunitas 

sekolah yang terdiri dari murid, guru 

dan karyawan sekolah adalah 

merupakan sasaran dari promosi 

kesehatan di sekolah. Promosi 

kesehatan di sekolah merupakan 

langkah yang strategis dalam upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat, 

karena hal ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa sekolah merupakan 

lembaga yang dengan sengaja di 

dirikan untuk membina dan 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, baik fisik, mental, moral 

maupun intelektual.  

Promosi kesehatan melalui 

komunitas sekolah ternyata paling 

efektif diantara upaya kesehatan 

masyarakat yang lain, khususnya 

dalam pengembangan perilaku hidup 

sehat. Hal ini disebabkan sekolah 
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merupakan komunitas yang telah 

terorganisasi, sehingga mudah 

dijangkau dalam rangka pelaksanaan 

usaha kesehatan masyarakat, anak 

sekolah merupakan kelompok yang 

sangat peka untuk menerima 

perubahan atau pembaharuan, karena 

anak sekolah sedang berada dalam 

taraf pertumbuhan dan perkembangan. 

Pada taraf ini anak dalam kondisi peka 

terhadap stimulus sehingga mudah 

dibimbing, diarahkan dan ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, 

termasuk kebiasaan hidup sehat 

(Notoatmodjo, 2005). 

Penyuluhan lebih efektif dilakukan 

pada sekolah dengan sasaran pada 

siswa sekolah dasar. Hal ini  

disebabkan karena :  

a. Secara statistik jumlah murid 

sekolah dasar (SD) adalah yang 

paling besar, sehingga apabila 

model yang ditemukan cukup 

efektif untuk memberikan 

kontribusi dalam penanggulangan 

DBD, maka diharapkan daya 

ungkitnya terhadap pengendalian 

DBD cukup besar. 

b. Anak-anak pada usia SD 

mempunyai rasa ingin tahu yang 

besar, sehingga antusiasme 

mengikuti program lebih tinggi 

dari anak sekolah menengah 

pertama (SMP)/ sekolah 

menengah atas (SMA) (Winch 

dkk, 2002). 

c. Pendidikan kesehatan paling ideal 

jika dimulai sejak usia dini, 

melibatkan seluruh komponen 

perilakunya, dari aspek kognitif, 

afeksi dan psikomotor, serta 

menggunakan pendekatan active 

learning, sebab dengan 

pendekatan ini memberikan 

kesempatan pada seorang anak 

untuk berpartisipasi secara aktif, 

anak-anak bisa memilih apa yang 

paling baik mereka lakukan dan 

mereka bisa memberikan makna 

atas apa yang mereka lihat (Jensen 

dan Simovska,  2005). 

Kota Medan mempunyai jumlah 

sekolah dasar (SD) mencapai 841 unit. 

Dengan jumlah siswa sebanyak 

272.155 orang ( Profil Kota Medan, 

2009). Hal ini merupakan potensi yang 

besar jika dapat diberdayakan dalam 

melaksanakan pencegahan  DBD di 

lingkungan masing-masing. Apabila 

seluruh siswa mempunyai 

pengetahuan yang baik dan sikap yang 

positif dapat melaksanakan kegiatan 

pencegahan DBD akan diharapkan 

penurunan kasus DBD di Kota Medan. 

2. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan adalah belum 

optimalnya penyuluhan DBD yang 

dilakukan selama ini serta melihat 

potensi yang besar dari siswa sekolah 

dasar maka perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh penyuluhan 

kesehatan terhadap pengetahuan dan 

sikap siswa sekolah dasar dalam 

pencegahan DBD di Kecamatan 

Medan Denai. 

 

3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk  

1) Menganalisis perbedaan 

pengetahuan dan sikap sebelum 

dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang Demam 

Berdarah Dengue.  

2) Menganalisis pengaruh 

penyuluhan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan sikap siswa 

sekolah dasar dalam pencegahan 

Demam Berdarah Dengue. 

 

4. Hipotesis  

Adapun hipotesis dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Ada perbedaan pengetahuan dan 

sikap siswa sekolah dasar 

terhadap pencegahan Demam 
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Berdarah Dengue sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan 

2) Ada pengaruh penyuluhan 

kesehatan terhadap pengetahuan 

dan sikap siswa sekolah dasar 

terhadap pencegahan Demam 

Berdarah Dengue. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah eksperimen semu (quasi- 

experiment) dengan rancangan  

pretest-posttest control group design 

(Singarimbun, 1989),  tujuannya ingin 

mengetahui perbedaan pengetahuan 

dan sikap sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan dan mengetahui 

pengaruh penyuluhan kesehatan 

terhadap pengetahuan dan sikap 

terhadap pencegahan  DBD. Penelitian 

ini menggunakan tiga kelompok yaitu 

kelompok yang diberikan perlakuan 

penyuluhan  satu kali,  kelompok yang 

diberikan perlakuan penyuluhan dua 

kali dan kelompok kontrol dimana 

tidak diberikan perlakuan penyuluhan. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Medan Denai dengan 

melibatkan siswa sekolah dasar . SD 

yang dipilih adalah SD Negeri 060910 

yang beralamat di  Medan Tenggara 

VII Kelurahan Medan Tenggara 

Kecamatan Medan Denai.  

Waktu penelitian dimulai bulan 

Oktober 2010 dan selesai bulan 

Agustus 2011. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas 5 (lima) 

yang ada di SD Negeri  060910 yang 

berjumlah 105 orang.  

Metode pengambilan sampel 

yang disebut responden dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas 5 yang ada di SD Negeri 

060910. Untuk menentukan kelompok 

sample digunakan tehnik simple 

random sampling dimana sampel 

diambil secara acak. Kelompok 

sampel dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu kelompok dengan satu kali 

penyuluhan, kelompok dengan dua 

kali penyuluhan dan kelompok tanpa 

perlakuan      (tidak diberikan 

penyuluhan).  

 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam 

penelitian ini diperoleh dari : 

a. Data primer melalui kuesioner yang 

disusun secara terstruktur dimana 

respon diminta untuk memilih 

jawaban yang paling benar dan 

sesuai menurut responden. 

Kuesionar penelitian ini merupakan 

modifikasi dari kuesioner penelitian 

sebelumnya (Rumondang, 2008) 

dan juga disusun sendiri oleh 

peneliti dimana kuesioner itu 

meliputi karakteristik responden, 

pertanyaan pengetahuan dan 

pertanyaan sikap dan pertanyaan 

tentang evaluasi komponen 

penyuluhan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Data sekunder diperoleh dari 

pencatatan dan dokumen yang ada 

pada sekolah, Dinas Kesehatan dan 

Puskesmas Medan Denai. 

Prosedur pengumpulan data 

pada kegiatan penelitian yang 

dilakukan meliputi dua tahapan, yaitu : 

a. Tahap persiapan 

Mempersiapkan sarana dan 

prasarana yang mendukung 

kegiatan ini seperti izin penelitian, 

koordinasi dengan Puskesmas 

Medan Denai dan sekolah tempat 

kegiatan penelitian, materi, dan 

media penyuluhan serta petugas 

yang akan membantu. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Kegiatan penyuluhan 

dilaksanakan pada bulan Maret 

2011. 

2) Untuk kelompok I, II dan III 

sebelum dilakukan penyuluhan 

seluruh  responden diberi 



7 

 
 

arahan tentang tata cara 

kegiatan, kemudian dilanjutkan 

dengan pre-test selama 30 

menit.  

3) Untuk kelompok I dan II 

setelah itu dilakukan pemberian 

materi penyuluhan oleh peneliti 

sendiri dengan metode ceramah 

yang menggunakan multimedia 

projektor dan laptop selama 45 

menit dan diskusi selama 15 

menit. Materi penyuluhan yang 

diberikan sesuai dengan materi 

yang sudah disusun  

sebelumnya.  

4) Untuk kelompok  II setelah dua 

hari dilakukan pemberian 

materi penyuluhan kembali oleh 

peneliti sendiri dengan materi 

yang sama dengan metode 

ceramah yang menggunakan 

multimedia projektor dan laptop 

selama 45 menit dan 15 menit 

diskusi. 

5) Untuk kelompok I, II dan III 

setelah dua hari bersama-sama 

dilakukan post-test selama 30 

menit. 

6) Setelah dilakukan post-test 

untuk kelompok I dan II 

diberikan kuesioner untuk 

menilai penyuluhan yang telah 

dilaksanakan meliputi materi, 

metode, media dan 

komunikator. 

 

3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan dengan 

mendiskripsikan besarnya 

persentase pada seluruh variabel 

penelitian dan disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat merupakan 

kelanjutan dari analisa univariat 

dengan melakukan tabulasi silang 

antara variabel dependent pada 

kelompok kontrol dengan 

kelompok perlakuan pada semua 

variabel penelitian dengan 

menggunakan uji t-test ( paired  t-

test ) pada taraf kepercayaan 95 % 

dengan pertimbangan data 

merupakan data interval untuk 

melihat perbedaan mean variable 

dependent pada ketiga kelompok 

penelitian. Untuk melihat hubungan 

variabel independent dengan 

variabel dependent menggunakan 

uji chi square pada taraf 

kepercayaan 95 %. 

c. Analisis Multivariat 

Analisis Multivariat merupakan 

analisis lanjutan dari analisis 

bivariat dengan menggunakan uji 

regresi linier ganda untuk 

mengetahui variabel independent 

mana yang paling besar 

pengaruhnya terhadap variabel 

dependent pada  taraf kepercayaan 

95 %. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Pengetahuan Responden Sebelum 

Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Hasil penelitian menunjukkan 

sebelum diberikan penyuluhan 

pengetahuan responden pada 

kelompok satu kali penyuluhan adalah 

rendah sebanyak  9 orang (25,7 %) 

dan sedang sebanyak 26 orang (73,3 

%), pada kelompok dua kali 

penyuluhan menunjukkan  

pengetahuan responden rendah 

sebanyak  7 orang (20 %) dan sedang 

sebanyak 28 orang (80 %) sedangkan 

pada kelompok tanpa perlakuan 

menunjukkan tingkat pengetahuan 

responden rendah sebanyak 7 orang 

(20%) dan sedang sebanyak 28 orang 

(80%).  

2. Sikap Responden Sebelum 

Diberikan Penyuluhan 

 Hasil penelitian sebelum 

diberikan penyuluhan menunjukkan 

sikap responden pada kelompok satu 
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kali penyuluhan adalah kurang 

sebanyak  4 orang (11,4 %), sedang 

sebanyak 17 orang (48,6 %) dan baik 

sebanyak 14 orang (40 %),  pada 

kelompok  dua kali penyuluhan sikap 

responden menunjukkan sikap kurang 

sebanyak  5 orang (14,3 %), sedang 

sebanyak 21 orang (60 %) dan baik 

sebanyak  9 orang  (25,7 %) 

sedangkan pada kelompok tanpa 

perlakuan sikap responden 

menujukkan sikap kurang sebanyak 1 

orang (2,9 %), sedang sebanyak 24 

orang   (68,5 %) dan baik sebanyak 10 

orang (28,6%). 

 

3. Pengetahuan Responden Sesudah 

Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Hasil penelitian menunjukkan 

pengetahuan responden sesudah 

diberikan penyuluhan pada kelompok 

satu kali penyuluhan adalah berubah 

menjadi sedang sebanyak 28 orang (80 

%) dan tinggi sebanyak 7 orang  (80 

%),  pengetahuan responden pada 

kelompok dua kali penyuluhan 

menunjukkan perubahan menjadi 

sedang sebanyak 2 orang (5,7 %) dan 

tinggi sebanyak 33 orang (94,3%) 

sedangkan pada kelompok tanpa 

perlakuan pengetahuan responden 

tidak menunjukkan perubahan, 

pengetahuan rendah sebanyak  8 orang 

(22,9 %) dan sedang sebanyak 27 

orang (77,1 %)  yang dapat dilihat 

pada 

 

4. Sikap Responden Sesudah 

Diberikan Penyuluhan 

Hasil penelitian menunjukkan 

sikap responden sesudah diberikan 

penyuluhan pada kelompok satu kali 

penyuluhan adalah kurang sebanyak  1 

orang (2,9 %), sedang sebanyak 4 

orang (11,4 %) dan baik sebanyak 30 

orang (85,7 %), pada kelompok dua 

kali penyuluhan menunjukkan 

terjadinya perubahan sikap yaitu 

sedang sebanyak 2 orang (5,7 %) dan 

baik sebanyak 33 orang (94,3 %) 

sedangkan pada kelompok tanpa 

perlakuan sikap responden 

menunjukkan sikap rendah sebanyak 1 

orang (2,9 %), sedang sebanyak 10 

orang (28,6 %) dan baik sebanyak 24 

orang (68,6%) 

 

5. Perbandingan Rerata Nilai 

Pengetahuan Responden Sebelum 

dan Sesudah pada Kelompok 

Satu Kali Penyuluhan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rerata nilai pengetahuan 

responden sebelum diberikan 

penyuluhan pada kelompok satu kali 

penyuluhan adalah 36,69 dan sesudah 

diberikan penyuluhan mengalami 

peningkatan sekitar 15,48  % menjadi 

42,37. Terlihat nilai mean difference 

sebesar 5,68 dan nilai p = 0,00, hal ini 

bermakna bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara pengetahuan sebelum 

dan sesudah penyuluhan dimana nilai 

p < 0,05. 

 

6. Perbandingan Rerata Nilai 

Pengetahuan Responden Sebelum 

dan Sesudah  pada Kelompok 

Dua Kali Penyuluhan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rerata nilai pengetahuan 

responden sebelum diberikan 

penyuluhan pada kelompok dua kali 

penyuluhan adalah 37,60 dan sesudah 

diberikan penyuluhan mengalami 

peningkatan 23,03 % menjadi 46,26 . 

Terlihat nilai mean difference sebesar 

8,66 dan nilai p = 0,00, hal ini 

bermakna bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara pengetahuan sebelum 

dan sesudah penyuluhan dimana nilai 

p < 0,05. 

 

7. Perbandingan Rerata Nilai 

Pengetahuan Responden Sebelum 

dan Sesudah pada Kelompok 

Tanpa Penyuluhan 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rerata nilai pengetahuan 

responden sebelum pada kelompok 
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tanpa penyuluhan adalah 36,91 dan 

sesudah mengalami peningkatan hanya 

0,95 %  menjadi 37,26 . Terlihat nilai 

mean difference sebesar 0,35 dan nilai 

p = 0,11, hal ini menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan antara 

pengetahuan sebelum dan sesudah 

dimana nilai p > 0,05 

 

8. Perbandingan Rerata Nilai Sikap 

Responden Sebelum dan Sesudah 

pada Kelompok Satu Kali 

Penyuluhan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rerata nilai sikap responden 

sebelum diberikan penyuluhan pada 

kelompok  satu kali penyuluhan adalah 

25,29 dan sesudah diberikan 

penyuluhan mengalami peningkatan 

11,86 % menjadi 28,49 . Terlihat nilai 

mean difference sebesar 3,00 dan nilai 

p = 0,00, hal ini bermakna bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara sikap 

sebelum dan sesudah penyuluhan 

dimana nilai p < 0,05. 

 

9. Perbandingan Rerata Nilai Sikap 

Responden Sebelum dan Sesudah 

pada Kelompok Dua Kali 

Penyuluhan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rerata nilai sikap responden 

sebelum diberikan penyuluhan pada 

kelompok  dua kali penyuluhan adalah 

24,94 dan sesudah diberikan 

penyuluhan mengalami peningkatan 

17,76  % menjadi 29,37 . Terlihat nilai 

mean difference sebesar 4,43 dan nilai 

p = 0,00, hal ini bermakna bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara sikap 

sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan dimana nilai p < 0,05.  

 

10. Perbandingan Rerata Nilai 

Sikap Responden Sebelum dan 

Sesudah pada Kelompok Tanpa 

Perlakuan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rerata nilai sikap responden 

sebelum diberikan penyuluhan pada 

kelompok tanpa perlakuan 25,40 dan 

sesudah mengalami peningkatan 6,73 

% menjadi 26,11 . Terlihat nilai mean 

difference sebesar 1,71 dan nilai p = 

0,00, hal ini bermakna bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara sikap 

sebelum dan sesudah dimana nilai p < 

0,05.  

 

11. Perbandingan Rerata Nilai 

Pengetahuan Responden 

Sesudah Diberikan Penyuluhan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadi perbedaan rerata nilai 

pengetahuan siswa pada kelompok 

perlakuan. Rerata nilai pengetahuan 

responden pada dua kali penyuluhan 

lebih besar nilainya dari pada 

kelompok satu kali penyuluhan dan 

kelompok tanpa perlakuan. Rerata 

nilai pada kelompok satu kali 

penyuluhan 42,37, kelompok dua kali 

penyuluhan 46,26 dan kelompok tanpa 

perlakuan 37,26.   

 

12. Perbandingan Rerata Nilai 

Sikap Responden Sesudah 

Diberikan penyuluhan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadi perbedaan rerata nilai 

sikap responden pada setiap 

kelompok. Rerata nilai sikap pada 

kelompok dua kali penyuluhan lebih 

besar nilainya dari pada kelompok satu 

kali penyuluhan dan kelompok tanpa 

perlakuan. Nilai rerata pada kelompok 

satu kali penyuluhan 28,49 dan 

kelompok dua kali penyuluhan 29,37 

serta kelompok tanpa perlakuan 27,11. 

 

13.Pengaruh Penyuluhan Kesehatan  
Berdasarkan uji chi square pada 

analisis bivariat untuk pengetahuan 

pada kelompok satu kali penyuluhan 

ditemukan 3 (tiga) variabel yang 

mempunyai hubungan signifikan yaitu 

materi, metoda, dan komunikator 

sedangkan pada sikap ditemukan 3 

(tiga) variabel yang mempunyai 

hubungan signifikan yaitu materi, 
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media dan komunikator. 

Untuk pengetahuan pada 

kelompok dua kali penyuluhan 

ditemukan 2 (dua) variabel yang 

mempunyai hubungan yang signifikan 

yaitu materi dan komunikator 

sedangkan pada sikap ditemukan 3 

(tiga) variabel yang mempunyai 

hubungan signifikan yaitu materi, 

media dan komunikator.  

Dari hasil uji regresi linear 

berganda, pada kelompok satu kali 

penyuluhan ditemukan hanya materi 

yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap peningkatan pengetahuan 

siswa SD sedangkan pada sikap 

ditemukan materi dan komunikator 

yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap perubahan sikap pada siswa 

SD. Diantara kedua variabel tersebut 

materi merupakan yang paling 

dominan berpengaruh terhadap 

perubahan sikap siswa SD dalam 

pencegahan DBD, dimana nilai B 

tertinggi adalah 0,154,  dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Tabel 1.Variabel Penelitian yang 

Paling Mempengaruhi 

terhadap Peningkatan 

Pengetahuan dan Sikap 

pada Kelompok Satu Kali 

Penyuluhan 

No Variabel nilai B 

 

nilai p 

1 Pengetahuan   

 Materi 0,590 0,000* 

 Metode 0,062 0,670 

 Komunikator 0,261 0,081 

2 Sikap   

 Materi  0,154 0,039* 

 Media 0,046 0,080 

 Komunikator 0,132 0,047* 

 

Pada kelompok dua kali 

penyuluhan ditemukan materi dan 

komunikator yang mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

peningkatan pengetahuan siswa SD. 

Diantara kedua variabel tersebut 

materi merupakan yang paling 

dominan berpengaruh  terhadap 

peningkatan pengetahuan siswa SD 

dalam pencegahan DBD, dimana nilai 

B yang tertinggi 0,635 sedangkan pada 

sikap, materi, media dan komunikator 

mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan sikap siswa SD. Diantara 

ketiga variabel tersebut media 

merupakan yang paling dominan 

berpengaruh terhadap perubahan sikap 

siswa SD dalam pencegahan DBD, 

dimana nilai B yang tertinggi 0,524, 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.Variabel Penelitian yang 

Paling Mempengaruhi 

terhadap Peningkatan 

Pengetahuan dan Sikap 

pada Kelompok Dua Kali 

Penyuluhan 

No 

 

Variabel nilai 

B 

nilai 

p 

1 Pengetahuan   

 Materi 0,635   

0,000* 

 Komunikator 0,180 0,027

* 

2 Sikap   

 Materi  0,170 0,024

* 

 Media 0,524 0,001

* 

 Komunikator 0,331 0,044

* 

PEMBAHASAN 

1. Pengetahuan dan Sikap Sebelum 

dan Sesudah Penyuluhan 

Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa pengetahuan responden tentang 

DBD sebelum diberikan penyuluhan 

pada kelompok satu kali penyuluhan, 

kelompok dua kali penyuluhan 

maupun kelompok tanpa penyuluhan 

mempunyai pengetahuan sedang dan 

rendah sementara sikap responden 

sebagian mempunyai sikap sedang dan 

baik dan hanya sedikit yang 

mempunyai sikap kurang. Hal ini 

menunjukkan sebelum dilakukan 

penyuluhan ke tiga kelompok 
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responden mempunyai karakteristik 

pengetahuan dan sikap tentang 

pencegahan DBD yang hampir sama.  

Keadaan ini menggambarkan 

bahwa penyuluhan kesehatan 

merupakan suatu kegiatan yang dapat 

mempengaruhi perubahan perilaku 

responden meliputi perubahan 

pengetahuan dan sikap. Dengan 

diberikan penyuluhan maka responden 

mendapatkan pembelajaran yang 

menghasilkan suatu perubahan dari 

yang belum diketahui menjadi 

diketahui, yang dahulu responden 

belum mengerti tentang pencegahan 

DBD sekarang sudah mengerti tentang 

pencegahan DBD. Hal ini sesuai 

dengan tujuan akhir penyuluhan agar 

masyarakat dapat mengetahui, 

memahami dan melaksanakan perilaku 

hidup sehat. Perubahan perilaku 

tersebut dapat berupa pengetahuan, 

sikap maupun tindakan atau kombinasi 

dari ketiga komponen tersebut 

(Depkes RI, 2002).. 

Bila dilihat dari perbandingan 

rerata nilai pengetahuan dan sikap 

responden sebelum dan sesudah 

penyuluhan baik pada kelompok satu 

kali penyuluhan, maupun pada 

kelompok dua kali penyuluhan maka 

didapat bahwa ada perbedaan yang 

signifikan rerata nilai pengetahuan dan 

sikap responden tersebut sebelum dan 

sesudah menerima penyuluhan, yaitu 

berupa peningkatan rerata 

pengetahuan dan sikap responden 

secara signifikan. Sedangkan pada 

kelompok tanpa perlakuan didapat 

tidak ada perbedaan yang signifikan 

rerata nilai pengetahuan responden 

sebelum dan sesudah menerima 

penyuluhan dan ada perbedaan rerata 

nilai sikap responden sebelum dan 

sesudah menerima penyuluhan.  

Sementara bila dilihat dari mean 

difference, pada peningkatan 

pengetahuan didapat bahwa sebelum 

dan sesudah penyuluhan pada 

kelompok satu kali penyuluhan 

mempunyai nilai 5,68, pada kelompok 

dua kali penyuluhan mempunyai nilai 

8,66 dan kelompok tanpa perlakuan  

mempunyai nilai 0,35. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa kelompok 

dengan dua kali penyuluhan lebih 

meningkatkan pengetahuan responden 

dibandingkan dengan kelompok satu 

kali penyuluhan dan kelompok tanpa 

perlakuan.  

Untuk peningkatan sikap terlihat 

dari mean difference sebesar 3,00 pada 

kelompok satu kali penyuluhan, 4,43 

pada kelompok dua kali penyuluhan 

dan 1,71 untuk kelompok tanpa 

perlakuan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kelompok dua kali penyuluhan 

lebih meningkatkan pengetahuan 

dibandingkan kelompok satu kali 

penyuluhan dan kelompok tanpa 

perlakuan. 

 

2. Perbandingan Rerata Nilai 

Pengetahuan dan Sikap 

Responden Sesudah  Penyuluhan 

berdasarkan Perlakuan 

Dari hasil penelitian diperoleh 

ada perbedaan rerata nilai pengetahuan 

dan sikap responden sesudah 

penyuluhan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan sikap responden baik  

pada kelompok satu kali penyuluhan, 

kelompok dua kali penyuluhan  

maupun kelompok tanpa perlakuan, 

dimana rerata nilai pengetahuan dan 

sikap responden dengan dua kali 

penyuluhan lebih besar nilainya 

dibandingkan dengan rerata nilai 

pengetahuan dan sikap responden 

dengan satu kali penyuluhan dan tanpa 

perlakuan. 

Dari penjelasan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dua 

kali penyuluhan lebih bermakna dalam 

meningkatkan pengetahuan dan sikap 

responden tentang pencegahan BDB 

dibandingkan dengan penyuluhan satu 

kali dan tanpa perlakuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa bila penyuluhan 

DBD yang dilakukan berulang-ulang 
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akan memberikan pemahaman yang 

dalam bagi responden. Semakin sering 

responden mendapatkan penyuluhan 

dengan pesan yang sama maka 

semakin  meningkat respon 

pemahamannya. Sesuatu yang sering 

diulang-ulang lebih tertanam pada 

jiwa manusia.            

 

3. Pengaruh Penyuluhan Terhadap 

Peningkatan Pengetahuan dan 

Sikap 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwasanya ada hubungan komponen 

proses penyuluhan yaitu materi, 

media, metoda dan komunikator  

secara signifikan dengan pengetahuan 

dan sikap siswa SD  tentang DBD. 

Pada kelompok satu kali penyuluhan 

materi, metode dan komunikator 

mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap peningkatan pengetahuan 

siswa SD dalam pencegahan DBD, 

sedangkan materi, media dan 

komunikator mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap perubahan 

sikap siswa SD dalam pencegahan 

DBD. Sedangkan pada kelompok dua 

kali penyuluhan, materi dan 

komunikator mempunyai hubungan 

yang signifikan dalam meningkatkan 

pengetahuan siswa SD dalam 

pencegahan DBD, sedangkan materi, 

media dan komunikator mempunyai 

hubungan signifikan terhadap 

perubahan sikap siswa SD dalam 

pencegahan DBD. 

Dari beberapa komponen proses 

penyuluhan yang mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap 

siswa SD tentang pencegahan  DBD, 

materi mempunyai pengaruh yang 

paling dominan terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap siswa SD pada 

kelompok satu kali penyuluhan dan 

peningkatan pengetahuan pada 

kelompok dua kali penyuluhan. 

Sedangkan media mempunyai 

pengaruh yang  paling dominan 

terhadap perubahan sikap siswa SD 

pada kelompok dua kali penyuluhan.  

Materi mempunyai pengaruh 

yang paling dominan karena materi 

atau pesan yang disampaikan kepada 

siswa sudah sesuai dengan kebutuhan 

siswa dimana siswa sama sekali belum 

pernah mendapatkan materi tentang 

DBD sehingga materi DBD yang 

disampaikan menjadi daya tarik untuk 

siswa SD.  

Metode yang digunakan dalam 

penyuluhan adalah metode ceramah, 

dimana metode ini merupakan cara 

yang paling umum digunakan untuk 

penyuluhan kesehatan pada kelompok 

yang jumlah sasarannya lebih dari 15 

orang untuk sasaran yang 

berpendidikan rendah maupun yang 

tinggi, dimana kunci keberhasilannya 

apabila penceramah menguasai materi 

dan penggunaan alat bantu atau media 

penyuluhan yang sesuai baik itu media 

elektronik maupun media cetak. Pada 

penelitian ini metode ceramah 

dilakukan dengan menggunakan media 

elektronik berupa labtop dan 

multimedia projektor.  

Media merupakan pengaruh 

yang paling dominan karena media 

elektronik yang berupa multimedia 

projector merupakan media yang baru 

pertama sekali dilihat oleh siswa SD. 

Media ini sifatnya lebih menonjolkan 

penglihatan atau visual. Media ini 

memiliki kelebihan antara lain lebih 

muda dipahami, lebih menarik, 

penyajiannya dapat dikendalikan dan 

berulang-ulang serta jangkauannya 

relatif besar. Sebagai media 

penyuluhan media elektronik yang 

menggunakan multimedia projektor 

seringkali lebih efektif untuk 

mempengaruhi pengetahuan dan sikap 

responden karena menggunakan lebih 

banyak panca indera dan lebih 

menimbulkan daya tarik serta minat 

responden sehingga informasi yang 

disampaikan lebih mudah diterima. 
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Menurut penelitian para ahli, 

indera yang paling banyak 

menyalurkan pengetahuan ke dalam 

otak adalah mata. Sekitar 75 % sampai 

87 % dari pengetahuan manusia 

diperoleh  atau disalurkan dari mata, 

sedangkan 13 % sampai 25 % lainnya 

tersalur melalui panca indera yang 

lain. Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa alat visual lebih mempermudah 

cara penyampaian dan penerimaan 

informasi (Notoatmodjo, 2007).  

. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Ada peningkatan pengetahuan 

siswa SD tentang DBD setelah 

diberikan penyuluhan dengan 

peningkatan nilai rerata 

pengetahuan sebesar 15,48 %  

untuk satu kali penyuluhan,  

sebesar 23,03 %  untuk dua kali 

penyuluhan dan tidak signifikan 

untuk kelompok tanpa perlakuan 

dengan peningkatan nilai rerata 

sebesar 0,95 %.  

b. Ada peningkatan sikap siswa SD 

tentang DBD setelah diberikan 

penyuluhan dengan peningkatan 

nilai rerata sikap sebesar 11,86 

% untuk  satu kali penyuluhan, 

sebesar 17,76 %  untuk dua kali 

penyuluhan, dan sebesar 6,73 %  

untuk kelompok tanpa 

perlakuan. 

c. Ada perbedaan yang signifikan 

rerata nilai pengetahuan dan 

sikap siswa  SD tentang DBD 

sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan pada kelompok satu 

kali penyuluhan dan dua kali 

penyuluhan (p=0,00). 

d. Tidak ada perbedaan yang 

signifikan rerata nilai 

pengetahuan siswa SD tentang 

DBD sebelum dan sesudah  

(p=0,11) dan ada perbedaan 

yang signifikan rerata nilai sikap 

siswa SD tentang DBD sebelum 

dan sesudah pada kelompok 

tanpa perlakuan (p=0,00). 

e. Materi mempunyai pengaruh 

yang paling dominan dalam 

peningkatan pengetahuan dan 

sikap siswa SD dalam 

pencegahan DBD untuk 

kelompok satu kali penyuluhan.  

f. Materi mempunyai pengaruh 

yang paling dominan dalam 

peningkatan pengetahuan dan 

media mempunyai pengaruh 

yang paling dominan dalam 

perubahan sikap siswa SD dalam 

pencegahan DBD untuk 

kelompok  dua kali penyuluhan. 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas 

maka dapat disarankan sebagai berikut 

: 

a. Bagi Dinas Kesehatan 

khususnya petugas kesehatan 

(promotor kesehatan) untuk 

melakukan penyuluhan lebih 

dari satu kali agar terjadi 

perubahan perilaku khususnya 

peningkatan pengetahuan dan 

sikap pada siswa SD tentang 

pencegahan DBD yang akhirnya 

siswa SD dapat melakukan 

tindakan pencegahan DBD di 

lingkungan rumah dan sekolah. 

b. Bagi Promotor Kesehatan untuk 

lebih memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

penyuluhan seperti  materi dan 

metoda  sehingga penyuluhan 

kesehatan yang diberikan bisa 

berpengaruh terhadap 

pengetahuan dan sikap sasaran 

penyuluhan. 
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