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ABSTRAK 
 

Widhyaningrum Marliyana Priyanti 
Keefektifan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Film Animasi 
Dalam Meningkatkan Pengetahuan Siswa Tentang Penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD) Pada Siswa Sekolah Dasar (Studi Dilakukan Pada 
Siswa Kelas V SDN Kalisapu 01 dan 02 Tahun 2011 Kecamatan Slawi 
Kabupaten Tegal), 
VI + 71 halaman + 13 tabel + 6 gambar + lampiran 
 
 Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan  salah satu penyakit 
menular dan menjadi  masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit DBD 
dapat menyerang semua orang terutama anak-anak. Mengingat usia anak-anak 
lebih rentan terkena penyakit DBD, maka perlu ada upaya untuk memberikan 
pengetahuan sejak dini tentang penyakit DBD dengan memberikan penyuluhan 
kesehatan langsung kepada anak-anak di sekolah-sekolah dasar. Dengan sasaran 
penyuluhan anak SD, media film animasi diharapkan akan lebih efektif. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah media film animasi efektif 
dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang penyakit DBD pada siswa SD. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media film animasi efektif 
dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang penyakit DBD.  

Jenis penelitian ini adalah quasy experiment with pretest posttest control 
group design. Populasi dalam penelititan ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 
Kalisapu 01 dan 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebanyak 59 anak. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara purposive sampling dengan 
patokan rule of thumb sehingga diperoleh sampel sebanyak 46 anak. Dari jumlah 
46 anak dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen (intervensi 
media film animasi) dan kelompok kontrol (intervensi metode ceramah). 
Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner dan film animasi. Analisis data 
dilakukan secara univariat dan bivariat (uji mann-whitney). 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil nilai signifikansi atau nilai p = 
0,002. Karena nilai p < 0,005, maka diperoleh hasil bahwa hipotesis nol (Ho) 
ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sehingga terdapat perbedaan yang 
bermakna antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah media film animasi efektif dalam 
meningkatkan pengetahuan penyakit DBD pada siswa kelas V SDN Kalisapu 01 
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2011. Saran yang diajukan, (1) Bagi 
pihak sekolah : hendaknya turut aktif memberikan informasi kesehatan khususnya 
penyakit DBD, (2) Petugas kesehatan : mengusulkan media film animasi sebagai 
media dalam penyuluhan, (3) Pemerintah Kabupaten Tegal : hasil penelitian ini 
sebagai bahan kajian dalam menentukan metode/media promosi kesehatan yang 
efektif sesuai dengan sasarannya. 
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