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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Skabies merupakan salah satu penyakit infeksi yang penting khususnya 

pada populasi dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah di negara 

berkembang. Skabies tidak mengancam jiwa sehingga biasanya mendapatkan 

penanganan yang rendah. Namun sebenarnya skabies kronis dan berat dapat 

menimbulkan komplikasi yang berbahaya (Ratnasari, 2012).  

Prevalensi skabies di seluruh dunia dilaporkan sekitar 300 juta kasus 

per tahun (Chosidow 2006). Baur (2013) melaporkan prevalensi skabies di 

India sebesar 20,4%, di Brazil Amerika Selatan prevalensi skabies mencapai 

18% (Strina et al, 2013), di Benin Afrika Barat sebesar 28,33% (Salifou et al. 

2013), di Kota Enugu Nigeria sebesar 13,55% (Onayemi et al, 2013), di 

Pulau Pinang Malaysia sebesar 31% (Zayyid et al, 2013). Penyakit skabies 

banyak dijumpai di Indonesia, hal ini disebabkan karena Indonesia 

merupakan Negara beriklim tropis. Prevalensi skabies di Indonesia menurut 

data Depkes RI prevalensi skabies diIndonesia sudah terjadi cukup penurunan 

dari tahun ke tahun terlihat dari data prevalensi tahun 2008 sebesar 5,60% - 

12,96%, prevalensi tahun 2009 sebesar 4,9-12, 95 % dan data terakhir yang 

didapat tercatat prevalensi skabies di Indonesia tahun 2013 yakni 3,9 – 6 %. 

Walaupun terjadi penuruan prevalensi namun dapat dikatakan bahwa 

Indonesia belum terbebas dari penyakit skabies dan masih menjadi salah satu 

masalah penyakit menular di Indonesia. Prevalensi penyakit skabies pada 
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tahun 2008 di berbagai permukaan kumuh (TPA, Rumah susun, Pondok 

pesantren), di Jakarta mencapai 6,20%, di Kabupaten Boyolali sebesar 7,36%, 

di Kabupaten Pasuruan sebesar 8,21%, dan di Semarang mencapai 5,80% 

(Siswono 2008). 

Beberapa hal yang berperan dalam tingginya prevalensi skabies di 

negara berkembang terkait dengan kemiskinan dihubungkan dengan 

rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, akses air bersih yang sulit serta 

kepadatan hunian (Gelmore 2011). Penyakit Skabies sering terdapat pada 

tempat-tempat atau daerah-daerah yang padat penduduknya dengan keadaan 

hygiene yang jelek, misalnya di tempat-tempat pengungsian, peperangan, 

diasrama kelas ekonomi dan ditempat lain yang penghuninya padat. 

Kepadatan tersebut memungkinkan hubungan satu dengan yang lain sangat 

mudah, sehingga penularan penyakit sukar dihindarkan. Penularan yang 

sering terjadi biasanya melalui tidur bersama, bermain bersama, melalui alat-

alat tidur (selimut, sprei, sarung bantal, kasur dan bantal), pakaian yang 

bergantian, handuk yang dipakai bersama. (Koes Irianto, 2014) 

Penyakit skabies ini lebih banyak diderita oleh individu yang tinggal di 

pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan salah satu tempat 

yang beresiko untuk timbulnya skabies karena merupakan tempat yang 

berpenghuni padat. Prevalensi penyakit skabies di sebuah pondok pesantren 

di Jakarta mencapai 78,70% sedangkan prevalensi penyakit skabies di pondok 

pesantren di Kabupaten Pasuruan sebesar 66,70% (Mansyur, 2009). Penyakit 

skabies di pondok pesantren merupakan penyakit yang memerlukan 
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penanganan khusus. Lingkungan yang kurang bersih dan ideal merupakan 

salah satu faktor terjadinya peningkatan penularan skabies di pesantren. 

Menurut penelitian Muzakir (2008), faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian penyakit skabies di pondok pesantren adalah pengetahuan santri 

terhadap kejadian skabies, sikap santri terhadap kejadian skabies dan tindakan 

kebersihan santri.  

Pencegahan skabies melalui pendidikan masyarakat menjadi satu 

tantangan bagi akademisi untuk menekan prevalensi skabies. Pencegahan 

penyakit skabies ini lebih efektif jika dilakukan melalui pendidikan. 

Pendidikan pencegahan penyakit memberikan informasi pengetahuan yang 

muaranya mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih higienis sehingga 

mampu mencegah berbagai macam penyakit, termasuk skabies (Ismihayati, 

Pawiono, & Suparyanto, 2013). 

Model Health Belief ini adalah pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan cara-cara bagi orang sehat dan orang-orang sakit mencari nasihat 

untuk menghindari kondisi penyakit. Model ini menyediakan alat untuk 

mengidentifikasi persepsi masyarakat tentang penyakit dan proses 

pengambilan keputusan dalam mencari pelayanan kesehatan. Perilaku 

mencari kesehatan dipantau dari perspektif model dipengaruhi oleh beberapa 

variabel. Unsur-unsur utama dari model ini adalah persepsi individu terhadap 

ancaman penyakit, memodifikasi faktor-faktor dan kemungkinan tindakan 

yang dilakukan. Dalam teori Health Belief Model (HBM) persepsi seseorang 
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terhadap kerentanan dan kesembuhan pengobatan dapat mempengaruhi 

keputusan dalam perilaku-perilaku kesehatannya (Notoatmodjo, 2012). 

Health Belief Model (HBM) seringkali dipertimbangkan sebagai 

kerangka utama dalam perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, dimulai 

dari pertimbangan orang mengenai kesehatan. Health Belief Model (HBM) ini 

digunakan untuk meramalkan perilaku peningkatan kesehatan. Health Belief 

Model (HBM) merupakan model kognitif yang berarti bahwa khususnya 

proses kognitif dipengaruhi oleh informasi dari lingkungan. Menurut Health 

Belief Model (HBM) kemungkinan individu akan melakukan tindakan 

pencegahan tergantung secara langsung pada hasil dari dua keyakinan atau 

penilaian kesehatan yaitu ancaman yang dirasakan dari sakit dan 

pertimbangan tentang keuntungan dan kerugian (Machfoedz, 2009). 

Hasil ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Rosenstock 

dalam Taylor (2007), bahwa dalam HBM yang menyatakan bahwa semakin 

merasa berisiko seseorang terhadap suatu penyakit maka tindakan 

pencegahan yang dilakukan akan semakin baik pula. Hasil ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2009) di Lokalisasi Koplak 

Grobogan, bahwa semakin rendah persepsi kerentanan seseorang, semakin 

rendah pula upaya pencegahan penyakit. Rosenstock dalam Taylor (2007) 

berpendapat bahwa semakin merasa berisiko seseorang terhadap suatu 

penyakit maka tindakan pencegahan yang dilakukan akan semakin baik pula. 

Menurut Conner (2010), persepsi dalam HBM diyakini dapat 

menentukan kemungkinan individu melakukan perilaku kesehatan. Tindakan 
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khusus yang diambil ditentukan oleh evaluasi alternatif yang tersedia, fokus 

tentang manfaat dari perilaku kesehatan,` dan biaya yang dirasakan atau 

hambatan melakukan perilaku. Oleh karena itu individu yang paling mungkin 

untuk mengikuti tindakan kesehatan tertentu jika mereka percaya diri mereka 

rentan terhadap kondisi tertentu dan mereka juga mempertimbangkan bahwa 

keadaan yang dialami dapat menjadi serius dan percaya bahwa manfaat lebih 

besar daripada biaya dari tindakan yang diambil untuk melawan ancaman 

kesehatan 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara didapatkan 

kejadian skabies pada tahun tahun 2016 kejadian skabies adalah 2482 kasus 

dengan insiden tertinggi di kalibening sebanyak 474 (19,09%) kasus sedang 

di Puskesmas Banjarnegara II sebanyak 152 (6,12%) kasus.  

Hasil survei yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 

Berdasarkan survey awal  dipondok pesantren Al-Fatah  memperlihatkan 

bahwa pengelolaan pakaian, alat sholat serta linen (handuk, slimut, sprei dan 

sarung bantal) tidak tertata dan dikelola dengan baik, menunjukkan pola 

hidup bersih dan sehat kurang . Data yang di peroleh di pondok pesantren Al-

Fatah Banjarnegara angka kejadian  skabies cenderung naik selama tiga tahun 

terakhir, pada tahun 2015 memiliki angka kejadian skabies 84  kasus 

(36.52%), pada tahun 2016 memiliki angka kejadian skabies sebanyak 93  

kasus (40,43%) dan  pada tahun 2017 sebesar 111 kasus (48,26%), (Pondok 

Pesantren Al-Fatah Banjarnegara, 2017). Pondok Pesantren Al-Fatah 

memiliki jumlah santriwan sebanyak 230 orang. Hasil wawancara dengan 
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pihak pengurus pesantren diketahui bahwa setiap sebulan sekali pihak 

pesantren mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin dan diketahui bahwa 

masalah kesehatan yang sering terjadi adalah maslaah skabies. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh pendidikan kesehatan Health 

Belief Model (HBM) terhadap perilaku pencegahan skabies di Pondok 

Pesantren Al-Fatah Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan pada penelitian ini adalah 

“adakah pengaruh pendidikan kesehatan dengan peningkakata Health Belief 

Model (HBM) terhadap perilaku pencegahan skabies di Pondok Pesantren Al-

Fatah Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan peningkakata Health 

Belief Model (HBM) terhadap perilaku pencegahan skabies di Pondok 

Pesantren Al-Fatah Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik respinden di Pondok Pesantren Al-Fatah 

Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara 
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b. Mengidentifikasi perilaku pencegahan skabies sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan Health Belief Model (HBM) di Pondok Pesantren 

Al-Fatah Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara. 

c. Mengidentifikasi perilaku pencegahan skabies sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan Health Belief Model (HBM) di Pondok Pesantren 

Al-Fatah Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara. 

d. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan peningkakata 

Health Belief Model (HBM) terhadap perilaku pencegahan skabies di 

Pondok Pesantren Al-Fatah Parakancanggah Kabupaten Banjarnegara. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi  tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan dengan peningkakata Health Belief Model (HBM) 

terhadap perilaku pencegahan skabies. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan 

informasi bagi anak-anak, pengasuh, dan pembina pondok pesantren 

mengenai kejadian skabies sehingga dapat mencegah terjadinya 

penyakit skabies dengan memberikan pendidikan kesehatan terhadap 

santri 
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b. Bagi Profesi Perawat 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dalam upaya 

peningkatan pelayanan keperawatan pada masyarakat tentang 

pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya untuk 

pencegahan skabies dan diharapkan perawat menjadi change agent 

dalam masyarakat untuk merubah paradigma sakit menjadi paradigma 

sehat 

c. Bagi Responden 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

penyebab terjadinya skabies pada santri di tempat tersebut sehingga 

dapat meningkatkan perilaku santri dalam upaya pencegahan skabies. 

d. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai masukan yang bermakna demi pengembangan profesi 

kesehatan peningkatkan program pendidikan kesehatan akan 

pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan 

skabies. 

e. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

penulis mengenai pengaruh pendidikan kesehatan Health Belief Model 

(HBM) terhadap perilaku pencegahan skabies. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan untuk melakukan penelitian 

lanjutan yang berhubungan dengan penelitian saat ini 
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E. KEASLIAN PENELITIAN 

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 

Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

1 Rispan, 

Sukriyad

i, Darwis 

(2013) 

Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Penyakit 

Skabies Di 

Pondok 

Pesantren 

IMMIM Putra 

Makasar 

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian 

deskriptif  

analitik dengan  

metode Cross  

sectional,  

Populasi  

penelitian 

adalah seluruh 

jumlah santri 

yang menderita 

penyakit skabies 

yang berjumlah 

42 santri. 

Pengambilan 

sampel  dengan  

menggunakan 

accidental  

sampling  sesuai  

dengan  kriteria  

inklusi  

sebanyak  42 

responden 

Hasil analisis 

didapatkan 

bahwa pola 

hidup sehat 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

skabies 

(α=0.000), 

kebersihan air 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

skabies 

(α=0.006), 

lingkungan 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

skabies 

(α=0.002) 

Adapun 

perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah judul, 

metode 

penelitian dan 

lokasi 

penelitian. Dan 

persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah topik 

penelitian 

yaitu 

membahas 

tentang 

pencegahan 

skabies 

2 Nuryani, 

Rosita, 

Yunitasa

ri (2017) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Sikap Santri 

Tentang 

Penyakit 

Scabies 

Dengan 

Prilaku 

Pencegahan 

Penyakit 

Desain  

penelitian  yang  

digunakan  

adalah 

korelasional 

analitik dengan 

rancangan  cross 

sectional. Pada 

penelitian ini 

populasinya 

Ada hubungan  

pengetahuan  

santri  tentang  

penyakit  

scabies  

terhadap  

perilaku 

pencegahan  

penyakit  

skabies di  

Adapun 

perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah judul, 

metode 

penelitian dan 

lokasi 

penelitian. Dan 

persamaan 
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No 

Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

Skabies adalah  seluruh  

santri  putra  

PPTM pada  

tahun  2017  

sebanyak  72  

santri.  

Penelitian  ini 

menggunakan 

uji spearman 

rank 

PPTM  dengan  

p=0,003,  ada  

hubungan  

antara  sikap 

santri tentang 

penyakit 

scabies  

terhadap 

perilaku 

pencegahan 

penyakit  

scabies  di 

PPTM dengan  

p=0,011,  dan  

ada  hubungan 

antara  

pengetahuan  

dan  sikap  

santri  tentang 

penyakit  

scabies  

terhadap 

perilaku  

pencegahan  

penyakit  

skabies di  

PPTM  dengan 

p=0,001 

 

dengan 

penelitian ini 

adalah topik 

penelitian 

yaitu 

membahas 

tentang 

pencegahan 

skabies 

3 Yusof 

(2015) 

A Study on 

Knowledge, 

Attitude and 

Practice in 

Preventing 

Transmission 

of Scabies in 

Pesantren 

Darul Fatwa, 

Jatinangor 

Penelitian 

deskriptif 

dilakukan 

terhadap 45 

santri di 

Pesantren Darul 

Fatwa di 

Jatinangor 

selama 

September-

Desember 2012. 

Kuesioner 

disusun terdiri 

dari pertanyaan 

Tingkat 

pengetahuan 

dan sikap 

responden 

untuk 

mencegah 

penularan 

scabies dalam 

kategori baik, 

sementara itu 

tingkat 

latihannya 

sedang. Masih 

ada pertanyaan 

Adapun 

perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah judul, 

metode 

penelitian dan 

lokasi 

penelitian. Dan 

persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah topik 

penelitian 
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No 

Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

tentang umur, 

jenis kelamin, 

dasar 

pengetahuan, 

sikap, dan 

praktik 

mencegah 

penularan kudis. 

Data dianalisis 

dengan 

menggunakan 

distribusi 

frekuensi 

yang tidak bisa 

dijawab oleh 

responden itu 

adalah etiologi 

(31,1%), cut off 

chain 

transmission 

(40%), dan 

bagaimana 

caranya 

mencegah 

skabies 

(37,8%). Tidak 

mencuci 

handuk, 

mengganti sprei 

dan sarung 

bantal setiap 2 

minggu 

merupakan 

praktik yang 

kurang baik 

dilakukan oleh 

responden 

 

yaitu 

membahas 

tentang 

pencegahan 

skabies 

4 Sholiah 

(2015) 

Relationship 

between 

Knowledge, 

Environmental 

Sanitation and 

Personal 

Hygiene with 

Scabies 

Metode 

penelitian ini 

adalah observasi 

analitik dengan 

desain cross 

sectional. 

Responden 

adalah 

penambang 

berlian yang 

berjumlah 100.  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

korelasi antara 

pengetahuan, 

kebersihan 

pribadi dan 

sanitasi 

lingkungan 

dengan kudis 

dengan nilai p 

(0,000) <0,05 

 

Adapun 

perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah judul, 

metode 

penelitian dan 

lokasi 

penelitian. Dan 

persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah topik 

penelitian 

yaitu 

membahas 

tentang 

pencegahan 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan..., Rofik Julianto, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



12 
 

 
 

No 

Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

skabies 

 

5 Ghaderi 

(2017) 

Effect of 

Education 

Based on the 

Health Belief 

Model (HBM) 

on Anemia 

Preventive 

Behaviors 

among Iranian 

Girl Students 

 

Kuasi 

experiential ini 

dilakukan pada 

128 gadis SMA 

(dibagi menjadi 

64 kasus dan 64 

kontrol) yang 

dipilih dengan 

metode cluster 

random 

sampling di 

2015. Instrumen 

pengumpulan 

data adalah 

kuesioner 

buatan peneliti 

termasuk 

demografi, 

pertanyaan 

pengetahuan, 

sikap, dan 

perilaku 

berdasarkan 

model HBM 

 

Usia rata-rata 

kelompok 

intervensi dan 

kontrol masing-

masing adalah 

16,3 ± 0,81 dan 

16,3 ± 0,66. Itu 

Pengetahuan, 

sikap dan 

perilaku 

kelompok 

kontrol dan 

intervensi tidak 

memiliki 

perbedaan yang 

signifikan 

sebelum 

pendidikan (P> 

0,001). Tapi 

tiga bulan 

setelah 

pendidikan, 

rata-rata skor 

pengetahuan, 

kerentanan 

yang dirasakan, 

manfaat yang 

dirasakan, 

hambatan yang 

dirasakan, 

tingkat 

keparahan yang 

dirasakan, 

persepsi self-

efikasi, isyarat 

untuk tindakan 

dan kinerja 

memiliki 

perbedaan yang 

signifikan (P 

<0,001). 

Adapun 

perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah judul, 

metode 

penelitian dan 

lokasi 

penelitian. Dan 

persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah topik 

penelitian 

yaitu 

membahas 

tentang health 

belief model 
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No 

Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

 

6 Jeihooni 

(2017) 

Application of 

Health Belief 

Model in 

Prevention of 

Osteoporosis 

among 

Primary 

School Girl 

Students 

Dalam 

penelitian kuasi 

eksperimental 

ini, terdapat 140 

siswa sekolah 

dasar 

perempuan 

dibagi secara 

acak menjadi 

beberapa 

kelompok, 

eksperimental (n 

= 70) dan 

kontrol (n = 70) 

di kota Fasa, 

Provinsi Fars, 

Iran, terpilih 

pada tahun 

2015. Kuesioner 

yang terdiri dari 

informasi 

demografis, 

Kepercayaan 

Kesehatan 

Model 

(HBM ) konstru

ksi digunakan 

untuk mengukur 

kinerja gizi dan 

berjalan untuk 

pencegahan 

osteoporosis 

sebelumnya, 

segera setelah 

intervensi dan 

empat bulan 

kemudian 

 

Usia rata - rata 

siswa adalah 

11,45 ± 1,13 

dan 11,25 ± 

1,60 tahun pada 

Eksperimental 

dan kelompok 

kontrol, 

masing-

masing. Segera 

dan Empat 

bulan setelah 

intervensi, nilai 

rata-rata 

komponen 

HBM 

(Perceived 

susceptibility, 

Perceived 

severity, 

Perceived 

benefits, 

Perceived 

hambatan, self 

efficacy, isyarat 

internal untuk 

tindakan), dan 

kinerja gizi dan 

berjalan di 

Indonesia 

kelompok 

eksperimen 

lebih baik 

daripada 

kelompok 

kontrol (P 

<0,001) 

Adapun 

perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah judul, 

metode 

penelitian dan 

lokasi 

penelitian. Dan 

persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah topik 

penelitian 

yaitu 

membahas 

tentang health 

belief model 
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