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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kejadian luar biasa demam chikungunya merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat. Data pemantauan penderita chikungunya pada tahun 2009 

di Pasuruan sejumlah 713 orang menderita chikungunya yang tersebar di 4 desa. 

Pada tahun 2010 di Pasuruan jumlah kasus chikungunya mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, mencapai 976 penderita tersebar di 15 desa (Dinkes Jatim, 

2010). 

Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya 

yang disebarkan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Penyebar penyakit adalah 

nyamuk Aedes aegypti, dan juga disebarkan oleh nyamuk Aedes albopictus. Nama 

penyakit ini berasal dari bahasa Swahili yang berarti “yang berubah bentuk atau 

bungkuk”, mengacu pada postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi 

yang hebat. Masa inkubasi berkisar 1-4 hari, Chikungunya merupakan penyakit 

yang self-limiting ( penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya ) dengan 

gejala akut yang berlangsung 3-10 hari. Nyeri sendi merupakan keluhan utama 

pasien, yang kadang-kadang berlangsung beberapa minggu sampai bulan, 

meskipun belum pernah dilaporkan menyebabkan kematian, masyarakat sempat 

cemas karena penyebaran penyakit yang mewabah disertai dengan keluhan sendi 

yang mengakibatkan pasien lumpuh sementara sehingga mengganggu aktifitas 

sehari – hari. 
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Penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, apalagi saat ini merupakan 

musim penghujan yang rawan timbulnya nyamuk. Untuk memberantas nyamuk 

dan mencegah wabah virus yang dibawa oleh nyamuk perlu adanya 

pemberantasan sarang nyamuk. Pencegahan yang murah dan efektif dapat 

dilakukan yaitu dengan 3M yaitu menguras dan menyikat tempat-tempat 

penampungan air seminggu sekali, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, 

mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas.  

Perilaku pencegahan seperti diatas sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan masyarakat. Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respons 

seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Respon atau 

reaksi manusia, baik bersifat pasif (pengetahuan, persepsi dan sikap), maupun 

bersifat aktif (tindakan yang nyata atau praktis). Hal yang penting dalam perilaku 

kesehatan adalah masalah pembentukan dan perubahan perilaku. Karena 

perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan atau penyuluhan kesehatan 

sebagai penunjang program-program kesehatan lainnya. (Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia yang sekedar menjawab 

pertanyaan “ what ”. Sesorang yang memiliki pengetahuan terhadap suatu 

penyakit dan mereka sadar bahwa penyakit tersebut dapat mempengaruhi 

kesehatan mereka menjadi lebih buruk, dengan demikian merekapun tahu 

bagaimana harus berperilaku agar terhindar dari penyakit, salah satunuya dengan 

berperilaku hidup bersih dan sehat.   
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Pembangunan kesehatan di Indonesia diarahkan untuk mencapai visi 

Indonesia Sehat 2010, yaitu masa depan dimana bangsa Indonesia hidup dalam 

lingkungan sehat, penduduk berperilaku hidup bersih dan sehat, mampu 

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, sehingga 

memilki derajat kesehatan yang optimal. Visi pembangunan kesehatan 

dilandaskan pada paradigma sehat. Paradigma sehat tersebut dijabarkan dan 

dioperasionalkan dalam bentuk perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yaitu dalam 

budaya hidup perorangan, keluarga dan masyarakat (Dinkes Propinsi jawa Timur 

,2010).  

Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan langkah 

ampuh untuk menangkal penyakit. Namun dalam praktiknya, penerapan perilaku 

hidup bersih sehat yang kesannya sederhana tidak selalu mudah dilakukan, 

terutama bagi mereka yang tidak terbiasa. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan 

tentang perilaku hidup bersih sehat bagi keluarga. Jumlah kasus demam 

chikungunya terus meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang 

terjangkit dan secara sporadic, meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya 

wilayah yang terjangkit disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan perilaku 

hidup bersih sehat masyarakat. 

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang 

positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng, sebaliknya apabila perilaku 

itu tidak didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka 

perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama, sehingga pengetahuan, kesadaran 

dan sikap mempunyai peran penting dalam menentukan perilaku seseorang.  
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Dari beberapa wilayah di Pasuruan, kecamatan Bugul Kidul termasuk 

wilayah yang cukup tinggi kasus kejadian chikungunya. Kasus kejadian 

chikungunya terbesar di wilayah kecamatan Bugul Kidul atau bisa di katakan 

sebagai KLB ( kejadian luar biasa ) adalah wilayah Kelurahan Blandongan, dan 

wilayah yang paling banyak terserang demam chikungunya adalah dusun Kejobo 

Tengah. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan kurang lebih 

terdapat 36 warga yang terkena penyakit chikungunya. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengetahui “ Adakah Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Hidup Sehat 

pada Kasus Kejadian Chikungunya di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan 

Blandongan Pasuruan” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan warga Dusun Kejobo Tengah 

Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan tentang demam 

chikungunya? 

2. Bagaimana gambaran perilaku hidup sehat warga Dusun Kejobo Tengah 

Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan tentang 

pemberantasan jentik nyamuk di rumah? 

3. Adakah hubungan pengetahuan dengan perilaku hidup sehat pada kasus 

kejadian chikungunya di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan 

Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian  
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1. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan warga Dusun Kejobo 

Tengah Keluruhan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan tentang 

chikungunya 

2. Untuk mengetahui gambaran perilaku hidup sehat warga Dusun Kejobo 

Tengah Keluruhan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan tentang 

pemberantasan jentik nyamuk di rumah. 

3. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku hidup bersih 

sehat pada kasus kejadian chikungunya di Dusun Kejobo Tengah 

Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu 

tentang pentingnya pengetahuan dan perilaku hidup bersih sehat dalam 

penanggulangan demam chikungunya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi  

Sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah kesehatan 

mengenai pencegahan penyakit dan pemberantasan nyamuk khususnya 

nyamuk penyebab chikungunya serta sebagai bahan informasi dalam 

mengoptimalkan program-program penyuluhan kesehatan. 

b. Bagi Masyarakat Setempat 
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Memberikan informasi tentang chikungunya dan perilaku hidup bersih 

sehat khususnya pemberantasan jentik nyamuk sehingga masyarakat dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup 

jelas bagi peneliti mengenai hubungan pengetahuan dengan perilaku 

hidup sehat pada kasus kejadian chikungunya di Dusun Kejobo 

Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan dan 

pengalaman khususnya dalam mengadakan penelitian ilmiah. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Pengetahuan yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingkatan 

pengetahuan tentang chikungunya meliputi tingkatan: (C1) tahu, (C2) 

memahami, (C3) aplikasi  

2. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran perilaku 

hidup bersih sehat dalam pemberantasan jentik nyamuk dirumah 

3. Responden dalam penelitian ini adalah warga dusun Kejobo Tengah 

Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Chikungunya adalah demam disebabkan oleh virus Chikungunya (CHIKV) 

dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypty dan menyebabkan nyeri pada 

sendi 
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2. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu 

3. Perilaku hidup bersih sehat adalah upaya untuk memberikan pengalaman 

belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, 

kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, 

memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (advokasi), 

bina suasana (social support) dan pemberdayaan masyarakat 

(empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam 

rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat 

 

 


