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ABSTRACT 

Effect of integrated lectures and discussion method on mother’s behavior in 

rabies dog bites’ first aid  

 

Quasy-experimental study in Jelimpau public health centre working area 

 

By : Antonia Andasari 

 

Introduction : Rabies constantly became a global health problem. Since after the 

occurance of clinical symptoms, death is most likely happened to the victims. If  the 

first aid on a Rabies dog bite carried properly and quickly, the mortality from Rabies 

infection could be prevented. In Indonesia, first aid was frequently performed by 

health workers. Education through lecture and integrated discussion method can 

improve knowledge and provided a real picture that can change people’s behavior. 

Method: The purpose of this study was to analyze the influence of lecture and 

integrated discussion method on mother behavior in rabies dog bites’ first aid using 

quasy-experimental study design. The population were all mothers in Merti Jaya 

Village. Sample was chosen using purposive sampling technique. 72 respondents 

fulfilled the inclusion criteria then divided into two groups: treatment group and 

control group. Knowledge and behavior were dependent variables, of the research. 

Data collected using questionnaires then analyzed with Wilcoxon Sign Rank Test 

and Mann-Whitney test. Result: The result showed that there was a correlation 

between integrated lectures and discussion method and respondent’s knowledge 

(treatment group p = 0,023, control group p = 0,002) but no effect was shown on the 

respondent’s behavior (treatment group p <1,000, control group p = 1,000) after 

taking lecture and integrated disscusion method. Discussion : to reduce casualties on 

rabies dog’s bites, the sufficient knowledge and behavior on proper and fast first aid 

is needed. It can be achieved with lecture and integrated discussion method. 

Key words: lecture and discussion, mother’s behavior, dog bites, first aid, rabies. 
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ABSTRAK 

Pengaruh Kombinasi Pemberian Metode Ceramah dan Diskusi Terpadu 

(CDT) Terhadap Perilaku Ibu dalam Pertolongan Pertama pada Gigitan 

Anjing Rabies 

 

 

Penelitian Quasy-Experimental di Wilayah Kerja Puskesmas Jelimpau 

 

Oleh: Antonia Andasari 

 

Pendahuluan: Rabies masih menjadi masalah kesehatan dunia karena hampir selalu 

menyebabkan kematian setelah timbul gejala klinis. Jika pertolongan pertama pada 

gigitan anjing Rabies diberikan dengan tepat dan cepat, maka kematian akibat Rabies 

dapat dicegah. Di Indonesia, pertolongan pertama lebih sering dilakukan oleh tenaga 

kesehatan. Ceramah dapat meningkatkan pengetahuan dan diskusi terpadu 

memberikan suatu gambaran nyata sehingga dapat merubah perilaku seseorang. 

Metode: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kombinasi pemberian 

metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap perilaku Ibu dalam pertolongan 

pertama pada gigitan anjing Rabies. Desain penelitian ini menggunakan quasy-

experimental. Populasi penelitian ini adalah semua ibu di Desa Merti Jaya di Wilayah 

Kerja Puskesmas Jelimpau. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. 

Besar sampel sebanyak 72 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan dibagi 

menjadi dua kelompok, 36 responden kelompok perlakuan dan 36 responden 

kelompok kontrol. Kombinasi pemberian metode ceramah dan diskusi terpadu 

(CDT) sebagai variabel independen dan perilaku ibu (pengetahuan dan sikap) sebagai 

variabel dependen. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah 

diuji validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Sign 

Rank Test dan Mann-Whitney. Hasil: hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh 

pemberian metode CDT terhadap pengetahuan ibu (kelompok perlakuan p=0,023, 

kelompok kontrol p=0,002) namun tidak ada pengaruh pemberian metode CDT 

terhadap sikap ibu (kelompok perlakuan p=1,000, kelompok kontrol p=1,000). 

Diskusi: untuk mengurangi jumlah korban meninggal pada kasus gigitan anjing 

rabies dibutuhkan pengetahuan dan sikap tentang ketepatan dan kecepatan dalam 

pertolongan pertama. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan metode ceramah 

dan diskusi terpadu. 

Kata kunci: ceramah dan diskusi, perilaku ibu, pertolongan pertama, gigitan 

anjing, rabies. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rabies masih menjadi masalah kesehatan dunia dan distribusi penyakitnya 

sangat bervariasi termasuk juga di Indonesia. Rabies menjadi masalah kesehatan 

masyarakat karena hampir selalu menyebabkan kematian setelah timbul gejala 

klinis (Tanzil, 2014). Menurut World Health Organization, WHO (2008) terdapat 

sekitar 55.000 orang per tahun mati karena Rabies, 95% dari jumlah itu berasal dari 

Asia dan Afrika. Kasus kematian akibat Rabies di Vietnam rata-rata 9.000 

kasus/tahun, di India rata-rata 20.000 kasus/tahun, Filipina 200-300 kasus/tahun 

dan di Indonesia rata-rata 131 kasus/tahun (Kemenkes, 2016). Terdapat beberapa 

metode pendidikan kesehatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang Rabies. Ceramah dapat meningkatkan pengetahuan dan diskusi 

terpadu memberikan suatu gambaran nyata kepada Ibu tentang pertolongan pertama 

gigitan anjing Rabies. Di Desa Merti Jaya pendidikan kesehatan saat ini masih 

terbatas pada pemberian leaflet dan pertolongan pertama dilakukan oleh tenaga 

kesehatan sehingga pengaruh metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap 

perilaku Ibu dalam pertolongan pertama gigitan anjing Rabies belum diterapkan 

dan belum terbukti.  

Di Indonesia, berdasarkan data dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit (P2P), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor 

dan Zoonotik tahun 2015, terdapat 80.403 kasus gigitan hewan penular Rabies 

(GHPR) yang dilaporkan dari 25 Propinsi yang ada. Kasus GHPR paling banyak 

terjadi di Bali yaitu sebanyak 42.630 kasus, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur yaitu 

sebanyak tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam (7.386) kasus. Sedangkan untuk 
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kematian akibat Rabies terdapat seratus delapan belas (118) kasus, terjadi paling 

banyak di Sulawesi Utara sebanyak dua puluh delapan (28) kasus dan di Bali 

sebanyak lima belas (15) kasus (Kemenkes, 2016). 

Kemenkes tahun 2014 menyatakan hanya 10 propinsi yang bebas Rabies, 

salah satunya Propinsi Kalimantan Barat. Rabies pada tahun 2016 ditemukan di 

Kalimantan Barat dengan kasus meninggal sebanyak 12 orang. Hewan penular 

Rabies di Indonesia 98% oleh anjing, dan sisanya (2%) oleh kucing atau kera. 

Sintang dan daerah-daerah lain di Kalimantan Barat rata-rata penduduknya 

memelihara anjing. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pencegahan 

dan Penanggulangan Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, pada 

bulan September 2017, kasus gigitan hewan menular atau yang lebih dikenal Rabies 

sepanjang tahun 2016 mencapai seribu lima ratus lima puluh enam kasus gigitan. 

Kasus yang meninggal dunia akibat gigitan sebanyak dua belas orang dan terbanyak 

di Kabupaten Sanggau dengan enam orang yang meninggal. Menurut Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sintang, bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 

menunjukkan empat orang meninggal karena Rabies yang berasal dari Desa 

Emparu Kecamatan Dedai, Desa Merarai Satu Kecamatan Sungai Tebelian, Desa 

Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak, dan Desa Gernis Kecamatan Sepauk. 

Oleh karena itu, enam Kecamatan di Kabupaten Sintang yaitu Kecamatan Sintang, 

Kecamatan Dedai, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Tempunak, Kecamatan 

Sepauk dan Kecamatan Kelam Permaiditetapkan sebagai daerah garis merah 

Rabies. Data dari Puskesmas Jelimpau, Kecamatan Tempunak, pada tahun 2016-

2017 terdapat 36 orang yang digigit anjing dan melaporkan ke Puskesmas serta 

mendapatkan suntikan Vaksin Antirabies (VAR). Terdapat 1 pasien meninggal 

karena setelah terkena gigitan anjing tidak segera memeriksakan diri ke Puskesmas. 
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Pembagian leaflet tentang Rabies secara umum serta penyuluhan kesehatan di 

beberapa daerah telah dilakukan oleh Puskesmas setempatnamun kejadian gigitan 

masih tetap ada.Berdasarkan wawancara dengan 5 orang ibu yang sebagian besar 

berpendidikan SD di wilayah kerja Puskesmas Jelimpau pada bulan Agustus 2017, 

kasus gigitan anjing biasa terjadi secara tiba-tiba. Setelah tergigit, keluarga korban 

menanganinya dengan caramengusir anjing yang menggigit dan ada juga yang 

membunuh anjing yang menggigit. Perawatan luka yaitu dengan mengoleskan kopi, 

minyak tanah, solar atau tumbuhan herbal pada luka gigitan tanpa 

memeriksakandiri ke Puskesmas. Sebagian besar Ibu mengatakan belum pernah 

mendapatkan penyuluhan tentang Rabies sebelumnya dan belum tahu cara 

penanganan awal pada gigitan anjing atau gigitan hewan lainnya. 

Rabies disebut juga Lyssa atau penyakit anjing gila dan disebabkan oleh 

virus Rabies yang termasuk genus Lyssavirus, family Rhabdoviridae. Rabies 

menular melalui jilatan atau gigitan hewan yang terjangkit rabies. Setelah virus 

rabies masuk melalui luka gigitan, maka selama dua (2) minggu virus tetap tinggal 

pada tempat masuk dan disekitarnya, kemudian bergerak mencapai ujung-ujung 

serabut saraf posterior. Begitu virus tersebut sampai ke otak, ia bereplikasi lebih 

lanjut, menghasilkan manifestasi klinis sebagai ensefalitis akut atau meningo 

ensefalitis. Masa inkubasi rata-rata 2-3 bulan, namun bisa berkisar antara 7 hari 

sampai 1 tahun. Namun, tanpa perawatan setelah presentasi gejala klinis, infeksi 

virus bisa berakibat fatal dalam 2 minggu dan menyebabkan kematian. Penyakit ini 

sangat ditakuti karena prognosisnya sangat buruk. Pada pasien yang tidak 

divaksinasi, kematian mencapai seratus persen (Tanzil, 2014). 

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Merti Jaya, bahwa 

mayoritas pendidikan warga disana hanya lulusan SD dan sedikit yang lulus SMP 
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dan SMA. Pekerjaan warga hampir 100% adalah Petani dan menyadap karet. Letak 

ladang dan kebun yang jauh dari Desa membuat kebanyakan kepala keluarga (KK) 

sering menginap di sana, sehingga bila ada keluarga yang sakit, Ibulah yang terlebih 

dahulu mengetahuinya. Ibu mempunyai peran sangat penting dalam menjaga 

kesehatan anggota keluarga. Perilaku Ibu juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti 

pendidikan, umur, budaya, tradisi. Faktor dari luar seperti terjangkau tidaknya 

sarana kesehatan yang ada, bagaimana pengaruh petugas kesehatan atau tokoh 

masyarakat terhadap perilaku ibu. Bintari (2016), melakukan penelitian tentang 

perbedaan tingkat pengetahuan Rabies dengan metode ceramah dan leaflet namun 

ditujukan kepada empat puluh kader Posyandu di Kabupaten Sintang. Penelitian ini 

menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan antara kelompok ceramah dengan 

kelompok leaflet. Didapatkan bahwa rerata skor pengetahuan rabies lebih tinggi 

menggunakan metode leaflet dibandingkan dengan metode ceramah. Metode baru 

yaitu ceramah dan diskusi terpadu (CDT) tentang pertolongan pertama pada gigitan 

anjing Rabies bila diberikan kepada Ibu, maka Ibu akan memiliki pengetahuan yang 

lebih meningkat terhadap penyakit Rabies. Ibu juga mempunyai sikap yang lebih 

positif karena belajar dari diskusi terpadu dengan contoh kasus pengalaman nyata 

dalam kelompok. Pengetahuan yang baik dan sikap yang positif membentuk suatu 

perilaku yang baik dan benar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh kombinasi pemberian metode ceramah dan diskusi 

terpadu (CDT) terhadap perilaku Ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan 

anjing Rabies? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh kombinasi pemberian metode ceramah dan diskusi 

terpadu (CDT) terhadap perilaku Ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan 

anjing Rabies. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh kombinasi CDT terhadap pengetahuan Ibu dalam 

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

2. Menganalisis pengaruh kombinasi CDT terhadap sikap Ibu dalam pertolongan 

pertama pada gigitan anjing Rabies. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan Ilmu 

Keperawatan Keluarga dan Medikal Bedah terkait intervensi pada penurunan resiko 

kematian akibat penyakit Rabies. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Profesi Keperawatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi Perawat sebagai 

salah satu metode dalam memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang 

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

2. Bagi Puskesmas 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan di wilayah Puskesmas tentang pertolongan pertama pada gigitan anjing 

Rabies. 
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3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dalam melakukan penyuluhan 

kesehatan tentang pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan perilaku yang tepat dalam  

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies di masyarakat sehingga 

menurunkan angka kematian akibat Rabies. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Rabies 

2.1.1 Pengertian Rabies 

Rabies disebut juga Lyssa, Tollwut atau penyakit anjing gila. Rabies adalah 

penyakit zoonosis dan infeksi virus akut yang menyerang sistem saraf pusat 

manusia dan mamalia dengan mortalitas 100% (Tanzil, 2014). Rabies juga disebut 

penyakit anjing gila yaitu penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus dari 

genus Lyssavirus (dari bahasa Yunani Lyssa yang berarti mengamuk atau 

kemarahan). Rabies berasal dari bahasa latin “rabere” yang artinya marah, menurut 

bahasa Sansekerta “rabhas” yang berarti kekerasan (Kemenkes, 2016). 

Dalam rangka pelaksanaan komitmen nasional dan komitmen Association 

of South East Asian Nation (ASEAN) dalam pengendalian Rabies, maka tujuan 

pengendalian Rabies di Indonesia yaitu: 

1. Indonesia tereliminasi Rabies pada tahun 2020. 

2. Mencegah dan menurunkan angka kematian pada manusia akibat gigitan dan 

atau pajanan hewan penular Rabies selama proses menuju bebas Rabies. 

3. Mempertahankan daerah bebas Rabies berkelanjutan agar tetap bebas Rabies. 

Untuk mencapai tujuan percepatan Indonesia Eliminasi Rabies Tahun 2020, 

maka diterapkan strategi terpadu dengan pendekatan prinsip “Satu Kesehatan” (One 

Health) sebagai berikut: 

1. Advokasi dan sosialisasi 

2. Penguatan peraturan perundangan dan kebijakan 

3. Komunikasi risiko 
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4. Peningkatan kapasitas 

5. Imunisasi massal pada gigitan hewan penular rabies (GHPR) anjing 

(Kementerian Pertanian) 

6. Manajemen populasi gigitan hewan penular rabies (GHPR) anjing 

(Kementerian Pertanian) 

7. Profilaksis pra dan paska pajanan/gigitan dengan vaksin antirabies (VAR) dan 

tatalaksana kasus pada manusia  

8. Penguatan surveilans dan respons terpadu 

9. Penelitian operasional 

10. Kemitraan (pelibatan dukungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 

tokoh agama, perusahaan, dan internasional) (Kemenkes, 2014). 

2.1.2 Penyebab Rabies 

Penyebab Rabies adalah virus Rabies yang termasuk genus Lyssavirus, famili 

Rhabdoviridae dan menular melalui jilatan atau gigitan hewan yang terjangkit 

rabies (Tanzil, 2014).  

2.1.3 Hewan Penular Rabies 

Sebagian besar penularan Rabies ke manusia di Indonesia, disebabkan oleh 

gigitan anjing yang terinfeksi Rabies (98%) dan lainnya oleh kera dan kucing 

(Kemenkes, 2014). Anjing dan kucing merupakan sumber penularan Rabies yang 

paling penting, karena dua jenis hewan inilah yang paling dikenal sebagai hewan 

peliharaan sehingga kedua hewan ini pula yang paling sering kontak dengan 

manusia. 

Semua mamalia pada dasarnya peka terhadap infeksi virus Rabies tetapi 

terdapat urutan kepekaan dari berbagai spesies dari mamalia. Mamalia yang paling 
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peka dan sering kali merupakan kasus Rabies spontan adalah golongan anjing 

misalnya anjing domestikasi (anjing peliharaan), anjing hutan, serigala dan rubah. 

Beberapa spesies lain digolongkan ke dalam kepekaan sedang yaitu raccoon, sigung 

dan kelelawar vampire. Sedangkan yang kurang kepekaannya adalah golongan 

tupai (Rahayu, 2009). 

2.1.4 Masa Inkubasi Rabies 

Pada hewan ataupun manusia, masa inkubasi rabies umumnya panjang 

berkisar dari sekitar satu minggu hingga lebih dari satu tahun semenjak masuknya 

virus Rabies, umumnya sekitar satu bulan. Masa inkubasi rabies pada anjing dan 

kucing berkisar antara 10 sampai 8 minggu (Hiswani, 2003). Pada intinya masa 

inkubasi tergantung dari jarak lokasi gigitan dengan Central Nervous System, 

semakin jauh lokasi portd’entry dari virus Rabies ini dari otak maka semakin lama 

masa inkubasinya. Bila luka gigitan tidak dilakukan penanganan sejak dini, 2 bulan 

sampai 2 tahun akan menimbulkan gejala (masa inkubasi). Bervariasinya masa 

inkubasi cepat atau lambat tergantung pada: 

1. Dalam atau tidaknya luka bekas gigitan. 

2. Luka tunggal atau luka jamak. 

3. Dekat atau tidaknya luka gigitan dengan susunan saraf pusat (seperti luka yang 

terjadi di daerah bahu ke atas mempunyai masa inkubasi yang lebih pendek). 

4. Jumlah virus yang masuk ke tubuh (Kemenkes, 2016). 

Pada gigitan di kepala, muka dan leher 30 hari, gigitan di lengan, tangan, 

jari tangan 40 hari, gigitan di tungkai, kaki, jari kaki 60 hari, gigitan di badan rata-

rata 45 hari. Tingkat infeksi dari kematian paling tinggi pada gigitan daerah wajah, 
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menengah pada gigitan daerah lengan dan tangan, paling rendah bila gigitan 

ditungkai dan kaki (Jackson,2003. WHO,2010).  

2.1.5 Mekanisme Rabies 

Virus masuk melalui kulit yang terluka atau melalui mukosa utuh seperti 

konjungtiva mata, mulut, anus, genitalia eksterna, atau transplantasi kornea. Infeksi 

melalui inhalasi virus sangat jarang ditemukan. Setelah virus rabies masuk melalui 

luka gigitan, maka selama 2 minggu virus tetap tinggal pada tempat masuk dan 

didekatnya, kemudian bergerak mencapai ujung-ujung serabut saraf posterior tanpa 

menunjukkan perubahan-perubahan fungsinya. Masa inkubasi virus rabies sangat 

bervariasi, mulai dari 7 hari sampai lebih dari 1 tahun, rata-rata 1-2 bulan, 

tergantung jumlah virus yang masuk, berat dan luasnya kerusakan jaringan tempat 

gigitan, jauh dekatnya lokasi gigitan ke sistem saraf pusat, persarafan  daerah luka 

gigitan dan sistem kekebalan tubuh.  

Sesampainya di otak virus kemudian memperbanyak diri dan menyebar luas 

dalam semua bagian neuron, terutama predileksi terhadap sel-sel sistem limbik, 

hipotalamus dan batang otak. Setelah memperbanyak diri dalam neuron-neuron 

sentral, virus kemudian ke arah perifer dalam serabut saraf eferen dan pada saraf 

volunter maupun saraf otonom dan menghasilkan manifestasi klinis sebagai 

ensefalitis akut atau meningoensefalitis. Dengan demikian virus menyerang hampir 

tiap organ dan jaringan didalam tubuh, dan berkembang biak dalam jaringan, seperti 

kelenjar ludah, ginjal, dan sebagainya (Tanzil, 2014). Tanpa perawatan setelah 

presentasi gejala klinis, infeksi virus bisa berakibat fatal dalam 2 minggu dan 

menyebabkan kematian (WHO, 2017). 
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2.1.6 Gejala Rabies pada Manusia 

Gejala dan tanda penderita Rabies pada manusia yaitu terdapat beberapa 

fase. Fase prodromal berlangsung pendek sekitar dua sampai empat hari yang 

ditandai dengan malaise, anorexia, sakit kepala, nausea, vomit, sakit tenggorokan 

dan demam. Selanjutnya memasuki fase sensorik yang berupa terjadinya sensasi 

abnormal di sekitar tempat infeksi yang kemudian berlanjut ke fase exitasi berupa 

ketegangan, ketakutan, hyperlacrimasi, dilatasi pupil, keringat berlebihan, 

halusinasi, kaku otot, keinginan melawan, dysphagia sehingga hypersalivasi dan 

hydrophobia. Kematian biasanya diakibatkan karena paralisa otot pernafasan 

(Rahayu, 2009). 

Selain gejala diatas, WHO (2010) juga menambahkan gejala lainnya yaitu 

gejala meningeal (sakit kepala, kaku kuduk) dapat menonjol walaupun kesadaran 

normal. Pada kedua bentuk, pasien akhirnya akan berkembang menjadi paralisis 

komplit, kemudian menjadi koma, dan akhirnya meninggal yang umumnya karena 

kegagalan pernafasan. Tanpa terapi intensif, umumnya kematian akan terjadi dalam 

7 hari setelah onset penyakit (Tanzil, 2014). 

2.1.7 Gejala Rabies pada Hewan Penular Rabies 

Pengenalan gejala dan tanda Rabies pada hewan yaitu adanya perubahan 

perilaku hewan tidak mengenal pemiliknya, tidak menuruti perintah pemiliknya, 

mudah terkejut. Gejala lain mudah berontak, takut pada sinar/cahaya sehingga 

hewan bersembunyi di tempat gelap, gelisah, mengunyah benda-benda di 

sekitarnya, berjalan mondar-mandir bila dikandang. Hewan menjadi beringas, 

menyerang objek yang bergerak, terjadi kelumpuhan kaki belakang dan dalam 10-

14 hari akan mati karena Rabies (Kemenkes, 2014). 
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Pada hewan, khususnya anjing, gejala klinis dapat dikategorikan dalam 

beberapa fase yaitu fase prodromal yang berupa demam dan terjadi perubahan 

perilaku, selanjutnya memasuki fase eksitasi berupa kegelisahan, respons yang 

berlebihan terhadap suara ataupun cahaya dan anjing cenderung menggigit. Fase 

berikutnya adalah paralitik yang ditandai dengan kejang, dysphagia, hydrophobia, 

hypersalivasi, kelumpuhan otot termasuk otot pernafasan dan diakhiri dengan 

kematian. Beberapa literatur mengatakan Rabies terdiri dari dua bentuk yaitu dumb 

rabies dan furious rabies. Pada dumb rabies umumnya terjadi gangguan menelan, 

bersembunyi dan jarang menggigit, selanjutnya dalam kurun waktu sekitar empat 

hari akan terjadi paralisa progresif yang berakhir dengan kematian. Bentuk ini 

umumnya jarang menular ke manusia. Sebaliknya pada bentuk furious umumnya 

terlihat gejala umum misalnya menurunnya nafsu makan, gelisah, bersembunyi, 

sensitif dan agresif, menyerang segala sesuatu yang berada disekitarnya, kejang–

kejang yang berakibat dysphagia, hydrophobia, hypersalivasi, selanjutnya terjadi 

paralisa dan kematian. Bentuk furious ini yang biasanya menular ke manusia akibat 

gigitan hewan penderita (Rahayu, 2009). 

2.1.8 Pencegahan Rabies 

Langkah-langkah pencegahan Rabies menurut (Kemenkes, 2016) yaitu: 

1. Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, 

kera dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies. 

2. Memusnahkan anjing, kucing, kera atau hewan sebangsanya yang masuk 

tanpa izin ke daerah bebas rabies. 

3. Melaksanakan vaksinasi rutin terhadap anjing, kucing, dan kera, dengan 

target khusus 70% populasi anjing yang ada di daerah tertular. 
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Pencegahan Rabies menurut (Kemenkes, 2014) adalah: 

1. Pemeliharaan hewan piaraan/hobi dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab 

dan memperhatikan kesejahteraan hewan, jangan diliarkan atau diumbar 

keluar pekarangan rumah tanpa pengawasan dan kendali ikatan. 

2. Berikan vaksinasi anti rabies pada hewan peliharaan anda secara berkala di 

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Dinas Kesehatan Hewan atau Dinas 

Peternakan, atau ke dokter hewan. 

3. Segera melapor ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat apabila digigit oleh 

hewan tersangka rabies untuk mendapatkan Vaksin Antirabies (VAR) sesuai 

indikasi. 

4. Segera laporkan kepada Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Dinas 

Peternakan/yang membawahi bidang peternakan atau Dinas Kesehatan 

Hewan, jika melihat binatang dengan gejala Rabies 

Rekomendasi WHO mencegah rabies tergantung adanya kontak: 

1 Kategori 1: menyentuh, memberi makan hewan atau jilatan hewan pada kulit 

yang intak karena tidak terpapar tidak perlu profilaksis, apabila anamnesis 

dapat dipercaya. 

2 Kategori 2: termasuk luka yang tidak berbahaya adalah jilatan pada kulit luka, 

garukan, atau lecet (erosi ekskoriasi), luka kecil disekitar tangan, badan, dan 

kaki. Untuk luka resiko rendah diberi Vaksin Antirabies (VAR) saja.  

3 Kategori 3: jilatan/luka pada mukosa, luka diatas daerah bahu (muka, kepala, 

leher), luka pada jari tangan/kaki, genitalia, luka yang lebar/dalam dan luka 

yang banyak (multiple) atau ada kontak dengan kelelawar, maka gunakan 

Vaksin Antirabies (VAR) dan Serum Antirabies (SAR). Vaksin rabies 
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dianjurkan diberikan pada semua orang dengan riwayat kontak dengan hewan 

pengidap rabies. 

2.2 Pertolongan pertama pada gigitan hewan penular rabies dan 

pencegahannya 

Menurut Kemenkes (2014), sampai saat ini belum terdapat obat yang efektif 

untuk menyembuhkan Rabies. Akan tetapi Rabies dapat dicegah dengan 

pengenalan dini gigitan hewan penular rabies dan pengelolaan/penatalaksanaan 

kasus gigitan/pajanan sedini mungkin. 

Untuk pertolongan pertama pada jilatan/gigitan anjing dirumah, menurut 

Kemenkes (2014) dan (Kemenkes, 2016) adalah: 

1. Cuci luka gigitan memakai sabun/deterjen dengan air mengalir selama 10-15 

menit. 

2. Beri antiseptik pada luka gigitan (povidoneiodine, alkohol 70%, dll). 

3. Luka GHPR (gigitan hewan penular rabies) tidak boleh dijahit, kecuali luka 

yang lebar dan dalam yang mengeluarkan darah terus-menerus. 

4. Sebelum menjahit luka, lakukan suntikan infiltrasi serum antirabies (SAR) 

sebanyak mungkin. 

5. Segera ke Puskesmas/Rumah Sakit/Pusat Pelayanan Rabies (Rabies Center) 

untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. 

2.3 Konsep Pendidikan Kesehatan 

Secara konseptual, pendidikan kesehatan adalah upaya untuk 

mempengaruhi, dan atau mengajak orang lain baik individu, kelompok atau 

masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup sehat. Secara operasional, 

pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan atau 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
15 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH… ANTONIA ANDASARI 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktek masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka sendiri (Adnani, 2011). Tujuan pendidikan 

kesehatan menurut Notoatmodjo (2011) adalah mengubah pengetahuan/pengertian, 

pendapat, dan konsep-konsep, mengubah sikap dan persepsi serta menanamkan 

tingkah laku/kebiasaan yang baru. 

2.3.1 Ruang Lingkup dan Sasaran Pendidikan Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2011) ruang lingkup dan sasaran pendidikan 

kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain dimensi sasaran 

pendidikan, dimensi tempat pelaksanaan atau aplikasinya, dan dimensi tingkat 

pelayanan kesehatan. Dari dimensi sasarannya, pendidikan kesehatan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yakni: 

1. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu 

2. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok 

3. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas 

Dimensi tempat pelaksanaannya, pendidikan kesehatan dapat berlangsung 

di berbagai tempat atau tatanan dengan sendirinya sasarannya berbeda pula, 

misalnya: 

1. Pendidikan kesehatan di dalam keluarga (rumah) 

2. Pendidikan kesehatan di sekolah, dilakukan di sekolah dengan sasaran  murid 

3. Pendidikan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan, dilakukan di Rumah 

Sakit-Rumah Sakit dengan sasaran pasien dan keluarga pasien, di Puskesmas, 

dan sebagainya. 

4. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau 

karyawan yang bersangkutan 
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5. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat umum (TTU) 

2.3.2 Metode Pendidikan Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2011), ada tiga metode dalam pendidikan kesehatan, 

yaitu: 

1. Metode pendidikan individual (perorangan) 

Metode ini digunakan untuk membina perilaku baru, atau seseorang yang telah 

mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya 

pendekatan individual ini disebabkan karena setiap orang mempunyai masalah atau 

alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru 

tersebut. Metode atau pendekatan individual ini adalah berupa bimbingan dan 

penyuluhan (guidance and counseling). Dengan cara ini kontak antara klien dengan 

petugas lebih intensif, setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat dikorek dan 

dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut akan dengan sukarela dan 

berdasarkan kesadaran, penuh pengertian  akan menerima perilaku tersebut 

(merubah perilaku). 

2. Metode pendidikan kelompok 

Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat besarnya 

kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Untuk kelompok 

yang besar, metodenya akan lain dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode 

akan tergantung pula pada besarnya sasaran pendidikan. 

1). Kelompok Besar 

Kelompok besar adalah peserta penyuluhan lebih dari dua puluh orang. 

Metode yang baik untuk kelompok besar adalah: 

(1). Ceramah 
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Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah. 

Ceramah akan berhasil apabila penceramah itu sendiri menguasai materi dari yang 

akan diceramahkan. Penceramah harus mempersiapkan diri dengan mempelajari 

materi dengan sistematika yang baik dan menyiapkan alat-alat bantu pengajaran 

misalnya, makalah singkat, slide, transparan, sound sistem, dan sebagainya.  

Kunci keberhasilan lain adalah penceramah dapat menguasai sasaran 

ceramah. Penceramah dapat melakukan hal sebagai berikut untuk dapat menguasai 

sasaran (dalam arti psikologis): 

1. Sikap dan penampilan yang meyakinkan, tidak boleh bersikap ragu-ragu, dan 

gelisah 

2. Suara hendaknya cukup keras dan jelas 

3. Pandangan harus tertuju ke seluruh peserta ceramah 

4. Berdiri di depan (di pertengahan), tidak boleh duduk 

5. Menggunakan alat bantu lain/Audio Visual Aids (AVA) semaksimal mungkin 

(2). Seminar  

Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan 

menengah ke atas.Seminar adalah suatu penyajian (presentasi) dari satu ahli atau 

beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap 

hangat di masyarakat. 

2). Kelompok Kecil  

Peserta kegiatan kurang dari dua puluh orang disebut kelompok kecil. 

Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil ini adalah: 

(1). Diskusi Kelompok 
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Formasi duduk peserta diatur berhadap-hadapan atau saling memandang satu 

sama lain, dalam bentuk lingkaran atau segi empat. Tujuannya agar semua anggota 

kelompok dapat bebas berpartisipasi dalam diskusi. Pimpinan diskusi atau 

penyuluh juga duduk diantara peserta agar tidak menimbulkan kesan ada yang 

lebih tinggi. Pemimpin diskusi harus memberikan pancingan-pancingan berupa 

pertanyaan atau kasus sehubungan dengan topik yang dibahas. Pemimpin diskusi 

juga mengarahkan dan mengatur sedemikian rupa sehingga semua orang dapat 

kesempatan berbicara dan menghindari dominasi dari salah satu peserta. 

(2). Curah Pendapat (Brain Storming) 

Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Bedanya pada 

permulaan, pempimpin kelompok memancing dengan satu masalah, kemudian 

setiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan (curah pendapat). Tanggapan 

tersebut ditampung, ditulis, setelah semua peserta memberikan pendapatnya, baru 

tiap anggota dapat mengomentari dan akhirnya terjadilah diskusi. 

(3). Bola Salju (Snow Balling) 

Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan (satu pasang dua orang). 

Kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah, setelah lebih kurang lima 

menit tiap dua pasang bergabung menjadi satu. Kemudian tiap dua pasang yang 

sudah beranggotakan empat orang ini bergabung lagi dengan pasangan lainnya dan 

demikian seterusnya akhirnya menjadi diskusi seluruh kelas. 

(4). Kelompok-Kelompok Kecil (Bruzz Group) 

Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok kelompok-kecil kemudian 

dilontarkan suatu permasalahan sama/tidak dengan kelompok lain dan masing-
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masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari 

tiap kelompok tersebut dan dicari kesimpulannya. 

(5). Role Play (Memainkan Peran) 

Dalam metode ini beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang 

peran tertentu untuk memainkan peran, misalnya, sebagai dokter Puskesmas, 

sebagai perawat atau bidan, dan sebagainya, sedangkan anggota yang lain sebagai 

pasien atau anggota masyarakat. Mereka memeragakan misalnya bagaimana 

interaksi/komunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. 

(6). Permainan Simulasi (Simulation Game) 

Metode ini merupakan gambaran antara Role Play dengan diskusi kelompok. 

Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti 

permainan monopoli. Cara memainkannya persis seperti bermain monopoli dengan 

menggunakan dadu, gaco (penunjuk arah), selain beberan atau papan main. 

Beberapa orang menjadi pemain, dan sebagian lagi berperan sebagai narasumber. 

3. Metode pendidikan massa (public) 

Metode ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang 

ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik, maka cara yang 

paling tepat adalah pendekatan massa. Pesan-pesan kesehatan yang akan 

disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa 

yang bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya. Pendekatan 

ini biasanya digunakan untuk menggugah ‘awareness’ atau kesadaran masyarakat 

terhadap suatu inovasi, belum begitu diharapkan sampai dengan perubahan 

perilaku. Namun demikian bila sudah sampai berpengaruh terhadap perubahan 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
20 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH… ANTONIA ANDASARI 

perilaku adalah wajar. Beberapa contoh metode  ini adalah ceramah umum (public 

speaking), pidato-pidato, diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik (TV 

atau radio), simulasi, tulisan-tulisan di majalah atau koran, billboard yang dipasang 

di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya. 

2.3.3 Alat Bantu dan Media Pendidikan Kesehatan 

Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan bahan pendidikan/pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut 

‘alat peraga’, karena berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam 

proses pendidikan atau pengajaran (Notoatmodjo, 2011). Ada beberapa jenis alat 

bantu pendidikan (alat peraga) yaitu alat bantu lihat (visual aids) seperti slide, film, 

film strip, dan sebagainya. Yang kedua adalah alat bantu dengar (audio aids) seperti 

piringan hitam, radio, pita suara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah alat bantu 

lihat-dengar (audio-visual aids/AVA) seperti televisi dan video cassette. 

Media pendidikan kesehatan merupakan alat-alat untuk menyampaikan 

informasi-informasi kesehatan.Alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah 

penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau ‘klien’. Beberapa contoh 

media pendidikan kesehatan adalah melalui media cetak (booklet, leaflet, flyer, flip 

chart, rubrik dan poster), media elektronik (televisi, radio, video, slide dan film 

strip), serta media papan (billboard). 

Flip chart atau peta singkap menurut Waryana (2016) adalah sekumpulan 

poster selebar kertas koran, yang digabungkan menjadi satu. Masing-masing berisi 

pesan terpisah, yang jika digabungkan akan merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan yang ingin disampaikan secara utuh. Tergantung isi pesan yang ingin 

disampaikan, flip chart ada yang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap, 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
21 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH… ANTONIA ANDASARI 

pengetahuan dan atau ketrampilan. Flip chart sering digunakan dalam pertemuan 

kelompok, sehingga alat peraga ini lebih efektif dan efisien untuk disediakan bagi 

penerima manfaat pada tahapan minat, menilai dan mencoba. 

Leaflet atau selebaran, yaitu barang cetakan yang berupa selembar kertas 

bergambar dan atau bertulisan, yang dibagi-bagikan kepada penerima manfaat 

pendidikan kesehatan. Leaflet dilipat menjadi dua (empat halaman) dan lebih 

banyak berisikan tulisan dari pada gambar. Leaflet biasanya dibagikan secara 

langsung oleh penyuluhnya. Leaflet terutama ditujukan kepada penerima 

manfaat/sasaran untuk mempengaruhi pengetahuandan keterampilannyapada tahap 

minat, menilai dan mencoba. 

2.4 Ceramah dan Diskusi Terpadu (CDT) 

Merupakan metode pendidikan kesehatan baru yang peneliti modifikasi dan 

kombinasikan antara ceramah dan diskusi kelompok. Mekanismenya seperti halnya 

ceramah dan diskusi biasa namun dipadukan dengan cara dan waktu penyampaian 

yang berbeda. Metode ceramah ditujukan untuk peserta yang banyak (lebih dari 20 

orang). Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah 

dan menggunakan alat-alat bantu pengajaran misalnya, makalah singkat, slide, 

transparan, sound sistem, dan sebagainya. 

Metode diskusi terpadu ditujukan untuk kelompok-kelompok kecil yang 

tiap kelompoknya tidak lebih dari 20 orang. Dalam diskusi ini nantinya formasi 

duduk peserta diatur berhadap-hadapan atau saling memandang satu sama lain, 

dalam bentuk lingkaran atau segi empat. Tujuannya agar semua anggota kelompok 

dapat bebas berpartisipasi dalam diskusi. Pimpinan diskusi atau penyuluh juga 

duduk diantara peserta agar tidak menimbulkan kesan ada yang lebih tinggi. 
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Pemimpin diskusi harus memberikan pancingan-pancingan berupa pertanyaan atau 

kasus sehubungan dengan topik yang dibahas. Pemimpin diskusi juga harus 

mengarahkan dan mengatur sedemikian rupa sehingga semua orang dapat 

kesempatan berbicara dan menghindari dominasi dari salah seorang peserta. 

Metode kombinasi Ceramah dan Diskusi Terpadu ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta pendidikan kesehatan. Perubahan 

pengetahuan dan sikap yang baik dapat merubah perilaku seseorang kearah yang 

baik pula.  

2.5 Teori Perilaku 

Menurut H.L Bloom seperti dikutip dalam Adnani (2011), faktor 

lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan dari 

sekelompok penduduk, kemudian diikuti dengan faktor perilaku, pelayanan 

kesehatan, dan keturunan.  

 Keturunan  

 

Lingkungan Fisik,                                         

Sosial, Ekonomi,                           Pelayanan Kesehatan 

Budaya, dll 

 

 

    Perilaku  

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan menurut 

Bloom(Adnani, 2011) 

Teori Lawrence Green (1980) menganalisis perilaku manusia dilihat dari 

tingkat kesehatan. Bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor pokok, 

yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior 

Status 

Kesehatan 
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causes) di kutip dalam Waryana (2016). Menurut Notoatmodjo (2011)), faktor 

perilaku dalam teori Lawrence Green dipengaruhi oleh tiga hal pokok yaitu: 

1. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors): mencakup pengetahuan dan 

sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, umur, tingkat pendidikan, 

tingkat sosial, tradisi/budaya, dan sebagainya. Misalnya ibu hamil sebenarnya 

perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilannya, akan tetapi karena 

adanya tradisi dapat menghambat ibu hamil tersebut untuk melakukannya. 

Dengan adanya kondisi tersebut, maka pendidikan kesehatan diperlukan untuk 

menggugah kesadaran, memberikan atau meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan baik dirinya, keluarga, maupun 

masyarakat. 

2. Faktor pendukung (enabling factors): mencakup fasilitas (sarana dan prasarana) 

misal: air bersih, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain. Termasuk juga 

fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit serta 

terjangkaunya atau sulit terjangkaunya fasilitas kesehatan tersebut. Ketika 

faktor-faktor pendukung tersebut tersedia di dalam masyarakat, maka bentuk 

pendidikan kesehatan yang dapat diupayakan antara lain adalah upaya untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga, pemgembangan masyarakat dan lain 

sebagainya.  

3. Faktor memperkuat (reinforcing factors): meliputi faktor sikap dan perilaku 

tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku petugas termasuk petugas 

kesehatan. Para tokoh perilaku kesehatan tersebut perlu memberikan contoh 

yang baik, sehingga bentuk pendidikan kesehatan yang bisa dilakukan adalah 
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pelatihan-pelatihan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama dan petugas kesehatan 

sendiri agar sikap dan perilakunya menjadi teladan bagi masyarakat di 

wilayahnya. 

2.4.1 Konsep Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indra manusia. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior) karena dari 

pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Bila 

pengetahuan telah dipahami maka akan timbul suatu sikap dan perilaku untuk 

berpartisipasi. Selain itu tingkat pengetahuan seseorang juga mempengaruhi 

perilaku individu. Semakin tinggi pendidikan atau pengetahuan kesehatan 

seseorang makin tinggi kesadaran untuk berperan serta. 

2. Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

terbentuknya tindakan seseorang atau over behavior, yaitu tahu (know), memahami 

(comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintetis (synthetis) dan 

evaluasi (evaluation). 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain faktor 

internal (umur, intelegensi, keya kinan, pendidikan, pengalaman) dan faktor 
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eksternal (fasilitas atau sarana informasi, sosial, budaya, dan ekonomi) 

(Notoadmodjo, 2012). 

2.4.2 Konsep sikap 

Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran 

(kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di 

lingkungan sekitarnya. Sikap mempunyai beberapa tingkatan yaitu menerima (mau 

dan memperhatikan stimulus yang diberikan), merespon (memberikan jawaban 

apabila ditanya), menghargai (mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah) 

serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dipilihkan dengan segala resiko 

merupakan sikap yang paling tinggi. 

2.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini diperoleh dengan penelusuran jurnal di database 

Scopus dan publisher terkait, repository dan Journal of Universitas Airlangga pada 

Perpustakaan Universitas Airlangga, situs Neliti, google scholar dan e-source 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kata kunci “Rabies” dan 

“Wound treatment” dan “penanganan luka rabies”. 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 

No 
Judul Karya Ilmiah; 

Penulis; Tahun 
Metode Hasil Penelitian 

1. Improper wound 

treatment and delay 

ofrabies post-exposure 

prophylaxis of 

animalbite victims in 

China: Prevalence 

anddeterminants (Liu 

et al., 2017) 

 

(Pengobatan luka yang 

tidak tepat dan 

keterlambatan 

profilaksis pajanan 

pasca rabies dari  

Desain: penelitian cross-

sectional  

Sampel: 1.015 korban 

gigitan hewan (564 

perempuan dan 451 laki-

laki) 

Sampling: teknik 

sampling multistage 

Variabel: Pengobatan 

luka yang tidak tepat, 

keterlambatan 

profilaksis pajanan pasca 

rabies dari korban 

gigitan hewan di China, 

Dua pertiga responden 

(66,6%) dapat memiliki akses 

ke RPC dalam waktu 30 

menit, dan hampir semua 

korban (96,8%) dapat 

mengunjungi RPC dalam 

waktu 90 menit, sedangkan 

3,2% sisanya menghabiskan 

lebih dari 90 menit untuk 

mencapai RPC. Dua puluh 

satu (65,6%) korban tidak 

mengetahui klinik terdekat 

memiliki vaksin menunda 

inisiasi. 
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No 
Judul Karya Ilmiah; 

Penulis; Tahun 
Metode Hasil Penelitian 

 

korban gigitan hewan 

di China: Prevalensi 

dan faktor penentu) 

Prevalensi dan faktor 

penentu  

Instrumen: wawancara 

dan kuesioner 

Analisa Data : 

Uji Chi-Square 

 

2.  Delay in Post-

Exposure Prophylaxis 

and Associated 

Factors Among People 

Bitten by Animals in 

the Northeast of Iran 

(Khazaei et al., 2016) 

 

(Keterlambatan dalam 

Profilaksis Pasca 

Paparan dan Faktor 

Terkait di antara Orang 

yang Digigit Hewan di 

Timur Laut Iran) 

Desain: penelitian cross-

sectional  

Sampel: 397 subyek 

gigitan hewan  

Variabel: 

Keterlambatan dalam 

profilaksis pasca 

paparan, faktor terkait di 

antara orang yang digigit 

hewan  

Analisa data: Statistik 

deskriptif dan uji Chi-

square  

 

Dari 397 subjek, 86,0% 

adalah laki-laki, 61,7% 

berusia 0-30 tahun, dan 

64,7% tinggal di daerah 

pedesaan. Sebagian besar 

subyek (91,9%) terlibat 

dengan luka superfisial, dan 

paling banyak gigitan hewan 

adalah kaki (48,1%) dan 

tangan (40,6%). Kejadian 

gigitan terjadi lebih sering di 

musim semi (29,2%) diikuti 

oleh musim panas (26,7%). 

Hanya ada perbedaan 

signifikan pada PEP yang 

tertunda sehubungan dengan 

jenis hewan menggigit (x2 = 

30,8, P <0,001). 

3. Perbedaan Tingkat 

Pengetahuan Rabies 

Pada Kader Posyandu 

Yang Di Berikan 

Pendidikan Kesehatan 

Dengan Metode 

Ceramah Dan Leaflet 

Di Kabupaten Sintang, 

Kalimantan Barat 

(Bintari, 2016) 

Desain: Quasi 

Experiment 

Sampel: 40 (empat 

puluh) kader Posyandu 

Variabel: Tingkat 

pengetahuan Rabies, 

pendidikan kesehatan 

metode ceramah dan 

leaflet. 

Instrumen: kuesioner 

Analisa data: Uji-t tidak 

berpasangan atau 

Independent sample t-

test. 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat 

pengetahuan rabies pada 

kader posyandu yang 

diberikan pendidikan 

kesehatan dengan metode 

ceramah dan leaflet, dengan 

hasil tingkat pengetahuan 

pada metode leaflet lebih 

tinggi dibandingkan metode 

ceramah dengan selisih rerata 

keduanya sebesar 0,87 yang 

secara statistik bermakna 

p=0,043 

4.  Pre-treatment 

practices among 

patients attending an 

Animal Bite 

Management clinic at 

a primary health 

centre in Haryana, 

North India (Salve et 

al., 2015) 

 

(Praktik pra-perawatan 

di antara  

Desain: penelitian cross 

sectional 

Sampel: 619 pasien 

Variabel: Praktik pra-

perawatan, pasien yang 

menghadiri klinik 

pengelolaan gigitan 

hewan  

Pengumpulan data:  

Data dari klinik ABM 

dikumpulkan secara 

sistematis dari Januari  

Dari total, 38% telah 

diterapkan pasta minyak 

hangat, dan 4% antiseptik 

luka sebagai pre-

Treatment; hanya 30.6% 

telah mencuci luka dengan 

air. Ada hubungan 
langsung antara praktek 

tradisional pre-Treatment 

dan keterlambatan dalam 

mencari pengobatan untuk  
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No 
Judul Karya Ilmiah; 

Penulis; Tahun 
Metode Hasil Penelitian 

 

pasien yang 

menghadiri klinik 

pengelolaan gigitan 

hewan di sebuah pusat 

kesehatan primer di 

Haryana, India Utara) 

2011 hingga Desember 

2012 

hewan gigitan yaitu 

signifikan (p = 0.01). 

5. Knowledge, Attitudes 

and Practices of 

Animal Bite Victims 

Attending an Anti-

rabies Health Center 

in Jimma Town, 

Ethiopia (Kabeta, 

Deresa, Tigre, Ward, 

& Mor, 2015) 

 

(Pengetahuan, Sikap 

dan Praktik Korban 

Gigitan Hewan 

Menghadiri Pusat 

Kesehatan Anti-

Rabies di Kota Jimma, 

Ethiopia) 

Desain: penelitian cross 

sectional 

Sampel: 384 responden 

Variabel:  Pengetahuan, 

sikap dan praktik korban 

gigitan hewan, 

menghadiri pusat 

kesehatan anti-rabies 

Instrumen:  

Kuesioner tertutup dan 

terbuka  

Analisa Data :  

univariate analysis t-

tests dan ANOVA 

Hampir semua peserta (99%) 

mengetahui bahwa rabies 

ditularkan melalui gigitan 

atau menjilati anjing rabies, 

namun hanya 20,1% yang 

mengidentifikasi "kuman" 

sebagai penyebab penyakit. 

Sebagian besar peserta 

menyatakan bahwa rabies 

dapat dicegah dengan 

menghindari gigitan anjing 

(64,6%) dan anjing pengikat 

(53,9%); lebih sedikit 

(41,7%) mengenali vaksinasi 

anjing/kucing sebagai strategi 

pencegahan yang penting. 

Mengenai sikap, sebagian 

besar (91,1%) setuju bahwa 

evaluasi medis harus 

dilakukan sesegera mungkin. 

Namun, sebagian besar 

(75,0%) juga percaya bahwa 

penyembuh tradisional dapat 

menyembuhkan rabies. Di 

antara 186 peserta yang 

memiliki anjing, hanya 9 

(4,8%) yang pernah 

memvaksinasi anjing mereka 

dan lebih dari 90% responden 

mengindikasikan bahwa 

anjing mereka bebas 

berkeliaran atau tinggal 

bersama keluarga. Hanya 

7,0% peserta menerapkan 

pertolongan pertama yang 

benar setelah terpapar, dan 

kebanyakan (47,7%) 

melaporkan bahwa hewan 

tersebut dibunuh oleh 

masyarakat setelah kejadian 

tersebut. 
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No 
Judul Karya Ilmiah; 

Penulis; Tahun 
Metode Hasil Penelitian 

6. Perilaku Masyarakat 

terhadap Pencegahan 

Penyakit Rabies di 

Desa Pahaleten 

Kecamatan Kakas 

Kabupaten Minahasa 

(Wagiu, Rombot, & 

Sapulete, 2013) 

Desain: proportional 

random sampling 

Sampel: 77 KK 

Variabel: Perilaku 

masyarakat, 

Pencegahan Penyakit 

Rabies 
Instrumen: kuesioner 

 

Didapatkan bahwa responden 

dengan pengetahuan baik 

sebesar 71,4%, dan yang 

memiliki pengetahuan kurang 

sebesar 28,6%. Selain itu 

didapatkan sikap baik sebesar 

57,1%, dan sikap kurang 

42,9%. Pada kategori 

tindakan, didapatkan tindakan 

baik sebesar 35,1%, dan 

tindakan kurang 64,9%. 

7. Tingkat Pengetahuan 

Dan Perilaku 

Pencegahan 

Wisatawan Terhadap 

Penyakit Rabies Di 

Ubud Sebagai Daerah 

Tujuan Wisata Di Bali 

(Purnawan & 

Kardiwinata, 2013) 

Desain: Penelitiancross 

sectional  

Sampel: 96 wisatawan  

Variabel: Tingkat 

pengetahuan wisatawan  

dan perilaku wisatawan, 

penyakit rabies 

Instrumen: Wawancara 

dan kuesioner 

Analisa data: Uji Chi 

square 

Sebagian besar wistawan 

sudah memiliki pengetahuan 

yang tinggi terhadap rabies 

yaitu sebanyak 65,6% dan 

perilaku pencegahan 

wisatawan sebagian besar 

tergolong baik yaitu sebanyak 

72,9% 

8. Community 

Perception Regarding 

Rabies Prevention And 

Stray Dog Control in 

Urban Slums in India 

(Herbert, S, & 

Thangaraj, 2012) 

(Persepsi Masyarakat 

Mengenai Pencegahan 

Rabies dan 

Pengendalian Anjing 

liar di Perkampungan 

Perkotaan di India) 

Desain: Random 

sampling 

Sampel: 185 responden 

Variabel:  

Persepsi masyarakat, 

pencegahan rabies dan 

pengendalian 

penyimpangan anjing 

Instrumen: Wawancara 

langsung dan kuesioner 

Analisa data: Uji Chi 

square 

Dalam populasi penelitian, 

74,1% peserta telah 

mendengar tentang rabies, 

dan 54,1% mengetahui 

bahwa rabies adalah penyakit 

fatal. Hanya 33,5% 

responden yang 

diwawancarai menyatakan  

bahwa orang-orang di 

masyarakat memiliki peran 

dalam mengendalikan 

populasi anjing liar.  

9. Effect of educational 

intervention measures 

among final year 

nursing students of a 

tertiary care hospital 

in central India (Dixit 

et al., 2012) 

(Pengaruh tindakan 

intervensi pendidikan 

di antara siswa 

keperawatan akhir 

tahun di rumah sakit 

perawatan tersier di 

India tengah) 

Desain: Studi intervensi 

pendidikan dan cross 

sectional 

Sampel: 100 siswa 

Variabel: Pengaruh 

tindakan intervensi 

pendidikan, siswa 

keperawatan akhir tahun 

Instrumen:  

Ceramah dan diskusi 

kelompok 

Analisa: Chi square 

66% siswa mengetahui 

tentang tanda dan gejala 

penyakit, intervensi pasca ini 

meningkat menjadi 87% (p 

<0,001). Pengetahuan tentang 

gigitan hewan yang 

menularkan rabies meningkat 

sebesar 86% (p <0,001), cara 

penularan 49% (p <0,001) 

dan pertolongan pertama 

dilakukan setelah gigitan 

hewan 12% (p = 0,07).  
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No 
Judul Karya Ilmiah; 

Penulis; Tahun 
Metode Hasil Penelitian 

10. Perilaku Masyarakat 

dalam 

Penanggulangan 

Penyakit Rabies di 

Desa Kalasey 

Kecamatan Pineleng 

Kabupaten Minahasa 

(Pangemanan & Goni, 

2011) 

Desain: Penelitian 

kualitatif 

Sampel:  

Variabel: Perilaku 

masyarakat,penanggul

angan penyakit Rabies 
Instrumen: Wawancara 

mendalam dan terbuka, 

observasi, dan 

dokumentasi 

Masyarakat Desa Kalasey 

dalam penanggulangan 

penyakit berperilaku secara 

terbuka. Hal ini memberi 

indikasi bahwa masyarakat di 

wilayah ini memiliki perilaku 

yang dinamis dan maju. 

11. Gambaran Rabies Dan 

Upaya Pengendalian 

Di Kabupaten Ngada 

Propinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT) 

(Mau & Desato, 2011) 

Desain: Penelitian cross 

sectional  

Sampel: 9 Puskesmas 

Variabel: Gambaran 

Rabies, upaya 

pengendalian. 

Instrumen: Observasi, 

wawancara dan data dari 

Puskesmas dan 

Kecamatan 

 

 

Program pengendalian dan 

pemberantasan dilakukan 

dengan vaksinasi 

menggunakan VAR, 

eliminasi dan karantina 

hewan peliharaan dan 

pengawasan lalu-lintas laut. 

Populasi yang menjadi 

sasaran/target vaksinasi dan 

eliminasi adalah seluruh 

hewan rentan Rabies/HPR 

khususnya anjing yang berada 

hanya di lokasi penularan. 
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Predisposing factors 

1 Pendidikan 

2 Umur 

3 Tradisi/budaya 

4 Tingkat sosial 

5 Nilai-nilai 

Enabling factors  

1 Fasilitas kesehatan 

2 Terjangkaunya 

fasilitas kesehatan 

Reinforcing factors 

1 Petugas kesehatan 

2 Tokoh masyarakat 

3 Tokoh agama 

Perilaku Ibu  

Tujuan pendidikan 

kesehatan menurut 

(Notoatmodjo, 2011): 

1. Mengubah pengetahuan 

2. Mengubah sikap dan 

persepsi 

3. Menanamkan tingkah 

laku kebiasaan yang baru 

 

Pengetahuan       Sikap  

Kombinasi metode 

ceramah (1x40 menit) 

dan diskusi terpadu 

(1x50 menit) tentang 

pertolongan pertama 

pada gigitan anjing 

Rabies 

Tindakan  

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                                Diteliti                                Tidak diteliti 

 

Gambar 3.1  Kerangka konseptual perubahan perilaku Ibu dalam pertolongan 

pertama gigitan anjing di daerah KLB Rabies 
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Menurut teori Lawrence Green, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

perilaku kesehatan seseorang, yaitu:  

1. Faktor predisposisi (predisposing factors) mencakup pengetahuan dan sikap 

masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat sosial, dan 

sebagainya. Faktor ini bisa mempengaruhi perilaku keluarga terutama Ibu 

terhadap pertolongan pertama pada gigitan anjing yang beresiko terkena Rabies.  

2. Faktor pendukung (enabling factors) yaitu faktor yang memungkinkan motivasi 

atau keinginan terlaksana dengan adanya fasilitas kesehatan serta terjangkaunya 

fasilitas kesehatan.  

3. Faktor pendorong (reinforcing factors) yaitu faktor yang memperkuat 

perubahan perilaku seseorang yang di dapat dari sikap dan perilaku tokoh 

masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku petugas termasuk petugas 

kesehatan. 

Ketiga faktor tersebut mempengaruhi proses perubahan perilaku Ibu yaitu 

dalam hal menerima, merespon, menghargai dan juga bertanggung jawab terhadap 

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. Pengetahuan dan sikap yang 

rendah karena ketidaktahuan mengenai pertolongan pertama pada gigitan anjing 

menyebabkan perilaku Ibu cenderung dapat beresiko tertular Rabies. Untuk 

meningkatkan perilaku Ibu terutama pada pengetahuan dan sikap tentang 

pertolongan pertama pada gigitan anjing perlu diberikan metode ceramah dan 

diskusi terpadu (CDT).  Dengan diberikan ceramah dan diskusi terpadu tentang 

pertolongan pertama pada gigitan anjing maka akan terjadi proses adaptasi perilaku 

pada Ibu dan mempengaruhi pengetahuan dan sikap Ibu. Setelah terjadi proses 
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adaptasi perilaku pada Ibu diharapkan pengetahuan dan sikap Ibu meningkat dan 

dapat memotivasi anggota keluarga yang lain sehingga pencegahan penyakit Rabies 

juga meningkat. 

3.2 Hipotesis penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 :  1. Terdapat pengaruh metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap 

pengetahuan Ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

2. Terdapat pengaruh metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap 

sikap Ibu dalam pertolonganpertama pada gigitan anjing Rabies 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, 

memungkinkan pengontrolan maksimal beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

akurasi suatu hasil. Rancangan penelitian merupakan hasil akhir dari suatu tahap 

keputusan yang dibuat oleh peneliti berhubungan dengan bagaimana suatu 

penelitian bisa diterapkan (Nursalam, 2015). Istilah rancangan penelitian digunakan 

dalam mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan 

data; dan kedua, rancangan penelitian digunakan untuk mendefinisikan struktur 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian quasy-

experimental pretest-posttest with control group design. Rancangan ini berupaya 

untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok 

kontrol di samping kelompok eksperimental. Tapi pemilihan kedua kelompok ini 

tidak menggunakan teknik acak (Nursalam, 2015). Dalam rancangan ini, kelompok 

eksperimental diberi perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua 

kelompok perlakuan diawali dengan pre-test, dan setelah pemberian perlakuan 

diadakan pengukuran kembali (post-test). 

Tabel 3.1  Tabel desain penelitian pre-post test design 

Subjek Pre Perlakuan Pasca-tes 

K-A 

K-B 

O 

O 

I 

- 

O1-A 

O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

Keterangan: 

K-A 

K-B 

- 

: subjek (Ibu) perlakuan 

: subjek (Ibu) kontrol 

aktivitas lainnya (leaflet) 

O 

I 

O1(A+B) 

: observasi sebelum intervensi 

: intervensi (pemberian metode CDT) 

: observasi sesudah intervensi 
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4.2 Populasi, Sampel dan Besar Sampel, Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Pada penelitian ini populasi terjangkaunya adalah semua ibu yang tinggal di 

Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan 

Barat. Jumlah Kepala Keluarga Desa Merti Jaya adalah 237 Kepala Keluarga, 

terbagi atas 225 Kepala Keluarga Laki-laki dan 12 Kepala Keluarga Perempuan 

(Data Desa Merti Jaya, periode 31 Agustus 2017). 

4.2.2 Sampel dan Besar Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling. Dari data tentang populasi di atas akan 

diseleksi kriteria sampel yang terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel pada 

penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 

1. Kriteria Inklusi 

Dalam penelitian ini yang masuk dalam kriteria inklusi adalah: 

1). Ibu yang berusia 18-59 tahun (usia dewasa) 

2). Ibu yang bisa membaca dan menulis 

3). Ibu yang belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang 

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies sebelumnya. 

4). Ibu yang keluarganya beresiko terkena Rabies 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah: 

1). Ibu dalam keadaan sakit (gangguan pendengaran, penglihatan dan bicara). 

2). Ibu dengan gangguan keterbelakangan mental. 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
35 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH…ANTONIA ANDASARI 

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, dan peneliti menggunakan rumus dari Arikunto (2006) yaitu: 

n = 30 % x N 

Keterangan: 

n : besar sampel 

N : besar populasi   

Penghitungan sampel menggunakan rumus tersebut adalah: 

n = 30 % x N 

n = 30 % x 237  =71,1 (dijadikan 72) 

Dari rumus di atas diperoleh sampel sebanyak 72 responden (36 kelompok kontrol 

dan 36 kelompok perlakuan) dari total populasi sebanyak 237 responden. Dalam 

penelitian ini peneliti juga memasukkan proporsi kegagalan atau cadangan 

reponden sebanyak 10% dari besar sampel yang jika selama penelitian berlangsung 

terdapat responden yang drop out.  

4.2.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling untuk Ibu pada penelitian ini peneliti menggunakan 

nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu dilakukan dengan 

memilih sampel di antara populasi sesuai yang dikehendaki peneliti 

(tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. 

4.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 

variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (terikat). 
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4.3.1 Variabel independen (variabel bebas) 

Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah metode 

ceramah dan diskusi terpadu (CDT). 

4.3.2 Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah perilaku Ibu 

(pengetahuan dan sikap) dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

4.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:  

Tabel 4.1 Definisi Operasional Penelitian 

Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala Skor 

Independen:  

Metode 

Ceramah dan 

Diskusi 

Terpadu (CDT) 

 

Penambahan 

pengetahuan Ibu 

tentang 

pertolongan 

pertama pada 

gigitan anjing 

Rabies dengan 

menggunakan 

metode ceramah 

dan diskusi 

terpadu (CDT) 

 

Metode CDT 

meliputi ceramah 

1x40 menit (hari 

pertama) dan diskusi 

terpadu 1x50 menit 

(hari kedua): 

1. Pengertian Rabies 

2. Cara penularan 

Rabies 

3. Tanda dan gejala 

anjing Rabies 

4. Gejala Rabies 

pada manusia 

5. Pertolongan 

pertama pada 

gigitan anjing 

Rabies 

 

 

SAP, 

leaflet dan  

Flip-chart  

 

 

- 

 

- 

Dependen: 

Perilaku Ibu 

(Pengetahuan) 

 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

Ibu tentang 

pertolongan 

pertama pada 

gigitan anjing 

Rabies 

 

Pengetahuan Ibu 

memahami tentang 

pertolongan pertama 

pada gigitan anjing 

Rabies: 

1 Pengertian Rabies 

2 Cara penularan 

Rabies 

3 Tanda dan gejala 

anjing Rabies 

 

Kuesioner 

 

Ordinal  

 

Pilihan jawaban: 

Benar = 1 

Salah = 0 

 

Skor: 

Baik = 76-100% 

Cukup = 56-75% 

Kurang = ≤55% 

(Arikunto, 2010) 

 

 

Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala Skor 
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4 Gejala Rabies 

pada manusia 

5 Pertolongan 

pertama pada 

gigitan anjing 

 

   

Perilaku Ibu 

(sikap) 

 

Respon Ibu 

tentang 

pertolongan 

pertama pada 

gigitan anjing 

Rabies yang 

disertai 

kecenderungan 

bertindak 

 

Sikap Ibu tentang: 

Melakukan 

pertolongan pertama 

pada gigitan anjing 

Rabies 

1. Menerima  

2. Merespon 

3. Menghargai  

4. Bertanggung 

jawab 

Kuesioner Ordinal Pernyataan positif 

Kriteria: 

Sangat setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju  

= 1 

Pernyataan negatif 

Kriteria: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak setuju = 

4 

 

Skor: 

Sikap positif T ≥ 

(mean) 

Sikap negatif T < 

(mean) 

4.5 Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner pada responden 

yang diteliti. Kuesioner berisi data umum, pengetahuan dan sikap responden 

tentang pertolongan pertama pada gigitan anjing di daerah KLB Rabies. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Liu et 

al (2017) dan Mendrofa (2014), serta dimodifikasi dan dikembangkan oleh peneliti. 

Kuesioner pengetahuan terdapat 15 pertanyaan, jika dijawab benar skornya 1 dan 

jika salah skor 0 sehingga skor total 15. Kemudian dari total skor yang didapat 

dibuat persen. Jika total skor didapat 15 maka responden 100% menjawab benar 

dengan kategori baik: 76-100%, cukup: 56-75%, kurang: ≤55%. 
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Tabel 4.2 Blue Print Kuesioner Pengetahuan 

Variabel Indikator No. Soal 
Jumlah 

Soal 

Pengetahuan 

Ibu tentang 

pertolongan 

pertama pada 

gigitan anjing 

Rabies 

1. Pengertian Rabies 

2. Cara penularan 

Rabies 

3. Tanda dan gejala 

anjing Rabies 

4. Gejala Rabies pada 

manusia 

5. Pertolongan pertama 

pada gigitan anjing 

1, 2, 3 

4, 5, 11 

 

6 

 

7, 12, 13 

 

8, 9, 10, 14, 15 

3 

3 

 

1 

 

3 

 

5 

 

Pada kuesioner perilaku terdapat 10 pernyataan, pernyataan dibuat dalam 

bentuk favorable (nomor 1, 2, 3, 7, 8, 9) dan unfavorable (nomor 4, 5, 6, 10).Untuk 

pernyataan favorable setiap pernyataan dijawab sangat setuju diberi skor empat (4), 

setuju diberi skor tiga (3), tidak setuju diberi skor dua (2), dan sangat tidak setuju 

diberi skor satu (1).Pernyataan unfavorable setiap pernyataan dijawab sangat setuju 

diberi skor satu (1), setuju diberi skor dua (2), tidak setuju diberi skor tiga (3), dan 

sangat tidak setuju diberi skor empat (4). Perilaku dikategorikan positif bila T ≥ 

mean dan negatif bila skor T < mean bila berdistribusi positif. Kuesioner dilakukan 

uji validitas dan reabilitas terlebih dahulu. 

Tabel 4.3 Blue Print Kuesioner Sikap 

Variabel Indikator No. Soal Jumlah Soal 

Perilaku (sikap) Ibu 

pada pertolongan  

pertama pada gigitan 

anjing Rabies  

- Pernyataan positif 

1 sangat tidak setuju 

2 tidak setuju 

3 setuju 

4 sangat setuju 

 

- Pernyataan negatif 

1 sangat setuju 

2 setuju 

3 tidak setuju 

4 sangat tidak setuju 

1, 2, 3, 7, 8, 9 

 

 

 

 

 

4, 5, 6, 10 

6 

 

 

 

 

 

4 
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4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen pada penelitian ini sudah dilakukan uji validitas dan realibilitas 

menggunakan uji Product Moment kepada sepuluh responden Ibu-ibu yang 

memelihara anjing. Dari uji tersebut diperoleh hasil nilai Alpha Cronbach sebesar 

0,803 yang berarti reliabel. 

4.7 Waktu  dan Tempat Pengambilan Data 

Pengambilan data sudah dilakukan pada tanggal 5-6 November 2017 di 

Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan 

Barat, dibawah wilayah kerja Puskesmas Jelimpau. 

4.8 Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data 

Sesudah melakukan uji etik di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 

peneliti melakukan pengambilan data di Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, 

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat di bawah wilayah kerja Puskesmas Jelimpau. 

Peneliti menghitung jumlah sampel dari data jumlah KK Desa Merti Jaya per 31 

Agustus 2017 untuk dijadikan responden yang akan diberikan pendidikan kesehatan 

dengan metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT). Undangan kegiatan penelitian 

untuk responden dibantu pihak Desa, baik Kepala Desa maupun semua perangkat 

Desa. 

Besar sampel di peroleh sebanyak 72 orang, dibagi dalam 2 kelompok yaitu 

kelompok kontrol 36 orang dan 36 kelompok perilaku. Pada pelaksanaannya jumlah 

kelompok perlakuan yang hadir sebanyak 44 orang, dan masuk kriteria inklusi 

sebanyak 40 orang, 36 orang dipilih menjadi responden dan sisanya 4 orang 

dijadikan sebagai cadangan responden dalam proporsi kegagalan. Kelompok 
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kontrol yang hadir sesuai dengan jumlah perhitungan sampel yang telah ditentukan 

yaitu sebanyak 36 orang dan semuanya masuk kriteria inklusi. 

Pengambilan data dilakukan selama dua hari pada tanggal 5-6 November 

2017 di dua Dusun di Desa Merti Jaya. Pada kelompok perlakuan dilakukan di 

Dusun Mansik pada pukul 13.00 WIB. Pada hari pertama diberikan pre-test berupa 

kuesioner pengetahuan dan sikap tentang rabies dan pertolongan pertama gigitan 

anjing rabies. Setelah itu dilakukan metode ceramah selama 40 menit di Balai Desa 

Merti Jaya. Diskusi terpadu dilakukan keesokan hari selama 50 menit. Pada saat 

diskusi responden dibagi menjadi 5 kelompok kecil yang terdiri dari 7-8 responden 

di setiap kelompok. Masing-masing kelompok didampingi oleh satu fasilitator yang 

merupakan perawat di Puskesmas Jelimpau. Setelah diskusi, responden mengisi 

kuesioner post-test. 

Kelompok kontrol dilakukan di Dusun Remiang pada pukul 10.00 WIB. 

Pada hari pertama responden mengisi pre-test berupa kuesioner pengetahuan dan 

sikap responden. Setelah itu dibagikan leaflet tentang rabies dan pertolongan 

pertama gigitan anjing rabies. Keesokan harinya pada jam yang sama dilakukan 

post-test. Setelah pengisian kuesioner post-test, kelompok kontrol diberikan CDT 

untuk menjalankan prinsip justice atau prinsip keadilan. 

Peneliti melakukan penelitian selama 2 hari dan dalam jarak waktu yang 

singkat yaitu pada hari minggu setelah warga pulang dari gereja dan dilanjutkan 

keesokan harinya. Peneliti mempertimbangkan keadaan demografis Desa Merti 

Jaya dan pekerjaan warga yang mayoritas adalah Petani dan Pekebun Karet yang 

hampir setiap harinya ke ladang dan ke kebun untuk bekerja. Letak ladang dan 
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kebun yang sangat jauh dari Desa membuat warga sering menginap di pondok di 

ladang selama beberapa hari terutama di musim menanam padi seperti saat ini. 

4.9 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan uji Wilcoxon 

Signed Rank Test dengan tingkat signifikansi α ≤ 0,05 dan uji Mann-Whitney U Test 

dengan nilai signifikansi p < 0,05. 

Pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Coding/mengkode 

Peneliti telah memberikan kode pada 25 soal kuesioner dengan 

mengklasifikasikan jawaban pada responden ke dalam kategori alternatif. 

Jawaban diberi skor satu (1) jika jawaban benar dan nol (0) jika jawaban salah 

untuk kuesioner pengetahuan sebanyak 15 pertanyaan. Pada kuesioner perilaku 

terdapat 10 pernyataan dalam bentuk favorable dan bentuk unfavorable. 

Pernyataan favorable setiap pernyataan dijawab sangat setuju diberi skor empat 

(4), setuju diberi skor tiga (3), tidak setuju diberi skor dua (2), dan sangat tidak 

setuju diberi skor satu (1). Pernyataan unfavorable setiap pernyataan dijawab 

sangat setuju diberi skor satu (1), setuju diberi skor dua (2), tidak setuju diberi 

skor tiga (3), dan sangat tidak setuju diberi skor empat (4). 

2. Scoring/memberi nilai  

Peneliti telah memberikan nilai dari masing-masing pertanyaan sesuai dengan 

kategori yang ada (pengetahuan dan sikap). Jawaban diberi skor satu (1) jika 

jawaban benar dan nol (0) jika jawaban salah untuk kuesioner pengetahuan. 

Pada kuesioner perilaku dalam bentuk favorable setiap pernyataan dijawab 

sangat setuju diberi skor empat (4), setuju diberi skor tiga (3), tidak setuju 
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diberi skor dua (2), dan sangat tidak setuju diberi skor satu (1). Pernyataan 

unfavorable setiap pernyataan dijawab sangat setuju diberi skor satu (1), setuju 

diberi skor dua (2), tidak setuju diberi skor tiga (3), dan sangat tidak setuju 

diberi skor empat (4). 

3. Sorting/mengelompokkan 

Peneliti telah memilih atau mengelompokkan jawaban kuesioner pengetahuan 

ke dalam kategori baik, cukup dan kurang serta kuesioner sikap ke dalam 

pernyataan positif dan pernyataan negatif. 

4. Tabulating/tabulasi  

Peneliti telah menabulating jawaban responden dan dikelompokkan dalam 

bentuk tabel dengan masing-masing kategori. Tabulasi dengan menggunakan 

uji Wilcoxon Signed Rank Test dengan tingkat signifikansi α ≤ 0,05 dan uji 

Mann-Whitney U Test dengan nilai signifikansi p < 0,05. Peneliti melakukan 

analisis bivariat untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel (variabel 

independen dan variabel dependen).  
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4.10 Kerangka Kerja 

Kerangka kerja yang digunakan peneliti pada penelitian ini disajikan pada 

bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian pengaruh kombinasi pemberian metode 

ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap perilaku Ibu dalam 

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies 

Populasi  

Seluruh Ibu yang tinggal di daerah KLB Rabies (Desa Merti Jaya) 

Jumlah populasi penelitian ini 237 responden per 31 Agustus 2017 

Hari 1 :  Ceramah tentang 

pertolongan pertama pada 

gigitan anjing Rabies 

Hari 2 : Diskusi Terpadu tentang 

pertolongan pertama pada 

gigitan anjing Rabies 

 

Observasi akhir 

Observasi awal 

(pengetahuan dan sikap) 

 

Sampel : 

36 responden kelompok perlakuan dan 36 responden kelompok kontrol 

Purposive sampling 

Analisis data dengan uji statistik Wilcoxon Sign dan uji Mann-Whitney 

Kesimpulan hasil penelitian 

Hasil  

Hari 1 : Pembagian leaflet  

Hari 2 : Post-test 

dilanjutkan 

dengan CDT 

Kelompok kontrol Kelompok perlakuan 
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4.11 Etik Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, etik penelitian yang digunakan diantaranya : 

1. Lembar persetujuan (Informed Consent) 

Peneliti menerangkan kepada responden tentang maksud, tujuan, dan 

harapan peneliti selama pengumpulan data. Hal ini dilakukan kepada responden 

yang bersedia dan tanpa paksaan, bila responden setuju maka peneliti 

mempersilahkan responden menandatangani lembar persetujuan. 

2. Tanpa nama (Anonymity) 

Peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan 

data, cukup dengan inisial atau kode tertentu yang hanya diketahui oleh peneliti.  

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti merahasiakan semua informasi yang telah diperoleh dari responden 

dalam penelitian ini dengan tidak menyebarkan informasi tentang responden 

kepada siapapun serta hasilnya tidak dipublikasikan kepada pihak manapun. 

4. Manfaat (Benificience) 

Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan manfaat untuk masyarakat 

dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pertolongan pertama pada gigitan 

anjing Rabies sehingga dapat menurunkan angka kematian akibat Rabies. 

Penelitian ini tidak mengandung resiko sedikitpun karena Peneliti melakukan 

intervensi yang tidak membahayakan dengan memberikan metode ceramah dan 

diskusi terpadu (CDT) dengan menggunakan alat bantu berupa flip-chart dan 

leaflet serta kuesioner pre-test dan post-test. Peneliti menjaga agar responden 

tetap nyaman saat ceramah dan diskusi terpadu berlangsung serta sepanjang 

penelitian ini dilakukan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. 
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4.12 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan informasi hanya melalui 

observasi/kuesioner dan tanpa deep interview kepada responden. Responden 

hanya berfokus kepada ibu-ibu yang berusia 18-59 tahun, pendidikan 

mayoritas SD, tinggal di daerah KLB Rabies dengan jumlah responden yang 

masih terbatas dan waktu yang singkat. 

2. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini masih mengadaptasi dari 

penelitian lain,  yang tidak disusun untuk karakteristik masyarakat di 

Kalimantan. 

3. Pada kelompok perlakuan terdapat kelebihan 4 jumlah responden yang dari 

awal memang dipersiapkan sebagai cadangan apabila ada responden yang tidak 

dapat mengikuti kegiatan CDT sampai selesai. Responden cadangan ini tidak 

dimasukkan ke dalam penghitungan tabulasi data. 

4. Beberapa responden membawa anaknya ketika dilakukan CDT, sehingga dapat 

mengganggu responden ketika mengisi kuesioner serta menyulitkan peneliti 

dalam melakukan intervensi. Peneliti meminimalkan hal tersebut dengan cara 

meminta bantuan salah seorang warga setempat yang bukan responden untuk 

mengajak anak-anak bermain di luar ruangan. 

5. Dalam proses pengisian kuesioner terdapat beberapa responden terlihat kurang 

mengerti tentang pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Peneliti 

meminimalkan hal tersebut dengan mendampingi dan menjelaskan kuesioner 

tersebut kepada responden selama proses pengisian kuesioner serta dibantu 

oleh beberapa petugas dari Puskesmas Jelimpau sebagai asisten penelitian. 
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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian tentang pengaruh kombinasi 

pemberian metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap perilaku ibu dalam 

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies yang pelaksanaannya dilakukan 

pada tanggal 05-06 November 2017.  

Hasil penelitian disajikan meliputi data umum dan data khusus. Data umum 

menjelaskan mengenai karakteristik lokasi penelitian dan karakteristik responden 

yang meliputi: umur, pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga digigit anjing dalam 

setahun terakhir ini, dan jenis hewan peliharaan. Data khusus meliputi tingkat 

pengetahuan dan sikap ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

5.1 Hasil penelitian  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Desa Merti Jaya terletak di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, 

Propinsi Kalimantan Barat. Desa Merti Jaya mempunyai luas wilayah sebesar 2400 

ha dan terbagi menjadi dua kampung dan tiga Dusun, yaitu Dusun Batu Limau dan 

Dusun Mansik (kampung Mansik) dan Dusun Remiang (kampung Remiang). 

Jumlah penduduk di Desa Merti Jaya sebanyak 821 jiwa, terdiri dari 446 jiwa laki-

laki dan 375 jiwa perempuan. Terdapat 237 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari 

KK laki-laki sebanyak 225 orang dan KK perempuan sebanyak 12 orang. Sebagian 

besar penduduk Desa Merti Jaya bekerja sebagai Petani dan Pekebun Karet. Desa 

Merti Jaya masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Jelimpau. 

Puskesmas Jelimpau memiliki wilayah kerja yang meliputi 12 Desa di daerah 

Tempunak bagian Hulu, yaitu Desa Merti Jaya, Benua Kencana, Pekulai Bersatu, 
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Riam Batu, Kupan Jaya, Pulau Jaya, Gurung Mali, Sungai Buluh, Kuala Tiga, Jaya 

Mentari, Pudau Bersatu dan Desa Benua Baru. Puskesmas Jelimpau memiliki 

tenaga kesehatan dokter 1 orang, kesehatan masyarakat 2 orang, bidan 7 orang, 

perawat 7 orang, kesehatan lingkungan 1 orang serta asisten apoteker 1 orang. 

Berdasarkan data dari Puskesmas Jelimpau, pada tahun 2016-2017 terdapat 36 

orang yang digigit anjing dan melaporkan ke Puskesmas serta mendapatkan 

suntikan Vaksin Antirabies (VAR). Terdapat 1 pasien meninggal karena setelah 

terkena gigitan anjing tidak segera memeriksakan diri ke Puskesmas. Kegiatan 

pencegahan yang telah dilakukan sejauh ini sebatas pada pembagian leaflet tentang 

Rabies secara umum serta penyuluhan kesehatan di beberapa desa di wilayah kerja 

Puskesmas Jelimpau. 

5.1.2 Karakteristik responden 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai umur, pendidikan, pekerjaan, apakah 

keluarga memelihara anjing dan adakah riwayat keluarga yang digigit anjing dalam 

satu tahun terakhir ini. 

1. Data karakterisktik responden kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di 

Desa Merti Jaya 

Tabel 5.1 Data karakteristik demografi responden kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol  

No Demografi Responden  Perlakuan Kontrol 

  Ʃ % Ʃ % 

1.  Umur  

Umur 18-25 tahun 

Umur 26-35 tahun 

Umur 36-59 tahun 

 

4 

14 

18 

 

11,1 

38,9 

50 

 

7 

14 

15 

 

19,4 

38,9 

41,7 

 Jumlah  36 100 36 100 

 

No Demografi Responden  Perlakuan Kontrol 

  Ʃ % Ʃ % 

2.  Pekerjaan  

Petani/Pekebun 

 

24 

 

66,6 

 

20 

 

55,5 
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Ibu Rumah Tangga 

Swasta  

Pendeta 

10 

1 

1 

27,8 

2,8 

2,8 

15 

1 

- 

41,7 

2,8 

- 

 Jumlah  36 100 36 100 

3.  Pendidikan  

SD 

SMP 

SMA/SMK 

SARJANA 

 

22 

7 

6 

1 

 

61,1 

19,4 

16,7 

2,8 

 

27 

6 

2 

1 

 

75 

16,7 

5,5 

2,8 

 Jumlah  36 100 36 100 

4.  Memelihara anjing  

Iya 

Tidak  

 

19 

17 

 

52,8 

47,2 

 

17 

19 

 

47,2 

52,8 

 Jumlah  36 100 36 100 

5.  Riwayat keluarga digigit 

anjing 

Iya  

Tidak  

 

 

6 

30 

 

 

16,7 

83,3 

 

 

5 

31 

 

 

13,9 

86,1 

6.  Frekuensi gigitan anjing 

Tidak pernah 

Pernah : 1x 

 

30 

6 

 

83,3 

16,7 

 

31 

5 

 

86,1 

13,9 

 Jumlah  36 100 36 100 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dari 36 responden pada kelompok perlakuan 

sebagian besar berada pada usia 36-59 tahun (50%). Pekerjaan paling banyak pada 

kelompok perlakuan sebagai Petani/Pekebun sebesar 66.7%. Pada karakteristik 

tingkat pendidikan responden terbanyak adalah tamatan SD sebesar 61,1%. 

Terdapat responden lulusan Sarjana hanya 1 orang dari 36 responden. Sebagian 

responden (52,8%) memelihara anjing di rumah dan 16,7% responden pernah 

digigit anjing sebanyak 1 kali. 

Responden pada kelompok kontrol berada pada usia 36-59 tahun, yaitu 

sebesar 41,7%. Pekerjaan paling banyak pada kelompok kontrol sebagai 

Petani/Pekebun sebesar 55,6%. Pada karakteristik tingkat pendidikan responden 

terbanyak adalah tamatan SD sebesar 75%. Terdapat 1 responden lulusan Sarjana 

dari 36 responden. Sebagian responden (47,2%) memelihara anjing di rumah dan 

13,9% responden pernah digigit anjing sebanyak 1 kali. 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
50 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH…ANTONIA ANDASARI 

5.1.3 Hasil observasi nilai pengetahuan dan sikap ibu sebelum dan setelah 

dilakukan CDT pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

1. Pengetahuan ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies  

Tabel 5.2 Pengetahuan ibu sebelum dan setelah dilakukan CDT di Desa Merti 

Jaya tanggal 5-6 November 2017 

No 
Tingkat 

Pengetahuan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre Post Pre Post 

  Ʃ     % Ʃ      % Ʃ      % Ʃ      % 

1. Baik 30 83,3 36 100 21 58,3 30 83,3 

2. Cukup 4 11,1 0 0 11 30,6 6 16,7 

3. Kurang 2 5,56 0 0 4 11,1 0  

 Jumlah 36 100 36 100 36 100 36 100 

  Wilcoxon Sign Rank Test 

p = 0,023 

Wilcoxon Sign RankTest 

p = 0,002 

                                Mann-Whitney p = 0,002 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas didapatkan nilai pengetahuan responden pada 

kelompok perlakuan saat pre-test pada kategori baik sebesar 83,3%. Pada saat post-

test terdapat 6 responden (16,67%) yang mengalami peningkatan skor pengetahuan 

kurang dan cukup menjadi baik.  

Pada kelompok kontrol, saat pre-test didapatkan 58,3% memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik. Pada saat post-test, sejumlah responden mengalami 

peningkatan pengetahuan. Terdapat 7 responden mengalami peningkatan skor 

pengetahuan cukup menjadi baik, 2 responden mengalami peningkatan skor 

pengetahuan kurang menjadi baik, dan 2 responden mengalami peningkatan skor 

pengetahuan kurang menjadi cukup. Sedangkan 7 responden lain yang mengalami 

peningkatan skor tetapi dalam kategori yang sama, yaitu pada tingkat pengetahuan 

baik. 

Hasil analisis Wilcoxon Sign Rank Test pada kelompok perlakuan yaitu 

p=0,023 di mana α<0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh setelah 

pemberian metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap peningkatan 
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pengetahuan responden. Pada kelompok kontrol setelah diberikan leaflet, hasil uji 

statistik Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan p=0,002 di mana α<0,05 yang 

berarti terdapat pengaruh pada tingkat pengetahuan setelah pemberian leaflet. 

Hasil uji Mann Whitney pada dua kelompok yang tidak berpasangan 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan 

antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol yaitu p=0,002 dimana 

α<0,05. 

2. Sikap ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies di Desa Merti 

Jaya 

Tabel 5.3 Sikap ibu sebelum dan setelah dilakukan CDT di Desa Merti 

Jaya tanggal 5-6 November 2017 

No Sikap 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre Post Pre Post 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1 Positif 21 58,3 27 75 21 58,3 19 52,8 

2 Negatif  15 41,7 9 25 15 41,7 17 47,2 

 Jumlah  36 100 36 100 36 100 36 100 

  
Wilcoxon Sign Rank Test 

p = 1,000 

Wilcoxon Sign RankTest  

p = 1,000 

  Mann-Whitney p = 0,000 

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas didapatkan nilai sikap pada kelompok 

perlakuan saat pre-test sebesar 58,3 % bersikap positif, dan setelah post-test jumlah 

responden yang bersikap positif meningkat menjadi 75%. Pada kelompok kontrol, 

saat pre-test didapatkan 58,3% bersikap positif dan saat dilakukan post-test turun 

menjadi 52,8% yang bersikap positif.  

Hasil analisis Wilcoxon Sign Rank Test pada kelompok perlakuan 

menunjukkan p=1,000 di mana α<0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh setelah pemberian metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap 

sikap responden. Hal yang sama pada kelompok kontrol setelah diberikan leaflet, 
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hasil uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan p=1,000 di mana α<0,05 

yang berarti tidak terdapat pengaruh pada sikap responden setelah pemberian 

leaflet. Hasil uji Mann Whitney pada dua kelompok yang tidak berpasangan 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada sikap responden antara 

kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol yaitu p=0,000 di mana α<0,05. 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Pengaruh ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap pengetahuan ibu. 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas didapatkan bahwa pada kelompok perlakuan 

sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik setelah dilakukan metode ceramah 

dan diskusi terpadu (CDT). Hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh setelah pemberian metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) 

terhadap peningkatan pengetahuan responden.  

Responden no 1 dan 16 pada kelompok perlakuan, memiliki nilai pre test 

pengetahuan dengan kategori rendah (40% dan 53%) dan meningkat menjadi baik 

(80% dan 93%). Pada responden no 1, menunjukkan bahwa responden mempunyai 

pengalaman digigit dan memelihara anjing di rumah. Pada responden no 16, tidak 

mempunyai pengalaman digigit anjing, namun memelihara anjing di rumah. 

Responden no 24 dan 35 tidak mengalami kenaikan nilai pengetahuan, dengan 

karakteristik tingkat pendidikan lulusan SD serta tidak mempunyai riwayat digigit 

anjing, pada responden no 35 memelihara anjing di rumah. 

Pada kelompok kontrol memiliki pengetahuan yang baik setelah diberikan 

leaflet. Hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

setelah pemberian leaflet terhadap peningkatan pengetahuan responden pada 

kelompok kontrol. Responden no 1, 11, 19, 20 dan 30 pada kelompok kontrol, 
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memiliki nilai pre-test pengetahuan yang rendah dan meningkat menjadi baik 

setelah dilakukan post-test. Kelima responden diatas merupakan tamatan SD, 

kecuali responden no 1 yang merupakan lulusan SMP. Dari 5 responden, 3 

diantaranya memiliki riwayat keluarga pernah digigit anjing serta memelihara 

anjing di rumah. Pertanyaan kuesioner pengetahuan no 7, 9 dan 10 hampir sebagian 

responden pada kelompok kontrol mengalami kesulitan untuk menjawab dengan 

tepat. Ketiga soal yang dimaksud mengenai gejala rabies pada manusia dan 

pertolongan awal pada luka gigitan. Hal yang dijelaskan di atas merupakan hal yang 

berkaitan dengan peningkatan skor pengetahuan responden pada kelompok 

perlakuan dan kontrol. 

Peningkatan pengetahuan dari pemberian informasi melalui berbagai media 

dan metode ini sesuai dengan penelitian dari Dixit et al., 2012; Herbert, S, & 

Thangaraj, 2012; Kabeta et al., 2015; Wagiu et al., 2013. Hasil penelitian tentang 

metode CDT ini bertentangan dengan hasil penelitian Bintari (2016) yang 

menyebutkan bahwa peningkatan pengetahuan secara signifikan lebih besar melalui 

media leaflet dibandingkan dengan pemberian ceramah. Lokasi gigitan anjing yang 

kebanyakan terdapat pada kaki dan tangan juga sesuai dengan hasil penelitian dari 

Khazaei et al (2016) yang mengatakan bahwa banyak gigitan hewan yang terjadi 

pada kaki (48,1%) dan tangan (40,6%). 

Menurut Notoatmodjo (2011), salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah pendidikan. Pengetahuan juga erat hubungannya dengan 

pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi maka semakin 

luas pula pengetahuannya. Dengan pendidikan tinggi maka akan mempermudah 

seseorang dalam menerima informasi dan melalui jenjang pendidikan, seseorang 
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akan cenderung mendapatkan latihan-latihan, tugas-tugas dan aktivitas yang terkait 

dengan kemampuan kognitif sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku dan 

pola pikir yang lebih positif.   

Menurut Astutik (2015) dalam penelitiannya mengatakan banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan diantaranya adalah umur dan pengalaman. 

Sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2011) bahwa pengalaman pribadi juga dapat 

digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan dan tingkat pengetahuan dan 

dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Hal ini terbukti dari hasil post-test diatas. 

Beberapa responden mayoritas tamatan SD dan mampu menjawab pertanyaan 

dengan baik, walaupun mayoritas responden yang menjawab pertanyaan dengan 

baik adalah tamatan Sarjana, SMA dan SMP. Wanita yang sudah menjadi seorang 

ibu akan tertarik untuk banyak belajar dari sumber-sumber terpercaya di luar 

insitusi pendidikan formal karena naluri untuk melindungi keluarga yang sangat 

besar. Hal ini juga disebabkan oleh tempat tinggal yang jauh dari kota dan masih 

terpencil, sehingga apabila ada petugas yang datang untuk memberikan informasi 

ataupun penyuluhan, antusias ibu sangat tinggi untuk mengikuti walau mereka 

hanyalah seorang ibu dengan pendidikan rendah.  

Bila seseorang memperoleh banyak informasi maka ia cenderung mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas. Dengan adanya sarana informasi melalui penyuluhan 

(CDT), semakin banyak informasi  yang diterima dan pengetahuan yang diperoleh. 

Proses pembelajaran sendiri dipengaruhi oleh kondisi subyek belajar yaitu 

intelegency, daya tangkap, ingatan, motivasi dan sebagainya. Komunikasi melalui 

penyuluhan penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan 

hidup, dan untuk memperoleh kebahagiaan.  
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5.2.2 Pengaruh ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap sikap ibu  

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas menunjukkan hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test 

pada kelompok perlakuan tidak terdapat pengaruh setelah pemberian metode 

ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap peningkatan sikap ibu. Hasil uji 

Wilcoxon Sign Rank Test pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh setelah pemberian leaflet terhadap peningkatan sikap ibu. Hasil 

uji Mann-Whitney pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol menunjukkan 

terdapat perbedaan peningkatan sikap antar kedua kelompok. 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa 6 responden dari kelompok perlakuan dan 5 

responden dari kelompok kontrol memiliki pengalaman menangani gigitan anjing 

pada anggota keluarga. Hasil diskusi pada kelompok perlakuan didapatkan bahwa 

penderita diberi ramuan herbal pada luka gigitan, ada yang hanya dicuci dengan air 

dan ada yang dibawa ke tenaga kesehatan terdekat. Berbagai cara penanganan luka 

gigitan hewan juga ditemukan oleh Salve et al (2015) di India, misalnya dengan 

olesan pasta, minyak hangat, antiseptik dan mencuci luka dengan air. Luka gigitan 

anjing sebagian besar terdapat pada kaki dan tangan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian dari Khazaei et al (2016) yang menyatakan bahwa banyak gigitan hewan 

yang terjadi pada kaki (48,1%) dan tangan (40,6%). 

Pada item pertanyaan kuesioner sikap, no 3, 4, 6, 9 dan 10 beberapa responden 

memberikan jawaban yang menunjukkan sikap negatif pada post-test. Soal dari 

pertanyaan tersebut berkaitan dengan pertolongan pertama yang tepat, pemberian 

vaksin rabies pada anjing, pelaporan anjing yang berperilaku aneh pada dinas 

terkait, dan urgensi menyampaikan informasi penanganan pertama gigitan anjing 

pada keluarga dan orang sekitar.  
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Untuk mewujudkan suatu sikap menjadi perbuatan diperlukan faktor 

pendukung. Menurut Lawrence Green yang dikutip oleh Notoatmodjo (2011) yang 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat 

kesehatan salah satunya adalah pengetahuan yang merupakan predisposing factors. 

Menurut WHO seperti dikutip oleh Notoatmodjo (2011) bahwa pengetahuan yang 

diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain dapat 

menentukan seseorang untuk berperilaku tertentu. Perilaku seseorang dapat 

ditentukan oleh pengetahuan, sikap dan kepercayaan dari orang tersebut. Seseorang 

dapat bertindak positif demi kebutuhannya, dan bertindak negatif bila tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

Notoatmodjo (2011) mengatakan sikap positif responden juga dipengaruhi oleh 

faktor lain dari teori Lawrence Green yaitu faktor memperkuat (reinforcing 

factors): meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap 

dan perilaku petugas termasuk petugas kesehatan. Dukungan dari tenaga kesehatan 

mampu membuat sikap ibu menjadi positif. Responden yang telah dilakukan 

ceramah dan diskusi terpadu oleh tenaga kesehatan merasa yakin dan percaya pada 

informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan serta mendapat dorongan dan 

dukungan yang kuat dari petugas untuk merubah sikap yang selama ini keliru atau 

negatif.  

Sikap yang kurang tepat terkait pertolongan pertama pada gigitan anjing 

terkait pada pengalaman responden pada kasus gigitan anjing, dimana sebagian 

besar responden belum pernah menangani kasus gigitan anjing. Sikap pada 

pemberian vaksin pada anjing berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya tingkat 

pendidikan responden yang sebagian besar merupakan lulusan SD, akses informasi 
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terkait rabies dari dinas terkait dan lokasi pemukiman responden yang terpencil. 

Sikap pada pelaporan anjing yang berperilaku aneh pada dinas terkait, dapat 

dikaitkan dengan sosialisasi yang belum menjangkau responden oleh dinas terkait. 

Sikap pada urgensi menyampaikan informasi pada orang terdekat dan tetangga 

terkait penanganan gigitan anjing rabies dapat dikaitkan dengan kondisi geografi 

pemukiman responden yang antar rumah mempunyai jarak yang jauh, dibatasi oleh 

hutan, dengan kondisi jalan yang buruk terutama pada musim hujan serta kebiasaan 

responden berladang, di mana responden lebih banyak berada di kebun/hutan 

daripada di rumah. 

Responden dengan sikap positif dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu 

pengalaman, pendidikan dan usia. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak. Faktor yang mempengaruhi sikap diantaranya adalah pengalaman 

pribadi, kebudayaan, pengaruh orang lain yang dianggap penting, lembaga 

pendidikan, dan sebagainya Notoatmodjo (2011). 

Selain itu ibu sebagai sasaran dalam penelitian ini juga mempunyai peranan 

penting dalam menjaga kesehatan keluarga. Ibu cenderung lebih peduli dan peka 

akan perkembangan kesehatan keluarganya di rumah, sehingga ibu lebih tertarik 

dan mempunyai motivasi besar dalam merubah sikap dan perilaku yang selama ini 

kurang tepat. Hal ini juga yang berperan dalam merubah perilaku negatif ibu 

menjadi positif.  

5.2.3 Pengaruh ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terhadap pengetahuan dan 

sikap ibu  

Berdasarkan tabel 5.2 dan tabel 5.3 diatas diperoleh uji Wilcoxon Sign Rank 

Test pada kelompok perlakuan dan pada kelompok kontrol menunjukkan adanya 
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pengaruh yang signifikan dengan adanya ceramah dan diskusi terpadu (CDT) 

terhadap peningkatan pengetahuan ibu dalam pertolongan pertama gigitan anjing 

Rabies pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil uji Mann Whitney 

pada nilai pengetahuan menunjukkan adanya pengaruh tingkat pengetahuan yang 

signifikan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. 

Peningkatan pengetahuan ibu yang signifikan tersebut disebabkan oleh 

materi ceramah dan diskusi terpadu (CDT) yang diberikan merupakan materi yang 

sederhana dan mudah diterima dan dimengerti, sehingga ibu lebih mudah 

memahami dan mengingat kembali apa yang telah disampaikan. Metode ceramah 

dengan bantuan flip-chart dan leaflet dan diskusi terpadu (CDT) yaitu diskusi pada 

kelompok perlakuan yang dibagi menjadi beberapa kelompok dan terdapat 1 

fasilitator di masing-masing kelompok. Pada kelompok kontrol hanya diberikan 

leaflet saja. 

Menurut Waryana (2016) flip-chart ada yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi sikap, pengetahuan dan atau keterampilan. Flip-chart sering 

digunakan dalam pertemuan kelompok, sehingga alat peraga ini lebih efektif dan 

efisien untuk disediakan bagi penerima manfaat pada tahapan minat, menilai dan 

mencoba. Sedangkan leaflet juga berfungsi untuk mempengaruhi pengetahuan dan 

keterampilannya pada tahap minat, menilai dan mencoba. Keduanya memiliki 

kelebihan yakni tahan lama, mempermudah pemahaman, dan dapat meningkatkan 

gairah dalam belajar sehingga sangat mudah dipahami dan menarik perhatian 

responden. Selain itu kelebihan kedua alat bantu ini tidak perlu menggunakan listrik 

mengingat Desa Merti Jaya belum terjangkau oleh listrik negara, jadi hal ini sangat 

membantu dan mendukung dalam penyampaian informasi. 
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Metode CDT juga sangat membantu dalam mempermudah penerimaan dan 

penyimpanan informasi yang diterima dalam memori serta mengeluarkannya 

kembali ketika diperlukan karena pembelajaran yang dilaksanakan melibatkan 

dimensi visual. Dengan demikian materi yang diberikan akan lebih mudah diterima 

oleh ibu karena peningkatan perhatian dalam mengikuti CDT yang diberikan. 

Responden dengan tingkat pendidikan SD dan SMP pun akan mudah menangkap 

materi yang disampaikan dengan membaca ulang leaflet yang telah diberikan. Usia 

responden yang masuk kategori usia dewasa memiliki kemauan yang tinggi dan 

lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga sehingga menimbulkan rasa ingin 

tahu yang besar untuk menambah wawasan dan pengetahuan.  

Hasil uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test untuk sikap ibu pada kelompok 

perlakuan didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pemberian metode ceramah 

dan diskusi terpadu (CDT) tidak berpengaruh terhadap peningkatan sikap ibu dalam 

pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. Hasil uji Mann Whitney pada nilai 

sikap menunjukkan bahwa ada pengaruh peningkatan sikap yang signifikan antara 

kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. 

Dalam pemberian ceramah dan diskusi terpadu (CDT) terjadi proses belajar 

disertai persepsi positif sehingga ada peningkatan dari sikap negatif ke sikap positif, 

dan juga terjadi peningkatan pengetahuan dan perilaku seseorang, tetapi apabila 

perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan maka perilaku tersebut tidak akan 

berlangsung lama. Pemberian CDT yang dilakukan tidak mendapatkan nilai yang 

signifikan disebabkan pemberian ceramah yang singkat hanya satu kali selama 40 

menit di hari pertama, dan dilanjutkan diskusi terpadu satu kali selama 50 menit 

keesokan harinya. CDT harus dilakukan berulang-ulang untuk mampu mengubah 
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sikap negatif ke positif. Kepercayaan akan tumbuh jika orang berulang-ulang kali 

mendapat informasi yang sama karena individu sikapnya lebih subyektif. 

Dukungan dari tenaga kesehatan bisa meyakinkan untuk bersikap positif demi 

kepentingan responden dan keluarga sehingga diharapkan setelah dilakukan CDT 

ini mampu menaikkan sikap positif pada responden. Merubah perilaku terutama 

sikap seseorang diperlukan waktu yang cukup lama.  
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BAB 6  

SIMPULAN DAN SARAN 

Adapun simpulan dan saran yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:  

6.1 Simpulan  

1. Pemberian CDT pada ibu dapat meningkatkan pengetahuan ibu pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol dalam pertolongan pertama gigitan anjing 

rabies. 

2. Pemberian CDT pada ibu tidak mempengaruhi peningkatan sikap ibu pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dalam pertolongan pertama gigitan 

anjing rabies. 

6.2 Saran  

1. Bagi Perawat Puskesmas 

Perlu dilakukan berbagai metode dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap 

masyarakat dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies, salah 

satunya dengan metode ceramah dan diskusi terpadu. 

2. Bagi Puskesmas 

Untuk memperluas dan mempercepat penyebaran informasi ke masyarakat 

perlu dilakukan pelatihan ceramah dan diskusi terpadu pada kader kesehatan 

tentang dalam upaya pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu dilakukan pengembangan penelitian tentang pengaruh kombinasi 

pemberian metode CDT terhadap perilaku dalam pertolongan pertama pada 

gigitan hewan penular rabies lainnya, dilakukan pada karakteristik responden 
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yang berbeda disertai dengan penambahan jumlah responden, waktu yang lebih 

lama dan alat bantu yang lain (audio-visual). 

4. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat yang telah mengetahui pertolongan pertama gigitan anjing 

rabies yang tepat perlu menyebarkannya pada anggota masyarakat yang lain 

dalam upaya mencegah angka kematian akibat rabies. 
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Lampiran 

Lampiran 1. Penjelasan Penelitian 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

(Informed of consent) 

Judul Penelitian : 

“Pengaruh kombinasi pemberian metode ceramah dan diskusi terpadu (CDT) 

terhadap perilaku ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing 

Rabies” 

Peneliti: Antonia Andasari 

Formulir ini memberi anda informasi tentang tujuan penelitian dan 

penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan, metode yang digunakan, resiko yang 

mungkin timbul, manfaat bagi peserta penelitian, hak untuk mengundurkan diri, 

serta kontak yang dihubungi setiap waktu.Bila terdapat kata-kata yang tidak anda 

mengerti dapat ditanyakan langsung ke peneliti untuk kejelasannya. 

Tujuan penelitian 

Menganalisis pengaruh kombinasi pemberian metode ceramah dan diskusi 

terpadu (CDT) tentang pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap Ibu di Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, 

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

Jaminan kerahasiaan  

Prosedur penelitian yang dijalani akan menjamin kepribadian dan sifat 

kerahasiaan peserta penelitian. Identitas pribadi peserta penelitian (nama, alamat) 

akan dijamin kerahasiaannya dengan memberikan inisial atau kode dan tidak akan 

dipublikasikan. 

Metode yang digunakan 

Peserta penelitian diberikan lembar kuesioner pre-test untuk menilai 

pengetahuan dan sikap tentang pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies. 

Setelah itu diberikan pendidikan kesehatan dengan media leaflet dan flip-chart 

dengan menggunakan metode ceramah sebanyak satu kali selama 40 menit oleh 

peneliti di hari pertama. Keesokan harinya dilakukan diskusi terpadu sebanyak satu 

kali selama 50 menit dan setiap peserta dibagi menjadi lima kelompok kecil dengan 

satu fasilitator (petugas Puskesmas setempat) di setiap kelompok. Setelah itu 

diberikan kuesioner post-test. Untuk kelompok kontrol akan diberikan kuesioner 

pre-test dan setelah itu diberikan leaflet di hari pertama. Keesokan harinya 

diberikan kuesioner post test. Kedua kelompok dilakukan di dua Dusun yang 

berbeda antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
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Resiko yang mungkin timbul 

Penelitian ini tidak mengandung resiko sedikitpun karena Peneliti 

melakukan intervensi yang tidak membahayakan dengan memberikan metode 

ceramah dan diskusi terpadu (CDT) dengan menggunakan alat bantu berupa flip-

chart dan leaflet serta kuesioner pre-test dan post-test. Selain itu Peneliti akan 

menjaga agar responden tetap nyaman saat ceramah dan diskusi terpadu 

berlangsung serta sepanjang penelitian ini dilakukan sehingga penelitian ini dapat 

berjalan dengan lancar.  

Manfaat bagi peserta penelitian 

Penelitian ini juga dilakukan dengan mengutamakan manfaat untuk 

masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang pertolongan pertama pada 

gigitan anjing Rabies di lingkungan rumah dan sekitarnya, serta meningkatkan 

pengetahuan dan sikap pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies sehingga 

dapat menurunkan angka kematian akibat Rabies. 

Hak untuk mengundurkan diri 

Keikutsertaan peserta penelitian dilakukan secara sukarela.Peserta 

penelitian dapat mengundurkan diri setiap saat tanpa sanksi atau hukuman maupun 

kehilangan manfaat atau keuntungan yang ada. 

Kontak yang bisa dihubungi setiap saat 

Jika peserta penelitian mempunyai pertanyaan mengenai penelitian ini 

ataupun mengalami masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dapat 

menghubungi peneliti setiap saat. Antonia Andasari, HP : 081256098006 

 

 

       Merti Jaya, November 2017 

Yang memberi informasi    Yang menerima informasi 

 

 

 

....................................     ....................................... 

Saksi  

 

 

.....................................  
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Lampiran 2. Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat  : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

 

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas dari peneliti, dengan 

menyadari manfaat penelitian ini, maka secara sadar dan suka rela menyatakan: 

Bersedia / Tidak Bersedia *) 

Untuk turut serta dalam penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Kombinasi Pemberian Metode Ceramah dan Diskusi Terpadu 

(CDT) Terhadap Perilaku Ibu Dalam Pertolongan Pertama Pada Gigitan 

Anjing Rabies”   

Dan peserta penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut.Apabila selama 

mengikuti penelitian ini saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun, maka saya 

berhak membatalkan persetujuan ini.Demikian pernyataan ini saya buat dengan 

sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 

 

      Merti Jaya, November 2017 

 

  Peneliti,      Responden, 

 

 

 

   (                                )                            (                                          ) 

 

Saksi, 

 

 

(                                       ) 

*) coret salah satu  
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Lampiran 3. Kuesioner 

LEMBAR KUESIONER DATA RESPONDEN 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Diisi oleh responden 

2. Beri tanda silang (x) pada jawaban yang paling dianggap benar 

3. Jangan memberi tanda apapun pada kotak disebelah kanan 

1. Kode responden   : 

2. Umur    :                                           

3. Pendidikan   : 

4. Pekerjaan    : 

5. Adakah keluarga yang pernah digigit hewan atau anjing setahun ini:  

6. Jika ada, berapa kali :............... kali, di bagian tubuh mana ? :........... 

7. Apakah keluarga memelihara anjing di rumah: 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Responden : 

Tanggal pengisian : 
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A. Pengetahuan Ibu tentang Rabies diadopsi dari (Liu et al., 2017) dan 

(Mendrofa, 2014) 

Petunjuk pengisian : 

1. Diisi oleh responden 

2. Beri tanda ceklis (√) pada jawaban yang dianggap benar 

NO PERTANYAAN BENAR SALAH 

1. Rabies adalah penyakit anjing gila   

2. Rabies disebabkan oleh virus   

3. Rabies hanya menyerang anjing saja   

4. Virus rabies  tidak terdapat pada kucing, dan monyet   

5. 
Virus rabies menular  melalui gigitan hewan yang 

terkena rabies   

6. 
Gejala rabies pada anjing menjadi galak, liur berlebihan 

dan takut pada cahaya   

7. Gejala  rabies pada manusia badan lemas dan diare   

8. Luka gigitan anjing sebaiknya dibiarkan saja   

9. Luka bekas gigitan anjing harus dibalut   

10. Luka karena gigitan anjing tidak boleh dijahit   

11. Virus  rabies  dapat menyerang saraf dan otak   

12. Rabies dapat mengakibatkan kematian   

13. Penyakit Rabies sangat berbahaya   

14. Pasien yang digigit anjing segera di bawa ke Puskesmas   

15. Obat untuk penyakit Rabies belum ditemukan   
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B. Sikap Ibu dalam pertolongan pertama pada gigitan anjing diadopsi dari 

(Liu et al., 2017) dan (Mendrofa, 2014) 

Petunjuk pengisian : 

1. Pilihlah jawaban yang benar menurut anda 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada pilihan jawaban yang paling benar 

No Soal 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Jika digigit anjing, luka dicuci dengan air 

mengalir menggunakan sabun/deterjen 

dan diberi betadine 

    

2. Setelah luka dicuci dengan air mengalir 

menggunakan sabun/deterjen dan diberi 

betadine, segera dibawa ke Puskesmas 

    

3. Pertolongan pertama yang tepat pada 

gigitan anjing dapat mencegah rabies 

    

4. Anjing peliharaan tidak perlu diberikan 

vaksin anti rabies  

    

5. Anjing peliharaan tidak perlu diikat atau 

dikandang  

    

6. Anjing yang berkelakuan aneh, tidak 

perlu dilaporkan kepada Dinas 

Peternakan/Fasilitas Kesehatan terdekat 

    

7. Anjing yang menggigit manusia harus 

segera dilaporkan kepada Dinas 

Peternakan/Fasilitas Kesehatan terdekat 

    

8. Anjing yang sudah menggigit manusia 

harus dieliminasi (dimusnahkan) 

    

9. Penting membagikan informasi tentang 

pertolongan pertama pada gigitan anjing 

kepada keluarga di rumah 

    

10. Tidak perlu membagikan informasi 

tentang pertolongan pertama pada 

gigitan anjing kepada tetangga dan 

warga sekitar 
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Lampiran 4. Satuan acara penyuluhan (SAP) pertolongan pertama pada 

gigitan anjing rabies 

a. SAP Metode Ceramah 

SATUAN ACARA PENYULUHAN METODE CERAMAH  

PERTOLONGAN PERTAMA PADA GIGITAN ANJING RABIES 

Topik   :Rabies 

Pokok Bahasan :Pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies 

Sasaran   :Ibu-ibu Desa Merti Jaya, Tempunak, Sintang 

Hari/Tgl  :                 /        November 2017 

Waktu    :40 menit 

Tempat   :Balai Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, Sintang 

Pelaksana  :Mahasiswa Fakultas Keperawatan UNAIR 

 

A. TUJUAN UMUM 

Setelah mengikuti penyuluhan ini, ibu-ibu diharapkan mengetahui dan 

memahami pentingnya pertolongan pertama pada gigitan anjing di daerah KLB 

Rabies. 

B. TUJUAN KHUSUS 

Setelah mengikuti penyuluhan ini, ibu-ibu diharapkan mampu: 

1. Menyebutkan pengertian Rabies 

2. Menyebutkan cara penularan Rabies 

3. Menyebutkan tanda dan gejala anjing Rabies 

4. Menyebutkan gejala Rabies pada manusia 

5. Menyebutkan pertolongan pertama pada gigitan anjing 

C. MATERI 

1. Pengertian Rabies 

2. Cara penularan Rabies 

3. Tanda dan gejala anjing Rabies 

4. Gejala Rabies pada manusia 

5. Pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies 

D. METODE  

 Ceramah  

E. MEDIA  

 Leaflet 

 Flip-chart 
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F. KEGIATAN PENYULUHAN (METODE CERAMAH) 

No Waktu Kegiatan Penyuluhan  Kegiatan Peserta 

1. 5 menit  Pembukaan: 

- Mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

- Mengevaluasi tingkat pendidikan peserta 

- Menjelaskan tujuan dari metode ceramah 

- Melakukan kontrak waktu 

- Menyebutkan materi yang akan 

diberikan 

 

- Menjawab salam  

 

- Menjawab tingkat 

pendidikan. 

- Mendengarkan 

 

- Mendengarkan 

- Mendengarkan  

 

2. 20 menit Pelaksanaan : 

- Menjelaskan pengertian Rabies 

- Menjelaskan cara penularan Rabies 

- Menjelaskan tanda dan gejala anjing 

Rabies 

- Menjelaskan gejala Rabies pada manusia 

- Menjelaskan cara pertolongan pertama 

pada gigitan anjing Rabies 

 

- Mendengarkan 

3. 10 menit Evaluasi: 

- Menanyakan kembali materi yang telah 

disampaikan  

 

- Menjawab dan 

menjelaskan 

pertanyaan 

4. 5 menit Terminasi: 

- Menyampaikan kontrak pertemuan yang 

akan datang 

- Mengucapkan terimakasih 

- Mengucapkan salam penutup 

 

- Mendengarkan dan 

menjawab salam 

G. EVALUASI  

1. Evaluasi Struktur  

Penyuluhan dilakukan di Balai Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, 

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat oleh Mahasiswa Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga 

2. Evaluasi Proses 

a. Ibu-ibu antusias dan mengikuti penyuluhan sampai selesai 

b. Ibu-ibu menjawab pertanyaan yang diberikan  

c. Ibu-ibu memberikan banyak pertanyaan yang terkait dengan topik yang 

dibahas 

3. Evaluasi Hasil 
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a Peserta mampu menyebutkan pengertian Rabies 

b Peserta mampu menyebutkan cara penularan Rabies 

c Peserta mampu menyebutkan tanda dan gejala anjing Rabies 

d Peserta mampu menyebutkan gejala Rabies pada manusia 

e Peserta mampu menyebutkan pertolongan pertama pada gigitan anjing 
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b. SAP Metode Diskusi Terpadu 

SATUAN ACARA PENYULUHAN METODE DISKUSI TERPADU 

PERTOLONGAN PERTAMA PADA GIGITAN ANJING RABIES 

Topik   :Rabies 

Pokok Bahasan :Pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies 

Sasaran   :Ibu-ibu Desa Merti Jaya, Tempunak, Sintang 

Hari/Tgl  :                 /        November 2017 

Waktu    :50 menit 

Tempat   :Balai Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, Sintang 

Pelaksana  :Mahasiswa Fakultas Keperawatan UNAIR 

 

A. TUJUAN UMUM 

Setelah mengikuti penyuluhan ini, ibu-ibu mampu mengerti dan 

memahami pentingnya pertolongan pertama pada gigitan anjing di daerah KLB 

Rabies. 

B. TUJUAN KHUSUS 

Setelah mengikuti penyuluhan ini, ibu-ibu diharapkan mampu: 

1. Mempraktekkan cara pertolongan pertama pada gigitan anjing Rabies 

dengan tepat 

2. Membagikan informasi yang telah didapat kepada keluarga di rumah 

C. MATERI 

1. Pembagian kelompok  

2. Pemberian contoh kasus  

3. Diskusi perkelompok tentang pertolongan pertama yang tepat pada gigitan 

anjing Rabies 

4. Pembahasan hasil diskusi 

5. Tanggapan masing-masing kelompok 

6. Kesimpulan hasil diskusi secara umum 

D. METODE  

 Diskusi terpadu  
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E. KEGIATAN PENYULUHAN (METODE DISKUSI TERPADU) 

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 5 menit  Pembukaan: 

- Membuka kegiatan dengan 

mengucapkan salam 

- Menjelaskan tujuan dari metode 

diskusi terpadu 

- Melakukan kontrak waktu 

- Menyebutkan kegiatan yang 

akan diberikan 

 

- Menjawab salam  
 

- Mendengarkan  

 

- Mendengarkan  

- Mendengarkan  

2. 30 menit Pelaksanaan metode diskusi 

terpadu: 

- Membagi responden menjadi 5 

kelompok kecil 

- Memberikan contoh kasus yang 

pernah terjadi 

- Meminta semua kelompok 

untuk berdiskusi cara 

pertolongan pertama pada kasus 

- Meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi 

- Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi 

- Menyimpulkan hasil diskusi 

secara umum 

 

- Mengikuti arahan 
 

- Mendengarkan  

 

- Berdiskusi bersama 

anggota kelompok 

 

- Mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

- Menanggapi hasil 

diskusi kelompok lain 

- Mendengarkan  

3. 10 menit Evaluasi: 

- Peserta memahami hasil diskusi 

yang telah dilakukan 

 

 

- Peserta mampu 

menjelaskan kembali 

hasil diskusi 

4. 5 menit Terminasi: 

- Mengucapkan terimakasih 

- Mengucapkan salam penutup 

 

- Menjawab salam 

 

F. EVALUASI  

1. Evaluasi Struktur  

Penyuluhan dilakukan di Balai Desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, 

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat oleh Mahasiswa Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga 

2. Evaluasi Proses 

a. Ibu-ibu antusias dan mengikuti penyuluhan sampai selesai 

b. Ibu-ibu berperan/terlibat secara aktif dalam diskusi terpadu 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
76 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH…ANTONIA ANDASARI 

c. Ibu-ibu memberikan banyak pertanyaan yang terkait dengan topik yang 

dibahas 

3. Evaluasi Hasil 

Peserta mampu memberikan penjelasan contoh kasus dan pertolongan 

pertama pada gigitan anjing Rabies secara tepat 
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Lampiran 5. Materi satuan acara penyuluhan 

MATERI PERTOLONGAN PERTAMA PADA GIGITAN ANJING 

RABIES  

1. Pengertian Rabies 

Rabies disebut juga Lyssa, Tollwut atau Penyakit Anjing gila.Rabies adalah 

penyakit zoonosis dan infeksi virus akut yang menyerang sistem saraf pusat 

manusia dan mamalia dengan mortalitas 100% (Tanzil, 2014). Rabies juga disebut 

penyakit anjing gila yaitu penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus dari 

genus Lyssavirus (dari bahasa Yunani Lyssa yang berarti mengamuk atau 

kemarahan). Rabies berasal dari bahasa latin “rabere” yang artinya marah, menurut 

bahasa Sansekerta “rabhas” yang berarti kekerasan (Kemenkes, 2016). 

2. Penyebab Rabies 

Penyebab Rabies adalah virus Rabies yang termasuk genus Lyssavirus, famili 

Rhabdoviridae. Penularan melalui jilatan atau gigitan hewan yang terjangkit rabies 

(Tanzil, 2014).Virus rabies bertransmisi melalui luka atau kontak langsung dengan 

permukaan mukosa dari hewan penular Rabies (Agustiningsih, Puspa, Nugraha, & 

Setiawaty, 2014). Sebagian besar penularan Rabies ke manusia di Indonesia, 

disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi Rabies (98%) dan lainnya oleh kera 

dan kucing (Kemenkes, 2014). Anjing dan kucing merupakan sumber penularan 

Rabies yang paling penting, karena dua jenis hewan inilah yang paling dikenal 

sebagai hewan peliharaan sehingga kedua hewan ini pula yang paling sering kontak 

dengan manusia. 

Semua mamalia pada dasarnya peka terhadap infeksi virus Rabies tetapi 

terdapat urutan kepekaan dari berbagai species dari mamalia.Mamalia yang paling 
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peka dan seringkali merupakan kasus Rabies spontan adalah golongan anjing 

misalnya anjing domestikasi (anjing peliharaan), anjing hutan, serigala dan rubah. 

Beberapa spesies lain digolongkan ke dalam kepekaan sedang yaitu raccoon, sigung 

dan kelelawar vampire. Sedangkan yang kurang kepekaannya adalah golongan 

tupai kera dan kucing (Kemenkes, 2014). 

3. Tanda Dan Gejala Rabies Pada Manusia 

Gejala dan tanda penderita Rabies pada manusia yaitu terdapat beberapa 

fase.Fase prodromal berlangsung pendek sekitar dua sampai empat hari yang 

ditandai dengan malaise, anorexia, sakit kepala, nausea, vomit, sakit tenggorokan 

dan demam. Selanjutnya memasuki fase sensorik yang berupa terjadinya sensasi 

abnormal di sekitar tempat infeksi yang kemudian berlanjut ke fase exitasi berupa 

ketegangan, ketakutan, hyperlacrimasi, dilatasi pupil, keringat berlebihan, 

halusinasi, kaku otot, keinginan melawan, dysphagia sehingga hypersalivasi dan 

hydrophobia. Kematian biasanya diakibatkan karena paralisa otot pernafasan 

(Rahayu, 2009). 

Selain gejala diatas, WHO (2010) juga menambahkan gejala lainnya yaitu 

gejala meningeal (sakit kepala, kaku kuduk) dapat menonjol walaupun kesadaran 

normal. Pada kedua bentuk, pasien akhirnya akan berkembang menjadi paralisis 

komplit, kemudian menjadi koma, dan akhirnya meninggal yang umumnya karena 

kegagalan pernafasan. Tanpa terapi intensif, umumnya kematian akan terjadi dalam 

7 hari setelah onset penyakit (Tanzil, 2014).. 

4. Tanda Dan Gejala Rabies Pada Anjing  

Pengenalan gejala dan tanda Rabies pada hewan yaitu adanya perubahan 

perilaku hewan tidak mengenal pemiliknya, tidak menuruti perintah pemiliknya, 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
79 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH…ANTONIA ANDASARI 

mudah terkejut. Gejala lain mudah berontak, takut pada sinar/cahaya sehingga 

hewan bersembunyi di tempat gelap, gelisah, mengunyah benda-benda di 

sekitarnya, berjalan mondar-mandir bila di kandang. Hewan menjadi beringas, 

menyerang objek yang bergerak, terjadi kelumpuhan kaki belakang dan dalam 10-

14 hari akan mati karena Rabies (Kemenkes, 2014). 

5. Pertolongan Pertama Pada Gigitan Anjing Rabies 

Untuk pertolongan pertama pada jilatan/gigitan anjing di rumah, menurut 

(Kemenkes, 2014) adalah: 

1). Cuci luka gigitan memakai sabun/deterjen dengan air mengalir selama 10-15 

menit. 

2). Beri antiseptik pada luka gigitan (povidoneiodine, alkohol 70%, dll). 

3). Segera ke Puskesmas / Rumah Sakit / Pusat Pelayanan Rabies (RabiesCenter) 

untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya.  
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Lampiran 6 Hasil Uji Statistik 

a. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

1). Hasil Pre-Test Pengetahuan dan Sikap 

 

2). Hasil Post-Test Pengetahuan Dan Sikap 
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3). Selisih Pengetahuan dan Sikap 

 

  



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
82 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI CERAMAH… ANTONIA ANDASARI 

b. Uji Wilcoxon pre-post test pengetahuan dan sikap 
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c. Uji Mann-Whitney Pengetahuan dan Sikap 
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d. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 

resp 

Pertanyaan 
total 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 

1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 

2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 37 

5 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 35 

6 4 4 4 3 2 1 3 2 3 4 30 

7 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 32 

8 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 31 

9 4 4 4 3 1 3 4 1 3 3 30 

10 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 27 
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Lampiran 7 Sertifikat Etik 
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Lampiran 8 Surat ijin pengambilan data awal 
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Lampiran 9 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 10 Surat keterangan telah melakukan penelitian 
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Lampiran 11 Leaflet 
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