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1.1. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus Dengue ditularkan melalui perantara gigitan nyamuk 

Aedes aegypti (Rahmadita, 2011). Sampai saat ini DBD merupakan salah 

satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Tingginya angka kesakitan 

DBD menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa 

Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Demak  (Dinkes Prov.Jateng, 2015). 

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada rendahnya 

pengetahuan akan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan 

lingkungan (Kasnodiharjo, 2010). Hal ini dibuktikan masih banyaknya 

tingkat pendidikan sumber daya manusia yang masih tergolong rendah yaitu 

penduduk berijazah SD/MI sebesar 32,79 %, dibandingkan dengan SMP/MI 

24,58%, SMA 13,63%, dan S1 yang hanya 1,86% (Dinkes Demak, 2015).  

Menurut Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis 

Kementerian Kesehatan sepanjang bulan Januari 2016 mencatat 3.298 kasus 

DBD dengan jumlah kematian sebanyak 50 kasus di Indonesia. Sementara 

di daerah KLB tercatat 492 kasus, 25 kasus diantaranya meninggal. KLB 

terjadi di 11 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi. (Depkes RI, 2016). Di Jawa 

Tengah kasus DBD merupakan permasalahan serius, terbukti pada tahun  

2015 angka kesakitan/Incidence Rate (IR) mengalami peningkatan sebesar 

47,9 per 100.000 penduduk bila dibandingkan tahun 2014 yaitu 36,2 per 



100.000 penduduk (Dinkes Prov. Jateng, 2015). Salah satu daerah endemis 

DBD di Jawa Tengah yakni Kabupaten Demak mempunyai kasus DBD 

yang selalu ada setiap tahun. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 

pada tahun 2015 kasus DBD berjumlah 1.009 kasus (IR : 90.26 per 100.000 

penduduk) dengan jumlah kematian 25 kasus (CFR : 2,48). Dari 14 

Kecamatan di Kabupaten di Demak, Kecamatan Mranggen merupakan 

kecamatan yang angka kejadian DBD nya tinggi dengan jumlah kasus selalu 

meningkat. Terdapat 15 desa endemis DBD dari 19 desa di Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak (Dinkes Demak, 2015). Pada tahun 2015 di 

wilayah kerja Puskesmas Mranggen I Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak mempunyai kasus DBD tertinggi dari 26 Puskesmas di Kabupaten 

Demak dengan jumlah penderita mencapai 119 kasus dan jumlah kematian 

mencapai 2 orang(IR: 58,75/100.000 penduduk dan CFR: 1,7%) (Dinkes 

Demak, 2015).  

 Menurut Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan 

Lingkungan Kabupaten Demak (2016), berbagai upaya pengendalian di 

Puskesmas Mranggen I telah dilakukan seperti Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN), 3M plus, fogging, abatisasi, dan penyebarluasan informasi 

mengenai pengendalian vektor. Akan tetapi hasil pencegahan belum seperti 

yang diharapkan. Hal ini terbukti dari kondisi lingkungan yang  belum 

bebas jentik nyamuk dan perilaku hidup bersih yang harus dilakukan secara 

rutin belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat. Sehingga insiden DBD 

yang selalu meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, masyarakat 



membutuhkan pengetahuan pencegahan mengenai penyakit DBD meliputi 

penyebab, gejala penyakit, dan penularannya sehingga dapat melakukan 

pencegahan sederhana dirumah masing-masing (Kustyaningrum, 2009).  

Berdasarkan Penelitian Rahmadita (2011) di wilayah kerja Puskesmas 

Tlogosari Wetan Kota Semarang dengan pendekatan cross sectional 

menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan Ibu terhadap tindakan 

pencegahan Demam Berdarah Denguepada anak dengan p = 0,064 (p<0,05). 

Responden yang termasuk dalam tindakan pencegahan DBD baik (19,2%), 

lebih kecil jika dibandingkan dengan responden dalam kategori pengetahuan 

yang tidak baik dalam memiliki tindakan pencegahan DBD yang tidak baik 

pula (80,8%). Penelitian terkait pendidikan yang dilakukan oleh Heraswati 

(2008) di Desa Gondang Tani wilayah kerja Puskesmas Gondang 

Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara tingkat pendidikan dengan tindakan kepala keluarga dalam 

pencegahan penyakit DBD.  

Berdasarkan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian 

observasi analitik untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan 

pengetahuan pencegahan terhadap kejadian DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Mranggen I Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah ada pengaruh tingkat 



pendidikan dan pengetahuan pencegahan terhadap kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas Mranggen I? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahuipengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan 

pencegahan terhadap kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

wilayah kerja Puskesmas Mranggen I. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui persentase tingkat pendidikan ibu rumah tangga 

yang anggota keluarganya terdiagnosis DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Mranggen I.  

2. Mengetahui persentase pengetahuan pencegahan ibu rumah 

tangga yang anggota keluarganya terdiagnosis DBD di wilayah 

kerja Puskesmas Mranggen I. 

3. Mengetahui seberapa besar faktor resiko : 

a. Tingkat pendidikan terhadap kejadian DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Mranggen 1. 

b. Pengetahuan pencegahanterhadap kejadian DBD di wilayah 

kerja Puskesmas Mranggen 1. 

 

 

 



 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi guna pengembangan ilmu disemua bidang kedokteran 

terkait dengan pencegahan endemik DBD. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

tentang hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan pencegahan 

yang berpengaruh terhadap kejadian DBD pada masyarakat, dan 

bermanfaat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap 

penyakit DBD dengan dilaksanakannya penyuluhan kepada 

masyarakat 


