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1.1. LA TAR BELAKANG PENELITIAN

Program "Dokter Kecil" merupakan salah satu program Usaha Kesehatan Sekolah.

Usaha Kesehatan Sekolah adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat

anak usia sekolah yang berada di sekolah dan perguruan agama.

Menurut UU RI No.23 tahun 1992 tentang kesehatan sekolah disebutkan bahwa

"Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat

peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar,

tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya yang

berkualitas". (Nardho Gunawan, 1994).

Ditinjau dari sudut pembangunan di bidang kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS) adalah salah satu usaha strategi untuk mencapai kemandirian masyarakat

khususnya peserta didik dalam mengatasi masalah kesehatan, dan menolong dirinya

sendiri di bidang kesehatan, yang selanjutnya akan mengahasilkan derajat kesehatan

yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Program Dokter Kecil merupakan

suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam program UKS.

Berdasarkan data yang didapat di Puskesmas Tamblong, terbukti bahwa program

ini berhasil, dilihat dari persentase angka melebihi target yang ditentukan (> 10%).

Dengan latar belakang data tersebut maka penulis memilih judul penelitian

"Faktor - Faktor Pendukung Keberhasilan Program Dokter Kecil Di Wilayah

Puskesmas Tamblong".
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1.2. IDENTIFlKASI MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah

yang mendukung keberhasilan Program Dokter Kecil Ji Wilayah Puskesmas

Tamblong.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Maksud penelitian:

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan program Dokter Kecil.

1.3.2 Tujuan ptnelitian:

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan program Dokter Kecil di

wilayah Puskesmas Tamblong melalui tinjauan tentang faktor pengetahuan, sikap,

dan perilaku Dokter kecil di wilayah tersebut.

1.4. MANF AA T KAR YA TULIS ILMIAH

-MeniIlgkatkan keberhasilan program Dokter Kecil di Indonesia.

- Meningkatkan keberhasilan program Usaha Kesehatan Sekolah di Indonesia.

- Menambah pengetahuan umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan

program Dokter Kecil.

- Memberi masukan dalam kemajuan program Dokter Kecil dan Usaha

Kesehatan Sekolah di Indonesia serta dalam pembuatan Karya Tulis lain

yang berhubungan.

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
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1.5. KERANGKA PEMIKlRAN

Dengan melihat fakta berhasilnya Program Dokter Kecil di wilayah Puskesmas

Tamblong maka akan dilakukan survey yang berisi tinjauan terhadap pengetahuan,

sikap, dan perilaku para dokter kecil serta observasi langsung terhadap program

tersebut di wilayah Puskesmas Tamblong, yang diharapkan dapat mengungkap

jawaban dari pertanyaan " Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan

Program Dokter Kecil?".

1.6. MFTODOLOGI

Jenis penelitian karya tulis ini adalah deskriptif. Rancangan penelitian yang

dipakai adalah cross sectional yaitu rancangan penelitian yang mempelajari variabel

penelitian dengan cara mengamati secara serentak pada waktu atau periode tertentu.

Penelitian survey ini dilakukan dengan cara pengambilan data secara wawancara

langsung dan observasi partisipatif terhadap sample yaitu dokter kecil. Disini

digunakan whole sample ( total populasi ), yaitu sebanyak 32 orang dokter kecil,

dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner.

1.7. LOKASI DAN WAKTU

Penelitian dilakukan di dua Sekolah Dasar yang termasuk ke dalam wilayah

Puskesmas Tamblong mulai tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan tanggal 15 Juni

2004.
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