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BAB I 

Pendahuluan 

 
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan di negara yang 

mempunyai iklim tropis. World health organization (WHO) terjadi peningkatan kasus yang 

terkena DBD dari 2,2 juta pada tahun 2010 dan menjadi 3,2 juta pada tahun 2015. Daerah yang 

sering terkena DBD yaitu amerika, asia tenggara, dan pasifik barat. Berdasarkan data dari 

WHO di Indonesia merupakan negara yang kasus DBD tertinggi di asia tenggara (Husna, 2020) 

Berdasarkan data (Kemenkes RI, 2014) mencatat hasil jumlah yang terkena DBD di 

Indonesia pada bulan Januari – februari 2016 sebanyak 13.219 orang penderita DBD dengan 

jumlah kematian sebanyak 137 orang. Penderita terbanyak yang mengalami penyakit DBD di 

Indonesia terdapat pada golongan anak-anak usia sekolah yaitu dari usia  5 – 14 tahun mencapai 

42,72%, dan yang kedua rentan terkena penyakit DBD adalah pada usia 15-44 tahun mencapai 

34,49%. Karena banyaknya kasus DBD pada usia sekolah, pihak sekolah meningkatkan 

aktivitas fisik khususnya pada pukul 09.00 – 10. 00 WIB dikarenakan pada jam tersebut 

merupakan waktu nyamuk aedes aegypti bisa menggigit  (lampung, 2016). 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa wilayah 

endemis DBD, dan salah satunya yaitu kota Bandar Lampung. Kasus DBD cenderung semakin 

meningkat dan potensi penyebarannya dapat menimbulkan kejadian luar biasa ( KLB).  Angka 

kesakitan (IR) selama 2010 – 2015 berfluktuasi. Angka kesakitan DBD tahun 2016 sebesar 

73,39 per 100.00 penduduk. Kota Provinsi Lampung merupakan daerah perlintasan Jawa dan 

Sumatra dengan morbiditas cukup tinggi terjadinya penularan penyakit melalui vektor nyamuk 

aedes aegypti. Daerah endemis demam berdarah di provinsi Lampung terdapat 4 lokasi yaitu 

Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Metro dan Kabupaten Lampung Utara. 

(Putri, 2020) 

Tingginya kasus Demam berdarah di Lampung Tengah masih menjadi suatu masalah 

kesehatan di daerah Seputih Raman. Hal itu disebabkan lingkungan masyarakat tidak yang 

mendukung ke arah pencegahan penyakit DBD, seperti tidak adanya kader yang berperan aktif 

untuk melakukan pencegahan DBD, serta puskesmas yang kurang dalam pemberian 

penyuluhan atau workshop untuk anak sekolah dan masyarakat tentang bahayanya DBD.  

Lampung Tengah merupakan daerah yang memiliki kasus DBD terbanyak di Provinsi 

Lampung dengan 402 kasus pada tahun 2020. Hal tersebut karena kurangnya menjaga 
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kebersihan lingkungan sekitar dan juga menjaga kebersihan bak mandi yang dapat 

menyebabkan timbulnya jentik-jentik nyamuk. 

Vektor yang berhubungan dengan hal tersebut adalah lingkungan, iklim, pengendalian 

vektor, urbanisasi, dan lain sebagainya yang mempengaruhi wabah DBD di suatu daerah. Saat 

ini belum ada yang memprediksi kehadiran dan kepadatan vektor (terutama Aedes Aegypti di 

daerah lingkungan perkotaan maupun semi perkotaan). Penyebaran DBD di pengaruhi oleh 

iklim seperti curah hujan, suhu dan kelembaban. Nyamuk dapat bertahan hidup lama bila 

tingkat kelembaban tinggi terutama pada saat musim hujan. Kelembaban yang tinggi suhu 

sekitar antara 28 – 320C dapat membantu nyamuk untuk bertahan hidup lebih lama. Selain itu 

curah hujan yang tinggi juga dapat mengakibatkan dijadikan lingkungan yang baik untuk 

vektor aedes aegypti berkembang dengan pesat. Tingkat tingginya angka kejadian DBD juga 

dapat dipengaruhi dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah jika semakin padat dan 

bertambahnya penduduk di suatu wilayah tersebut maka semakin banyak manusia yang tergigit 

oleh nyamuk Aedes aegypti (Suryani, 2018) 

Pelaksanaan program penyakit DBD pada daerah yang endemis sangat 

direkomendasikan dengan melakukan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan pada anak 

sekolah misalnya seperti poster, namun puskesmas belum pernah melakukan tindakan di 

sekolah-sekolah terutama di SMP Kristen Seputih Raman yang belum pernah dilakukan 

nyuluhan atau workshop tentang pencegahan DBD. Pemerintah sudah menghimbau dengan 

melakukan penyebaran poster tentang pencegahan penyakit DBD, tetapi masih banyak yang 

belum menerapkan hal tersebut. Upaya dilakukan promosi kesehatan di sekolah SMP Kristen 

Seputih Raman tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak sekolah mengenai 

penyakit DBD, dan praktik pada anak sekolah sehingga anak dapat berperan aktif dalam 

keluarga. Intervensi yang diberikan berupa edukasi yang dapat mengubah perilaku masyarakat 

menjadi lebih sehat (perry., 2010) 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam siswa/siswi 

SMP Kristen Seputih Raman mengenai pencegahan DBD, serta pentingnya menjaga 

lingkungan sekolah agar tidak menjadi tempat pertumbuhannya vektor nyamuk aedes aegypti. 

 


