
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Demam Berdarah Dengue  

1. Pengertian 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus.  Tanda dan gejala yaitu demam 

mendadak 2 sampai 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, 

gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik 

perdarahan (petechie), lebam (echymosis), atau ruam (purpura), kadang-

kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun atau 

renjatan (shock) (Indrawan, 2001). 

 Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk 

Aedes aegypti (Soegijanto, 2004).  

Chandra (2007) menjelaskan bahwa DBD adalah penyakit edemis 

yang disebabkan oleh virus didaerah tropis dan subtropis yang kadang- 

kadang menjadi epidemik. Penyakit ini muncul pada saat musim 

penghujan yang menyebabkan air tergenang dimana-mana. Virus akan 

menetap pada nyamuk yang hidup digenangan air bersih. 
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2. Penyebab 

Penyakit infeksi virus dengue adalah penyakit yang disebabkan 

oleh virus dengue I, II, III dan IV yang ditularkan oleh nyamuk Aedes 

aegypti dan Aedes albocpitus. Jika nyamuk menggigit orang dengan 

demam berdarah, maka virus dengue masuk ke tubuh nyamuk bersama 

darah yang dihisapnya. Didalam tubuh nyamuk virus berkembang biak dan 

menyebar keseluruh tubuh bagian nyamuk, dan sebagian berada di kelenjar 

air liur. Selanjutnya waktu nyamuk menggigit orang lain, air liur bersama 

virus dengue dilepaskan terlebih dahulu agar darah yang akan dihisap tidak 

membeku, dan pada saat inilah virus dengue ditularkan ke orang lain. 

(Soegijanto, 2004). 

3. Karakteristik nyamuk Aedes aegypti 

Menurut Richard dan Davis (1977) yang dikutip oleh Seogijanto 

(2006), kedudukan nyamuk Aedes aegypti dalam klasifikasi hewan adalah 

sebagai berikut :  

1. Kingdom : Animalia   

2. Filum : Arthropoda  

3. Kelas : Insecta  

4. Bangsa : Diptera  

5. Suku : Culicidae  

6. Marga : Aedes  

7. Jenis : Aedes aegypti L. 

Menurut Gillot (2005), nyamuk Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 

disebut black-white mosquito, karena tubuhnya ditandai dengan pita atau 
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garis-garis putih keperakan di atas dasar hitam. Panjang badan nyamuk ini 

sekitar 3-4 mm dengan bintik hitam dan putih pada badan dan kepalanya, dan 

juga terdapat ring putih pada bagian kakinya. Di bagian dorsal dari toraks 

terdapat bentuk bercak yang khas berupa dua garis sejajar di bagian tengah 

dan dua garis lengkung di tepinya. Bentuk abdomen nyamuk betinanya lancip 

pada ujungnya dan memiliki cerci yang lebih panjang dari cerci pada nyamuk-

nyamuk lainnya. Ukuran tubuh nyamuk betinanya lebih besar dibandingkan 

nyamuk jantan.                            

4. Tanda dan gejala 

Menurut Soegijanto (2006) bahwa tanda dan gejala DBD adalah 

sebagai berikut ini: 

1.  Gejala klinis  

a)  Demam tinggi mendadak, tanpa sebab yang jelas berlangsung selama 2-

7 hari  

b) Terdapat Manifestasi perdarahan termasuk uji terniquet positif, peteki, 

ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, melena.  

c)  Pembesaran hati  

d)  Perembesan plasma, yang ditandai secara klinis adanya acites dan efusi 

pleura sampai terjadinya renjatan (ditandai nadi cepat dan lemah serta 

penurunan tekanan nadi, hipotensi, kaki dan tangan dingin, kulit lembap 

dan pasien tampak gelisah.  

2.  Tanda klinis  

a)  Trombositopenia (kurang dari 100.000/ υL).  
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b)  Hemokonsentrasi, dapat dilihat peningkatan hematokrit 20% atau lebih, 

menurut standar umur dan jenis kelamin  

5. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti 

Menurut Soegijanto (2006), masa pertumbuhan dan perkembangan 

nyamuk Aedes aegypti dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu telur, larva, 

pupa, dan nyamuk dewasa, sehingga termasuk metamorfosis sempurna atau 

holometabola. 

1. Stadium Telur  

Menurut Herms (2006), telur nyamuk Aedes aegypti berbentuk ellips atau 

oval memanjang, berwarna hitam, berukuran 0,5-0,8 mm, dan tidak 

memiliki alat pelampung. Nyamuk Aedes aegypti meletakkan telur-

telurnya satu per satu pada permukaan air, biasanya pada tepi air di 

tempat-tempat penampungan air bersih dan sedikit di atas permukaan air. 

Nyamuk Aedes aegypti betina dapat menghasilkan hingga 100 telur 

apabila telah menghisap darah manusia. Telur pada tempat kering (tanpa 

air) dapat bertahan sampai 6 bulan. Telur-telur ini kemudian akan menetas 

menjadi jentik setelah sekitar 1-2 hari terendam air.  

2. Stadium Larva (Jentik)  

Menurut Herms (2006), larva nyamuk Aedes aegypti mempunyai ciri khas 

memiliki siphon yang pendek, besar dan berwarna hitam. Larva ini 

tubuhnya langsing, bergerak sangat lincah, bersifat fototaksis negatif dan 

pada waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan 

permukaan air. Larva menuju ke permukaan air dalam waktu kira-kira 
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setiap ½-1 menit, guna mendapatkan oksigen untuk bernapas. Larva 

nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang selama 6-8 hari. 

Berdasarkan data dari Depkes RI (2005), ada empat tingkat (instar) jentik 

sesuai dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu:  

a) Instar I : berukuran paling kecil, yaitu 1-2 mm  

b) Instar II : 2,5-3,8 mm  

c) Instar III : lebih besar sedikit dari larva instar II  

d) Instar IV : berukuran paling besar, yaitu 5 mm (Depkes RI, 2005)  

3. Stadium Pupa  

Pupa nyamuk Aedes aegypti mempunyai bentuk tubuh bengkok, dengan 

bagian kepala dada (cephalothorax) lebih besar bila dibandingkan dengan 

bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda baca ‘koma’. Tahap pupa 

pada nyamuk Aedes aegypti umumnya berlangsung selama 2-4 hari. Saat 

nyamuk dewasa akan melengkapi perkembangannya dalam cangkang 

pupa, pupa akan naik ke permukaan dan berbaring sejajar dengan 

permukaan air untuk persiapan munculnya nyamuk dewasa (Achmadi, 

2011). 

4. Nyamuk dewasa  

Nyamuk dewasa yang baru muncul akan beristirahat untuk periode 

singkat di atas permukaan air agar sayap-sayap dan badan mereka kering 

dan menguat sebelum akhirnya dapat terbang. Nyamuk jantan dan betina 

muncul dengan perbandingan jumlahnya 1:1. Nyamuk jantan muncul satu 

hari sebelum nyamuk betina, menetap dekat tempat perkembangbiakan, 

makan dari sari buah tumbuhan dan kawin dengan nyamuk betina yang 
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muncul kemudian. Setelah kemunculan pertama nyamuk betina makan 

sari buah tumbuhan untuk mengisi tenaga, kemudian kawin dan 

menghisap darah manusia. Umur nyamuk betinanya dapat mencapai 2-

3 bulan (Achmadi, 2011). 

6. Tahap keparahan demam berdarah dengue 

WHO (1999) menyebutkan ada empat derajat terjadinya Demam 

Berdarah Dengue: 

1) Derajat I yaitu demam disertai dengan gejala konstitusional non 

spesifik, satu-satunya manifestasi p erdarahan adalah tes tournikuet 

positif dan atau mudah memar. 

2) Derajat II yaitu perdarahan spontan selain manifestasi pasien pada 

derajat I, biasanya pada bentuk perdarahan kulit atau perdarahan lain. 

3) Derajat III yaitu gagal sirkulasi dimanifestasikan dengan nadi cepat dan 

lemah serta penyempitan tekanan nadi atau penurunan tekanan darah, 

dengan adanya kulit dingin dan lembab serta gelisah. 

4) Derajat IV yaitu syok hebat dengan tekanan darah atau nadi tidak 

terdeteksi. 

7. Fase-fase demam berdarah dengue 

Satari dan Meilasari (2004) membagi fase-fase munculnya penyakit 

Demam Berdarah Dengue adalah sebagai berikut: 

1) Fase Demam (2-7 hari) dapat ditangani dengan memberikan obat 

penurun panas dengan jenis parasetamol setiap 4-6 jam. Pemeriksaan 

jasmani meliputi tekanan darah, nadi, dan pernafasan. 
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2) Fase Kritis (24-48 jam) memiliki ciri khas seperti muntah, tidak nafsu 

makan, perdarahan, trombosit kurang dari 50.000/mm³, penurunan 

glukosa, penurunan natrium, penurunan kalsium, asidosis, hematokrit 

menurun. 

3) Fase Penyembuhan (24-48 jam setelah syok) memiliki ciri khas seperti 

nafsu makan meningkat, tanda-tanda vital normal, hematokrit stabil 

menurun sampai 30%, frekuensi denyut jantung lebih rendah dari 

normal. 

8. Mekanisme penularan DBD 

Demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia endemis baik di daerah 

perkotaan (urban) maupun di daerah pedesaan (rural). Di daerah perkotaan 

vektor penular utamanya adalah nyamuk Aedes aegypti sedangkan di daerah 

pedesaan oleh nyamuk Aedes albopictus. Namun sering terjadi bahwa kedua 

spesies nyamuk tersebut terdapat bersama-sama pada satu daerah, misalnya di 

daerah yang bersifat semi-urban (Soedarto, 2009), 

Penularan virus dengue melalui gigitan nyamuk lebih banyak terjadi 

di tempat yang padat penduduknya seperti di perkotaan dan pedesaan di 

pinggir kota. Oleh karena itu, penyakit demam berdarah dengue (DBD) ini 

lebih bermasalah di daerah sekitar perkotaan (Yatim, 2007).  

Kota-kota di Indonesia merupakan kota endemis DBD yang setiap 

tahunnya berkembang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Di Indonesia 

terdapat dua vektor yang menularkan dengue, yaitu Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus. Akan tetapi, saat ini, Aedes aegypti adalah vektor yang mendapat 
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perhatian terbesar terhadap penyebaran penyakit DBD karena distribusi dan 

hubungannya yang erat dengan manusia (Achmadi, 2011). 

Menurut Soegijanto (2006), tahap-tahap replikasi dan penularan virus 

dengue terdiri dari:  

1.  Virus ditularkan ke manusia melalui saliva nyamuk  

2.  Virus bereplikasi dalam organ target  

3.  Virus menginfeksi sel darah putih dan jaringan limfatik  

4.  Virus dilepaskan dan bersirkulasi dalam darah  

5.  Virus yang ada dalam darah terhisap nyamuk yang lain  

6.  Virus bereplikasi atau melipatgandakan diri dalam tubuh nyamuk, lalu 

menginfeksi kelenjar saliva  

7. Virus bereplikasi dalam kelenjar saliva nyamuk Aedes aegypti untuk 

kemudian akan ditularkan kembali ke manusia  

9. Faktor penyebab terjadinya DBD 

Faktor penyebab terjadinya DBD dapat diterangkan dengan model 

segitiga epidemologi yang meliputi agen, host dan environment 

(Kristiawan dan Kasjono, 2008), yaitu sebagai berikut: 

 

             Host           Agent 

 

                             

Environment 

Gambar 1 Segitiga Epidemologi 
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1. Agen (Penyebab) 

Penyebab penyakit DBD ada 4 tipe (Tipe 1, 2, 3, dan 4), termasuk 

dalam group B Antropod Borne Virus (Arbovirus) Dinkes Jateng 

(2005). Dengue tipe 3 merupakan serotip virus yang dominan yang 

menyebabkan kasus yang berat. Penularan penyakit demam berdarah 

dengue umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegepty 

meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes Albopictus yang hidup 

dikebun. Selain itu, spesies Aedes polynesiensis dan beberapa spesies 

dari kompleks Aedes scutellaris juga dapat berperan sebagai vektor 

yang mentransmisikan virus dengue (Djunaedi, 2006). 

2. Host (Penjamu) 

a. Umur 

Kasus DBD selama tahun 1986-1973 kurang dari 95% adalah anak 

dibawah umur 15 tahun. Selama tahun 1993-1998 meskipun 

sebagian besar kasus DBD adalah anak berumur 5-14 tahun, namun 

nampak adanya kecenderungan peningkatan kasus berumur lebih 

dari 15 tahun (Djunaedi, 2006),. Dengan kata lain, DBD banyak 

dijumpai pada anak berumur 2-15 tahun. DBD lebih banyak 

menyerang anak-anak, tetapi dalam dekade terakhir ini terlihat 

adanya kecenderungan kenaikan proporsi penderita penyakit DBD 

pada orang dewasa (Dinkes Jateng, 2005). 

b. Jenis Kelamin 

Sejauh ini tidak ditemukan perbedaan kerentanan terhadap serangan 
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DBD dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin (gender). Di 

Philiphines dilaporkan bahwa rasio antara jenis kelamin adalah 1:1. 

Demikin pula di Thailand dilaporkan tidak ditemukan perbedaan 

kerentanan terhadap serangan DBD antara anak laki-laki dan 

perempuan (Djunaedi, 2006). 

c. Faktor internal manusia (Perilaku manusia) 

Perilaku manusia pada hakekatnya adalah suatu aktifitas yang timbul 

karena adaya stimulus dan respon serta dapat diamati secara 

langsung maupun tidak langsung (Sunaryo, 2004). Skiner (1938) 

dalam Notoatmodjo (2007) perilaku merupakan respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Perilaku 

manusia merupakan salah satu faktor yang banyak memegang 

peranan dalam menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat 

(Noor, 2008). Bentuk perilaku dibagi menjadi: 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang (over behaviour). 

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik 

daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan, biasanya 

pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman yang berasal 

dari berbagai macam sumber (Notoatmodjo, 2003). 
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2) Sikap 

Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap stimulus atau objek, baik yang bersifat 

interen maupun eksteren sehingga manifestasi dari sikap tidak 

dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih 

dahulu dari perilaku yang tertutup tersebut. Tingkatan sikap 

adalah menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung 

jawab. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku baik 

sikap positif maupun negatif (Sunaryo, 2004). 

3) Praktik atau tindakan 

Menurut Notoatmodjo (2007), praktik atau tindakan adalah 

sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Tindakan terdiri dari 

empat tingkatan yaitu: 

(a) Perception (Persepsi), mengenal dan memilih berbagai object 

sehubungan dengan tindakan yang akan diambil 

(b) Guided response (Respon terpimpin), melakukan sesuatu 

sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh. 

(c) Mechanism (Mekanisme), apabila seseorang telah dapat 

melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau 

sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan. 

(d) Adoption (Adopsi), suatu praktek atau tindakan yang sudah 

berkembang dengan baik. Tindakan itu sudah 

dimodifikasinya tanpa mengurangi kebenaran tindakan. 
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3. Environment (lingkungan) 

a.  Lingkungan fisik yaitu keadan fisik sekitar manusia yang 

berpengaruh terhadap manusia baik secara langsung, maupun 

terhadap lingkungan biologis dan lingkungan sosial manusia (Noor, 

2008). Faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap kejadian 

DBD antara lain: suhu udara. Nyamuk dapat bertahan pada suhu 

udara rendah, tetapi metabolismenya menurun atau bahkan berhenti 

bila suhunya turun dibawah suhu krisis. Pada suhu yang lebih 

tinggi 35°C juga mengalami perubahan dalam arti lebih lambat 

proses-proses fisiologis, rata-rata suhu optimum untuk 

pertumbuhan nyamuk adalah 25°C – 30°C. Pertumbuhan nyamuk 

akan berhenti sama sekali bila suhu kurang 10°C atau lebih dari 

40°C (Depkes RI, 2008). 

b.  Lingkungan Biologis yaitu terdiri dari makhluk hidup yang 

bergerak, baik yang dapat dilihat maupun tidak (manusia, hewan, 

kehidupan akuatik, amuba, virus, plangton). Makhluk hidup tidak 

bergerak (tumbuhan, karang laut, bakteri, dll). Faktor lingkungan 

biologis yang berpengaruh terhadap kejadian DBD antara lain, 

(Keberadaan jentik, kontainer, tanaman hias atau tumbuhan, indeks 

jentik (host indeks, container indeks, breatu indeks). 

c.  Lingkungan sosial yaitu bentuk lain selain fisik dan biologis. 

Faktor lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap kejadian DBD 

adalah kepadatan penduduk dan mobilitas. Kepadatan penduduk 
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yang tinggi akan mempermudah terjadinya infeksi virus dengue, 

karena daerah yang berpenduduk padat akan meningkatkan jumlah 

insiden kasus DBD tersebut. Mobilitas penduduk memegang 

peranan penting pada transmisi penularan infeksi virus dengue. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyebaran epidemi dari 

Queensland ke New South Wales pada tahun 1942 adalah 

perpindahan personil militer dan angkatan udara, karena jalur 

transportasi yang dilewati merupakan jalur penyebaran virus 

dengue (Sutaryo, 2005). 

10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD 

Mubarak (2006) menjelaskan bahwa pencegahan berarti 

menghindari suatu kejadian sebelum terjadi. Upaya pencegahan DBD 

yang paling tepat dengan 3M+, upaya pencegahan ini merupakan upaya 

pencegahan prevensi primer yaitu usaha sungguh-sungguh untuk 

menghindari suatu penyakit atau tindakan kondisi kesehatan yang 

merugikan melalui kegiatan promosi kesehatan dan tindakan 

perlindungan penelitian tentang pengaruh merupakan dasar dari upaya 

pencegahan primer. Upaya pencegahan 3M+ itu sendiri yaitu: 

a. Menguras tempat penampungan air secara teratur sekurangkurangnya 

seminggu sekali atau menaburkan bubuk abate kedalamnya. 

b.  Menutup rapat-rapat tempat penampungan air, setelah mengambil 

airnya, agar nyamuk tidak dapat masuk dan berkembang biak. 
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c.  Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat 

menampung air hujan; seperti kaleng bekas, plastik, bambu-bambu 

yang terbuka, drum-drum bekas dll. 

Apabila tempat tandon air/ penampung air tidak dikuras, maka bisa 

ditaburi abate dengan dosisi 1 gram untuk 10 liter air dan diulangi 2-3 

bulan sekali (1 sendok makan kira-kira sama dengan 10 gram). Selain 

dengan cara tersebut diatas diharapkan masyarakat juga memberi cahaya 

yang cukup pada rumah supaya rumah tidak gelap agar nyamuk tidak 

tinggal, membuang/membakar langsung sampah yang sudah tidak 

terpakai, tidak menggelantungkan pakaian di sembarang tempat yang 

akan dihinggapi oleh nyamuk, kalau perlu anak-anak atau orang tua 

memakai lotion anti nyamuk dan juga pemakaian kelambu. 

Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian 

vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut 

dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat 

(Lestari, 2007), yaitu:  

1) Lingkungan 

Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut 

antara lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), 

pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan 

nyamuk hasil samping kegiatan manusia dan perbaikan desain rumah. 

Dilakukan yaitu Sebagai berikut:  
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a) Menguras tempat-tempat penampungan air secara teratur. 

Tempat penampungan air seperti bak mandi sebaiknya 

dikuras minimal satu minggu sekali agar jentik-jentik nyamuk 

Aedes aegypti tidak mampu hidup dan berkembangbiak didalamya.  

Pemberian bubuk abate (bubuk pembasmi nyamuk perlu diberikan 

setiap 3 bulan sekali guna mencegah munculnya jentik-jentik 

nyamuk).  

b) Mengubur barang-barang bekas 

Mengubur merupakan salah satu kegiatan 3 M yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi jumlah genangan air yang dapat 

digunakan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes 

aegypti.  Pemilihan barang-barang yang akan dikubur salah satunya 

adalah barang-barang yang tidak dapat dibakar seperti kaca atau 

pecahan kaca, botol, dan kaleng bekas yang dapat menampung air 

hujan. Umumnya barang-barang tersebut dikubur pada kedalaman 

2,5 meter. Proses penguburan dilakukan secara tepat agar tidak 

timbul genangan air pada gundukan tanah. Selain itu perlu 

diperhatikan jarak antara tempat mengubur sampah dengan sumber 

air, agar air tidak tercemar oleh sampah tersebut yaitu dengan jarak 

± 10 meter.  

c) Menutup rapat-rapat tempat penampungan air 

Tempat-tempat yang dapat menampung air perlu ditutup 

dengan rapat agar nyamuk Aedes aegypti tidak dapat bertelur di 
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tempat itu.  Adapun tempat-tempat yang perlu ditutup yaitu 

tempayan, bak penampungan air seperti ember maupun bak mandi. 

2) Biologis 

Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan 

jentik (ikan adu/ikan cupang) dan bakteri (Bt.H-14). 

3) Kimia 

Cara pengendalian ini antara lain dengan: 

a) Pengasapan/fogging (dengan menggunakan malathion dan 

fenthion), berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan 

sampai batas waktu tertentu. 

b) Memberikan bubuk abate (temephos) pada tempat-tempat 

penampungan air seperti, gentong air, vas bunga, kolam dan lain-

lain. 

B. Pendidikan 

Kondisi pendidikan merupakan suatu indikator yang kerap ditelaah 

untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu negara. Melalui pengetahuan, 

pendidikan berkontribusi perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang 

dipengarhui oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu pencetus untuk 

mempengaruhi seseorang dalam berperilaku sehat (Depkes, 2009). 

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti didalam 

pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan 

kearah yang lebih dewasa, lebih baik matang pada individu, kelompok atau 

masyarakat. Konsep ini berangkat dari suatu asumsi bahwa manusia sebagai 
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makhluk sosial dalam kehidupannya. Mencapai nilai-nilai hidup merupakan 

bantuan orang lain yang mempunyai kelebihan (lebih dewasa, lebih tahu dan 

sebagainya) dalam mencapai tujuan tersebut seseorang individu, kelompok 

atau masyarakat tidak terlepas dari kegiatan belajar (Notoatmodjo, 2003).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seseorang dibedakan 

menjadi dua yaitu faktor intern dan ekstern.  

a. Faktor intern   :   Mencakup kecerdasan persepsi, emosi, motivasi dan 

sebagainya yang berfungsi untuk mengolah 

rangsangan dari luar.  

b. Faktor ekstern  :  Meliputi lingkungan sekitar baik fisik maupun non 

fisik, seperti iklim, manusia, sosial ekonomi, 

kebudayaan dan sebagainya. Semakin sempurna atau 

semakin baik, faktor intern dan ekstern yang 

mempunyai perilaku seseorang mengenai suatu hal 

semakin baik tingkat pengetahuan orang tersebut. 

(Notoatmodjo, 2003).  

Jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan  pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan 

jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah 

anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk SD/MI/ 

sederajat dan SMP/MTs/Sederajat. Pendidikan menengah merupakan jenjang 

pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk 

SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat. Pendidikan tinggi adalah jenjang 
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pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, 

magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

(Depdiknas, 2003). 

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk 

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran 

pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Pengetahuan berhubungan erat dengan 

tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuan 

orang tersebut. Namun peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di 

pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non 

formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua 

aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan 

menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek 

positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif 

terhadap obyek tersebut (Notoatmodjo, 2003). 
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C. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Bagan Kerangka Teori Penelitian 

Sumber : Djunaedi (2006), Soegijanto (2006) dan Sutaryo (2005) 

 

 

 

Host 
- Umur 
- Jenis Kelamin 
- Pendidikan 
- Praktek Pencegahan 

Agen (Virus Dengue) 
 

Lingkungan 

- Keberadaan Jentik 
- Fisik: Suhu, kelembapan 
- Sosial: Kepadatan 

penduduk dan mobilitas 

Kejadian Demam 
Berdarah 
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D. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.2 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Bagan Kerangka Konsep 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah (Nursalam, 

2003). Dari uraian di atas dan berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan dapat ditarik hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan berisiko dengan kejadian 

DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Kalimanah Kabupaten Purbalingga. 

2. Terdapat hubungan antara tingkat status lingkungan berisiko dengan 

kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Kalimanah Kabupaten 

Purbalingga. 

3. Terdapat hubungan antara tingkat praktek pencegahan berisiko dengan 

kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Kalimanah Kabupaten 

Purbalingga. 

 

 

Tingkat Pendidikan 
 

Kejadian demam berdarah 
dengue (DBD) 

Status Lingkungan 

Praktek pencegahan 
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