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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kejadian infestasi kutu kepala di Indonesia cukup tinggi karena sering me-

nyerang masyarakat luas, hal ini berkaitan dengan iklim negara kita yang tropis dan 

memiliki kelembaban tinggi. Pedikulosis kapitis merupakan infestasi kutu kepala Pedicu-

lus humanus var. capitis yang sering terjadi sejak ribuan tahun yang lalu dan sampai 

sekarang masih menjadi keluhan bagi banyak masyarakat terutama pada anak-anak 

usia sekolah (Goldstein, 2001). Pediculus humanus var. capitis adalah salah satu ektopara-

sit penghisap darah yang berinfestasi di kulit kepala manusia, bersifat menetap, dan 

dapat menimbulkan berbagai masalah (Bugayong, 2011). 

Masalah yang ditimbulkan kutu kepala pada manusia adalah gatal akibat saliva 

dan fasesnya. Rasa gatal akan mengakibatkan orang untuk menggaruk kepala. Kebia-

saan menggaruk yang intensif dapat menyebabkan iritasi, luka, serta infeksi sekunder. 

Anemia karena kehilangan darah dapat terjadi pada infestasi kutu kepala yang berat, 

selain itu masalah sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan masyarakat, malu, ku-

rangnya kualitas tidur, dan gangguan belajar juga dapat dirasakan oleh penderita. 

Penularan Pedikulosis kapitis dapat melalui kontak langsung dengan penderita, 

maupun kontak tidak langsung melalui benda-benda seperti sisir, bantal, baju, 

kerudung, dan topi yang digunakan bersama-sama. Ditambah lagi dengan perilaku 

tidak sehat seperti saling bertukar pakai benda pribadi, kebersihan diri yang kurang, 

kebersihan lingkungan yang tidak dijaga dengan baik, serta tidak adanya program 

kesehatan khusus dari penyedia layanan kesehatan untuk memberantasnya, hal inilah 
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yang umumnya menjadi penyebab penularan cepat Pedikulosis kapitis (Bugayong, 

2011). 

Penyakit Pedikulosis kapitis pada umumnya menyerang anak sekolah yang ting-

gal di asrama karena banyaknya faktor pendukung infestasi kutu kepala, seperti 

kebersihan yang kurang dan kebiasaan saling meminjam barang pribadi (Alatas, 

2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zulinda pada tahun 2009 di Pekanbaru, 

prevalensi kutu kepala pada siswa kelas III, IV, V, dan VI di SDN 019 Tebing Tinggi 

Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru terdapat 39,3% siswa yang terinfestasi 

kutu kepala. Sedangkan penelitian Restiana tentang hubungan berbagai faktor risiko 

terhadap angka kejadian Pedikulosis kapitis di asrama pada tahun 2010 menunjukkan 

bahwa sebesar 71,3% santri di sebuah pesantren di Yogyakarta terinfestasi kutu 

kepala. 

Pondok Pesantren PPAI An-Nahdliyah bertempat di Jalan Raya Kepuharjo 

No. 18 A Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 

6.400 m2. Jumlah keseluruhan santri di Pondok Pesantren An-Nahdliyah yaitu 

sebanyak 160 santri, dengan 80 santri putri dan 80 santri putra. Model pendidikan 

yang diberikan kepada santri yaitu menggunakan pendidikan klasikal dan tasawuf. 

Tempat istirahat santri terdapat dua gedung, yaitu gedung khusus putri dan gedung 

khusus putra. Pada gedung putri terdapat kurang lebih 20 kamar tidur dan pada ge-

dung putra terdapat kurang lebih 15 kamar tidur. Setiap kamar tidur berukuran ku-

rang lebih 3 x 4 meter dengan jumlah penghuni 4 – 5 orang santri. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui observasi langsung dan wa-

wancara kepada salah satu santri putri di Pondok Pesantren An-Nahdliyah yang ber-

nama Dina, jumlah santri putri yang menderita Pedikulosis kapitis yaitu sebanyak 80 

santri. “Kutu kepala sudah merupakan cap bagi santri di pondok pesantren. Semua 
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santri disini insya Allah menderita kutu kepala, tetapi pada setiap santri berbeda-beda 

banyak atau tidaknya kutu kepala yang mereka miliki,” terang salah satu santri di 

Pondok Pesantren An-Nahdliyah yang bernama Dina. Hal ini menunjukkan bahwa 

dari keseluruhan santri putri yang ada di Pondok Pesantren An-Nahdliyah semuanya 

menderita Pedikulosis kapitis. 

Santri yang menderita kutu kepala di Pondok Pesantren An-Nahdliyah, me-

reka ada yang awalnya tidak mempunyai kutu kepala kemudian tertular oleh santri 

yang lain saat tinggal di pondok, dan ada juga santri yang sudah dari awal masuk 

pondok menderita kutu kepala kemudian menularinya pada santri yang lain. Kejadian 

Pedikulosis kapitis di Pondok Pesantren An-Nahdliyah sebagian besar disebabkan oleh 

faktor personal hygiene santri yang kurang baik, seperti jarang membersihkan rambut, 

saling pinjam meminjam barang pribadi, jarang mencuci sprei dan selimut, kasur dan 

bantal yang jarang dijemur, serta kebiasaan tidur bersama-sama dengan teman. Se-

bagaimana pernyataan salah satu santri putri yang bernama Dina, “Mereka yang 

mempunyai kutu kepala kebanyakan sering malas mencuci rambut dan mempunyai 

kebiasaan hidup tidak bersih setiap harinya.” 

Kurangnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh santri seperti posk-

estren di Pondok Pesantren An-Nahdliyah juga mempengaruhi terjadinya kejadian 

Pedikulosis kapitis. Ditambah lagi dengan minimnya peran santri husada dan posk-

estren dalam mencegah penularan kutu kepala. Tidak adanya program kesehatan khu-

sus dari poskestren seperti penyuluhan tentang pencegahan kutu kepala dan terse-

dianya obat pembasmi kutu kepala di poskestren menunjukkan bahwa adanya santri 

husada di poskestren kurang maksimal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan 

santri di lingkungan pesantren. 
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Untuk meningkatkan derajat kesehatan santri perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan santri tentang kesehatan secara umum, khususnya ten-

tang penyakit Pedikulosis kapitis sehingga diharapkan ada perubahan sikap serta diikuti    

dengan perubahan perilaku kebersihan perorangan dengan hasil akhir menurunnya 

angka kejadian Pedikulosis kapitis. Mengingat dampak dari perilaku terhadap derajat 

kesehatan cukup besar, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku 

yang tidak sehat menjadi sehat, salah satunya melalui program Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS). 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktik-

kan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di 

bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat (Dep-

kes RI, 2011). Indikator tatanan sehat terdiri atas indikator perilaku dan indikator 

lingkungan di enam tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, institusi 

kesehatan, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan pondok pesantren (Dinkes, 

2001). Perilaku hidup bersih dan sehat terutama kebersihan perseorangan di pondok 

pesantren pada umumnya kurang mendapatkan perhatian dari santri. Tinggal bersama 

dengan sekelompok orang seperti di pesantren memang menjadikan pribadi dan ling-

kungan tidak terjaga dengan baik. Faktanya, sebagian pesantren tumbuh dalam ling-

kungan yang kumuh, kamar mandi dan toilet yang kotor, lingkungan yang lembab, 

dan sanitasi buruk (Depkes, 2000). 

Indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang berhubungan dengan kejadian 

Pedikulosis kapitis pada santri dalam tatanan pondok pesantren, yaitu kebersihan pero-

rangan, penggunaan air bersih, kebersihan asrama, peran poskestren, serta pemanfaa-

tan sarana pelayanan kesehatan oleh santri. Kebersihan perorangan yang harus dit-
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erapkan dalam perilaku hidup bersih dan sehat meliputi kebersihan pakaian, kebersi-

han badan, dan kebersihan kuku. Tidur bersama-sama dengan teman di dalam kamar 

yang sempit dan perilaku saling bertukar pakai benda pribadi harus dihindari untuk 

mencegah penularan kutu kepala. Penggunaan air bersih sebagai kebutuhan sehari-

hari harus dijaga dengan baik agar tidak mengandung kuman, bakteri, dan parasit 

yang dapat menyebabkan penularan Pedikulosis kapitis. 

Kebersihan asrama yang harus diterapkan dalam mencegah infestasi kutu 

kepala diantaranya adalah menjaga kebersihan kamar tidur dan kamar mandi dengan 

membersihkan semua perlengkapan tidur seperti sprei, bantal, guling, kasur, dan kar-

pet secara rutin, menjaga kebersihan kamar mandi dengan menguras bak mandi se-

tiap satu minggu sekali, serta menghindari mandi di bak terbuka yang digunakan ber-

sama-sama. Selain itu peran penyedia fasilitas pelayanan kesehatan seperti poskestren 

harus ditingkatkan dalam mencegah penularan Pedikulosis kapitis agar santri tidak 

menganggap kutu kepala sebagai masalah kesehatan yang umum terjadi di lingkungan 

masyarakat sehingga harus ada program kesehatan khusus dari poskestren untuk 

memberantasnya. 

Berdasarkan ulasan di atas diketahui bahwa penyakit Pedikulosis kapitis dapat 

ditularkan melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung dengan penderita 

melalui benda-benda yang digunakan bersama seperti sisir, bantal, kerudung, handuk, 

dan topi, serta berkurangnya kebersihan individu, kebersihan lingkungan yang tidak 

dijaga dengan baik, dan kurangnya peran poskestren dalam mecegah penularan Pedi-

kulosis kapitis. Berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan pondok pesantren 

dimana ada batasan antara laki-laki dan perempuan, maka peneliti memutuskan untuk 

memilih santri putri sebagai responden dalam penelitian karena peneliti berjenis ke-

lamin perempuan dan dikarenakan keterbatasan peneliti. Atas dasar latar belakang ini 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana hubungan antara perilaku 

hidup bersih dan sehat dengan kejadian Pedikulosis kapitis pada santri putri di Pondok      

Pesantren An-Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Ma-

lang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat santri di Pondok Pesantren An-

Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana kejadian Pedikulosis kapitis pada santri di Pondok Pesantren An-

Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang? 

3. Adakah hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian 

Pedikulosis kapitis pada santri di Pondok Pesantren An-Nahdliyah Desa Kepu-

harjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian Pedikulosis kapitis pada santri 

di Pondok Pesantren An-Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Ka-

bupaten Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi perilaku hidup bersih dan sehat pada santri di Pondok Pe-

santren An-Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang. 
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2. Mengidentifikasi kejadian Pedikulosis kapitis pada santri di Pondok Pesantren 

An-Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

3. Menganalisa hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadi-

an Pedikulosis kapitis pada santri di Pondok Pesantren An-Nahdliyah Desa 

Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan metode penelitian untuk mengetahui hubungan 

antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian Pedikulosis kapitis pada santri 

di Pondok Pesantren An-Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Ka-

bupaten Malang. 

1.4.2 Bagi Santri dan Pondok Pesantren 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi santri sehingga 

para santri dapat mengetahui bahwa kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dapat 

mempengaruhi terjadinya Pedikulosis kapitis dan juga harapannya santri dapat me-

nanamkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi informasi kepada pengurus pondok 

pesantren dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan 

fasilitas di pondok pesantren yang sesuai kepada santrinya. 

1.4.3 Bagi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi tenaga perawat 

profesional dalam memberikan edukasi dan konseling promosi kesehatan tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat khususnya dalam pencegahan infestasi Pedikulosis ka-

pitis pada santri di pondok pesantren. 
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1.4.4 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai sumbangan referensi dan kepustakaan bagi Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Pedikulosis kapitis pada siswa kelas 

III, IV, V, dan VI SDN 019 Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pek-

anbaru menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulinda (2010) yaitu jenis kelamin, 

panjang rambut, pendidikan orang tua, sosial ekonomi, frekuensi mencuci rambut, 

dan penggunaan alat yang berhubungan dengan rambut secara bersama-sama.       

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kejadian Pedikulosis kapitis pada siswa kelas III, IV, V, dan VI SDN 019 Tebing Tinggi 

Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Pada penelitian tersebut peneliti 

menggunakan rancangan cross sectional. Pemeriksaan sampel dilakukan di macroskopicaly 

menggunakan sisir serit untuk menemukan telur kutu. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah jenis kelamin, panjang rambut, pendidikan orang tua, sosial ekonomi, 

frekuensi mencuci rambut, dan penggunaan alat yang berhubungan dengan rambut 

secara bersama-sama berperan terhadap kejadian Pedikulosis kapitis pada siswa kelas 

III, IV, V, dan VI SDN 019 Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir,      

Pekanbaru. 

Perbedaan antara penelitian Zulinda (2010) dengan penelitian ini adalah pada 

variabel yang digunakan, tempat, dan waktu penelitian. Variabel dalam penelitian ini 

adalah perilaku hidup bersih dan sehat sebagai variabel independen dan kejadian Ped-
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ikulosis kapitis sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

desain penelitian non-eksperimen dengan pendekatan cross sectional dan metode pe-

ngambilan sampel menggunakan total sampling. Tempat dan waktu penelitian ini ada-

lah di Pondok Pesantren An-Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang pada bulan Maret 2014. 

Penelitian kedua yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Restiana (2010) didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kejadian Pedikulosis kapitis dengan faktor resiko tingkat sosial 

ekonomi, kepadatan hunian, hygiene pribadi, serta karakteristik individu, dan tidak 

ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian Pedikulosis 

kapitis. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berbagai faktor resi-

ko sebagai variabel independen dan angka kejadian Pedikulosis kapitis sebagai variabel 

dependen. Penelitian tersebut dilaksanakan di asrama Ummu Salamah dan asrama Siti 

Aisyah yang terletak di komplek Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. 

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan metode analitik observational dengan 

rancangan cross sectional. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian berupa kuesioner dan check list. Kesimpulan dari penelitian tersebut ada-

lah terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian Pedikulosis kapitis dengan faktor 

resiko tingkat sosial ekonomi, kepadatan hunian, hygiene pribadi, serta karakteristik 

individu, dan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 

kejadian Pedikulosis kapitis. 

Perbedaan antara penelitian Restiana (2010) dengan penelitian ini adalah pada 

variabel yang digunakan, tempat, dan waktu penelitian. Variabel dalam penelitian ini 

adalah perilaku hidup bersih dan sehat sebagai variabel independen dan kejadian Ped-

ikulosis kapitis sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 
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desain penelitian non-eksperimen dengan pendekatan cross sectional dan metode pe-

ngambilan sampel menggunakan total sampling. Tempat dan waktu penelitian ini ada-

lah di Pondok Pesantren An-Nahdliyah Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang pada bulan Maret 2014. 


