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BAB IV 

Pembahasan 

Hasil penelitian di atas menunjukkan ada peningkatan pengetahuan atau peningkatan 

pemahaman dan sikap setelah diberikan Edukasi PSN Terhadap Pengetahuan dan sikap 

Pencegahan DBD oleh Siswa SMP Kristen Seputih Raman. Sebelum diberikan edukasi, siswa 

belum mengetahui tentang bahaya DBD dan cara menguras bak mandi yang benar. Oleh karena 

itu saat diberikan pertanyaan terkait dengan DBD masih banyak siswa yang belum mengetahui 

tentang informasi tersebut. Setelah diberikan edukasi dan diberikan pertanyan yang sama siswa 

mampu menjawab dengan benar. Artinya ada peningkatan kualitas pengetahuan siswa setelah 

diberikannya edukasi oleh peneliti.  

 Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia yang sangat dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek (Sugiyono & Darnoto, 2016). Berdasarkan 

data yang diperoleh tingkat pengetahuan siswa mayoritas kurang baik yaitu sebanyak 50 siswa  

dengan nilai 3,998, kemudian  pengetahuan siswa bertambah setelah diberikan edukasi oleh 

peneliti dengan nilai nilai 8,852. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kusumawati, 

2016)bahwa penyuluhan kesehatan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan 

praktik siswa dalam pencegahan DBD. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan dapat mendorong perubahan 

pengetahuan dan perilaku seseorang (Bawole, 2019) Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan siswa mampu memahami materi edukasi yang sudah diberikan oleh peneliti, 

sehingga pengetahuan siswa dapat meningkat terkait penyakit DBD.   

 Sikap merupakan suatu respon yang tertutup dari suatu stimulus terhadap suatu objek. 

Secara nyata, sikap menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. 

Sikap dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap 

stimulus sosial (Fitriani, 2011). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan 

sikap seseorang, antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, kebudayaan, media 

massa dan faktor emosional. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat 

adalah pengaruh orang lain yaitu ketika seseorang memiliki sikap negatif, orang tersebut dapat 

memiliki sikap positif ketika terpengaruh oleh orang lain yang memiliki sikap positif dalam 

perilaku pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (Sunaryanti, 2020) Berdasarkan data 

hasil penelitian yang diperoleh, tingkat sikap responden sebelum diberikan edukasi mayoritas 

berkategori kurang baik, yaitu sebanyak 50 siswa dengan nilai 2,232. Kemudian berubah 

menjadi mayoritas berkategori baik setelah diberi edukasi, yaitu sebanyak 50 siswa, dengan 
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nilai 6,576. Hasil analisis yang peneliti dapatkan sebelum diberikan edukasi terdapat mayoritas 

berkategori kurang baik, setelah peneliti memberikan edukasi mayoritas siswa mengalami 

peningkatan kategori menjadi baik. penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh 

(Akhmadi dkk, 2012) yang menyatakan bahwa sikap responden sebagian besar setuju dengan 

sikap pengelolaan sampah yang baik, melakukan pembersihan bak mandi, tempat 

penampungan air bersih dengan melakukan kegiatan 3M, kegiatan PSN yang melibatkan siswa 

SMP Kristen di Lampung. Penelitian ini juga sejalan dengan (Ramadhani, 2018) disebutkan 

bahwa terdapat peningkatan sikap setelah adanya penerapan promosi kesehatan dalam 

pencegahan penanggulangan penyakit DBD.  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai penyakit DBD terdapat 

peningkatan pengetahuan dan sikap siswa  sebelum diberikan edukasi dan sesudah edukasi. 

Penelitian yang dilakukan ini juga sejalan dengan penelitian (Adri, 2016) mengatakan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan dan sikap terhadap tindakan seseorang. 

Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki seseorang semakin baik pula sikap dan tindakan 

seseorang. Menurut (Budiman, 2013) tingkat pengetahuan dikelompokkan menjadi dua 

kelompok apabila respondennya adalah masyarakat umum, yaitu : 1) Tingkat pengetahuan 

kategori Baik nilainya > 50% 2) Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik nilainya ≤ 50%. 

Pada  penelitian ini, pengetahuan siswa SMP Kristen Seputih Raman Lampung setelah 

diberikan edukasi berkategori baik. Setelah siswa diberikan edukasi tentang tindakan 

pencegahan DBD,maka sikap siswa SMP Kristen Seputih Raman Lampung cenderung 

berkategori baik, karena hasil penelitian di SMP Kristen Seputih Raman menunjukkan bahwa 

nilai pengetahuan dan sikap siswa lebih dari 50% maka menurut (Budiman, 2013)masuk dalam 

kategori baik. 

Setelah peneliti memberikan edukasi peneliti memberikan tugas kepada siswa yaitu 

kegiatan siswa pemantau jentik (wamatik). Kegiatan ini merupakan  untuk melatih siswa agar 

memperhatikan lingkungan sekolah bebas dari jentik-jentik nyamuk. Kegiatan wamatik 

dilakukan setiap hari dan siswa yang bertugas adalah siswa yang mendapatkan piket di hari 

tersebut. Setelah melakukan wamatik siswa harus mencatat apakah ada jentik atau tidak, jika 

terdapat jentik maka harus dilakukan pengurasan bak mandi atau penampungan air di sekitar 

sekolah. Kegiatan ini juga harus selalu dipantau oleh guru UKS dan petugas pemegang 

program DBD Puskesmas Seputih Raman, yaitu berupa penyuluhan dan pemberian leaflet serta 

poster mengenai DBD. Hal ini dilakukan agar siswa dan guru terus terpapar dengan informasi 

DBD yang terbaru, sehingga tim wamatik ini lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. 
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Kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa yang berhubungan dengan kesehatan. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan hasil Penelitian (Ristiyanto, 2013) yang menyatakan bahwa penyuluhan 

kesehatan serta penyebaran leaflet, poster dan baliho dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat Kabupaten Bantul tentang pencegahan leptospirosis. Pengetahuan masyarakat 

tentang pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Salah satunya ialah informasi dari media cetak maupun media elektronik. Menggunakan media 

dalam suatu penyuluhan, dapat meningkatkan daya tarik serta minat responden sehingga 

informasi yang diberikan dapat lebih mudah diterima oleh responden. Indera yang paling 

banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam otak adalah mata, Kurang lebih 75% sampai 87% 

dari pengetahuan manusia diperoleh atau disalurkan melalui mata. Selain itu, 13% sampai 25% 

lainnya tersalur melalui indera yang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa alat-alat visual 

lebih mempermudah cara penyampaian dan penerimaan informasi atau bahan pendidikan 

(Alfianur, 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan, dalam 

penelitian ini mungkin siswa merasa jenuh karena peneliti hanya menyampaikan teori edukasi 

saja dan tidak melakukan praktek langsung tentang PSN, dan ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan saat sedang diberikannya edukasi yang dapat berdampak pada hasil kegiatan 

edukasi. Untuk menghindari adanya kejenuhan yang dialami responden, mungkin sebaiknya 

perlu diberikan praktik langsung terhadap siswa agar siswa tidak merasa jenuh. 

 


