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ABSTRACT 

Introduction: Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a tropical disease that endemic in 

Indonesia and tends to increase. The undergoing program during in dealing with this 

disease is not effective due to low self-efficacy of the society. Low self-efficacy lowers the 

commitment of society to prevent DHF. The purpose of this study was to examine the 

effect of health coaching to family’s self-efficacy in conducting dengue haemorrhagic 

fever prevention. Method: This research was a quasi-experiment study using pre and post 

control group design. A total of 21 family from Puskesmas Pacar Keling, Surabya was 

included as respondents, divided into 11 for the treatment group and 10 for the control 

group. The sampling method used was purposive sampling based on the inclusion 

criteria. The dependent variable was self-efficacy and health coaching was the 

independent variable. Data were taken with questionnaire and analysed by Wilcoxon 

signed rank test and Mann Whitney U test with significance level 0.05. Result: Wilcoxon 

test results for the treatment group showed p=0.008, in control group revealed p=1.000, 

while the Mann Whitney test revealed p=0.003. Discussion: It can be  concluded that 

health coaching is effective in improving family’s self-efficacy in the prevention of DHF. 

The changes made by altering family’s Health Inhibiting Thinking (HIT) into Health 

Enhancement Thinking (HET). The results of this study can be used as an alternative 

method of health promotion. 
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PENDAHULUAN 

 

Demam Berdarah Dengue (DBD)  

sebagai salah satu penyakit yang 

menular melalui vektor nyamuk 

meningkat secara global dalam satu 

dekade terakhir. Dalam beberapa tahun 

terakhir penularannya berkembang ke 

area urban dan semi-urban dan menjadi 

perhatian di bidang kesehatan 

masyarakat secara international (WHO, 

2013). Daerah paling banyak 

terpengaruh adalah Asia dan Amerika 

Latin dan menjadi salah satu penyebab 

hospitalisasi pada anak di kedua 

wilayah tersebut. Hampir 2,5 milyar 

orang dari seluruh dunia atau lebih dari 

40%  beresiko terkena DBD (WHO, 

2014). Satu-satunya cara pencegahan 

yang ada saat ini adalah dengan 

mengendalikan vektor yang 

menularkan DBD yang dilakukan 

dengan cara mencegah akses nyamuk 

ke tempat bertelur melalui manajemen 

dan modifikasi lingkungan, membuang 

sampah padat dan menyingkirkan 

habitat buatan yang dibuat oleh 

manusia, serta menutup, 

mengosongkan, dan  membersihkan 

tempat penampungan air  namun dalam 

pelaksanaan  kampanye pencegahan 

Demam Berdarah belum bisa 100% 

efektif pada penelitian di Malaysia (Isa, 

2013). Halangan dalam melaksanakan 

pencegahan adalah kurangnya self-
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efficacy, kurangnya pemahaman 

tentang manfaat serta rendahnya angka 

terkena DBD pada seseorang (Wong, 

2013).   

 

Di wilayah kerja Puskesmas Pacar 

Keling responden cukup paham tentang 

pengetahuan terhadap DBD, tetapi 

perilaku pencegahan masih banyak 

warga yang belum rutin menguras bak 

mandi. Masih banyak warga yang 

menolak membeli abate dari petugas 

kesehatan, serta beberapa RW masih 

sulit untuk melakukan kerja bakti. 10 

responden dalam data awal saat di 

wawancara jarang membersihkan 

saluran air kecuali telah mampet. 

Kader sudah mendatangi keluarga, 

tetapi biasanya keluarga menolak. 

 

Dalam konteks Health Promotion 

Model sebuah perilaku yang dilakukan 

seseorang dipengaruhi beberapa faktor. 

Faktor faktor tersebut dibagi dalam dua 

domain besar. Domain pertama yakni 

domain karakter individu serta perilaku 

sebelumnya. Domain kedua meliputi 

kognitif behaviour spesifik dan sikap  

yang terdiri dari beberapa komponen 

yakni manfaat tindakan, hambatan 

tindakan, self-efficacy, respon emosi, 

pengaruh interpersonal dan pengaruh 

situasional. Dari teori tersebut 

perceived self-efficacy memiliki 

peranan dalam  membentuk komitmen 

dalam melaksanakan kegiatan.  

 

Untuk meningkatkan self-efficacy 

diperlukan beberapa elemen yakni 

melatih dengan mengalami sendiri, 

melalui model, dan persuasi verbal. 

Metode health coaching dipilih karena 

metode ini memungkinkan tercapainya 

3 elemen dalam peningkatan self-

efficacy dengan cara mengintegrasikan 

3 elemen tersebut. health coaching 

memiliki keunggulan karena tidak 

hanya mementingkan aspek kognitif 

pasien saja melainkan psikomotorik 

dan psikologis. Dalam health coaching 

berpusat pada pasien dan pemilihan 

tujuan aktifitas juga ditentukan oleh 

pasien sehingga pasien lebih terlibat 

dalam aktifitas Tujuan penelitian ini 

adalah Menjelaskan pengaruh health 

coaching terhadap peningkatan self-

efficacy keluarga dalam melaksanakan 

pencegahan DBD di wilayah kerja 

puskesmas Pacar Keling 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian ini menggunakan quasy 

eksperiment dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pre-post test control 

group design. Health coaching dengan 

7 elemen menurut Ghorob (2012) 

sebagai variabel independen dan self-

efficacy keluarga dalam melaksanakan 

pencegahan DBD sebagai variabel 

dependen. Sejumlah 21 keluarga 

dipilih dengan menggunakan purposive 

sampling berdasarkan kriteria inklusi 

yakni: 1) keluarga inti; 2) memiliki 

anak 6-12 tahun; 3) belum pernah 

menderita DHF; serta memiliki self-

efficacy rendah. Responden dibagi 

dalam 2 kelompok, 11 kelompok 

perlakuan dan 10 kontrol.  

 

Pada kelompok perlakuan dilakukan 7 

elemen esensial Ghorob yakni 

memberikan informasi, memberikan 

keterampilan penyakit spesifik, 

negotiating health behaviour change, 

menyediakan training pemecahan 

masalah, membantu aspek emosional 

klien, kontrol reguler, dan mendorong 

untuk terlibat aktif dalam manajemen 

penyakit. Kegiatan dilakukan dalam 4 

sesi selama 4 minggu untuk kelompok 

perlakuan. Sementara kelompok 

kontrol hanya diberikan booklet 

pencegahan DBD. Self-efficacy diukur 

dengan menggunakan kuisioner dari 

Isa (2012). Hasil dianalisis dengan 

Wilcoxon Signed Rank Test dan Mann 

Whitney U Test dengan signifikansi 

p<0,05.
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HASIL PENELITIAN 

 

Tabel 1 Pengaruh health coaching terhadap peningkatan self-efficacy keluarga dalam  

             melaksanakan pencegahan DBD 

Kelompok Perlakuan 

Self-efficacy Sebelum Setelah 

uji wilcoxon 

p=0.008 

Rendah 11 4 

Sedang 0 7 

Tinggi 0 0 

Total 11 11 

Kelompok Kontrol 

 Self-efficacy Sebelum  Setelah  

uji wilcoxon 

p=1.00 

Rendah 10 10 

Sedang 0 0 

Tinggi 0 0 

Total 11 11 

Mann Whitney Postest perlakuan dan kontrol 

Self-efficacy Perlakuan Kontrol 

uji mann whitney 

p=0,003 

Rendah 4 10 

Sedang 7 0 

Tinggi 0 0 

Total 11 10 

 

Tabel menunjukkan hasil pre dan 

posttest kelompok perlakuan. Tabel 

tersebut didapatkan bahwa 7 responden 

mengalami kenaikan tingkat self-

efficacy. Hasil uji wilcoxon 

menunjukkan bahwa p=0,008 di mana 

nilai p<0.005. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan health 

coaching terhadap self-efficacy. Dari 

tabel tersebut juga didapatkan bahwa 

seluruh responden pada kelompok 

kontrol tidak mengalami kenaikan self-

efficacy. Hasil uji wilcoxon 

menunjukkan p=1,000 yang berarti 

sama sekali tidak ada perbedaan antara 

pre dan post pada kelompok kontrol. 

Sementara hasil uji mann-whitney 

menunjukkan p=0.003 yang artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan pada 

kelompok yang diberi perlakuan health 

coaching dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil, perbedaan tingkat 

self-efficacy kelompok perlakuan pada 

pretest dan posttest melalui uji 

Wilcoxon menunjukkan nilai p<0,05, 

selain itu pada uji Mann Whitney untuk 

melihat perbedaan hasil posttest antara 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol didapat nilai p<0,05 yang 

artinya H1 diterima yaitu ada pengaruh 

health coaching terhadap peningkatan 

self-efficacy orang tua dalam 

pencegahan DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Pacar Keling.. Hubungan ini 

menunjukkan bahwa intervensi yang 

diberikan peneliti efektif. Dari 11 

responden perlakuan 7 diantara telah 

naik predikatnya menjadi sedang di 

mana menurut Isa (2013) seseorang 

yang self-efficacynya telah mencapai 

titik sedang sudah dianggap mampu 

untuk melaksanakan tugas pencegahan 

DBD tersebut (Isa, 2013). 

 

Berdasarkan teori Pender terdapat 2 

asumsi dasar yang mendasari health 

coaching yaitu pertama tenaga 

kesehatan sebagai bagian dari 

lingkungan akan mempengaruhi 

seseorang dan yang kedua adalah setiap 

individu akan secara aktif meregulasi 

perilakunya sendiri (Alligood, 2006). 

Prinsip health coaching adalah 

membantu responden melakukan 
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regulasi diri untuk merubah perilakunya 

di mana menurut teori Pender dengan 

mengubah status afek seseorang akan 

meningkatkan self-efficacy orang 

tersebut (Gale, 2012).  

 

Berdasarkan analisis data diketahui 

hasil self-efficacy meningkat. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Gale (2012) 

yang menyatakan tujuan health 

coaching adalah meningkatkan self-

efficacy. Menurut Ghorob (2012), untuk 

mencapai hasil yang efektif maka 

health coaching dilakukan melalui 7 

elemen essential yakni memberikan 

informasi, memberikan ketrampilan 

penyakit spesifik, negosiasi perubahan 

perilaku, menyediakan training 

pemecahan masalah, membantu aspek 

emosional klien, mendorong terlibat 

aktif dalam manajeman penyakit, dan 

kontrol reguler. Dari hasil yang telah 

dilakukan dengan telah mengikuti 7 

elemen tersebut dan mampu 

meningkatkan self-efficacy orang 

tersebut.  

 

Mekanisme terjadinya peningkatan self-

efficacy selama health coaching dimulai 

dengan penentuan goal oleh seseorang. 

Menurut Da Silva goal dan strategi 

lebih difokuskan pada kemampuan 

klien sehingga lebih bisa diikut oleh 

klien (Da silva, 2011). Dalam penelitian 

ini goal yang dominan adalah 

penggantian air lemari es (4 responden),  

Mengajak tetangga kerja bakti (5 

responden), membersihkan talangan air 

(5 responden), Membersihkan container 

sesuai kriteria WHO (4 responden). 

Bagi responden goal-goal tersebut 

dianggap sebagai tujuan realistis yang 

bisa dicapai dalam waktu penelitian. 

Dalam pandangan Bandura salah satu 

upaya peningkatan self-efficacy adalah 

prestasi yang pernah dicapai pada masa 

lalu yakni apabila dimasa lalu sukses 

dalam melakukan suatu hal maka self-

efficacy akan naik dan kesuksesan di 

masa lalu adalah sumber self-efficacy 

yang paling kuat. Pemilihan goal yang 

telah disebutkan merupakan suatu 

bentuk pemikiran responden akan 

tercapainya tujuan yang paling mungkin 

bisa dilakukan oleh responden. Dalam 

pelaksanaannya sebagaian besar 

responden yang berfokus pada 

mengajak tetangga dalam memberantas 

jentik nyamuk sebagai tujuan goalnya. 

Peneliti berpendapat responden bahwa 

responden memahami  memberantas 

demam berdarah tidak bisa hanya 

dilakukan oleh individu dan keluarga 

sendiri melainkan harus bersama sama 

masyarakat. Pada tugas memberantas 

sarang nyamuk banyak responden yang 

telah memilih memberlakukan 

container sesuai kriteria WHO. Hal ini 

bisa diartikan bahwa responden telah 

sadar dan paham bagaimana melakukan 

pencegahan yang benar.  

 

Dalam health coaching terdapat istilah 

Health Inhibiting Thinking (HIT) yang 

merupakan persepsi-persepsi negatif 

yang menghambat perilaku. Dan health 

enhancement Thinking (HET) yang 

merupakan pemikiran positif yang 

mendorong perubahan perilaku (Palmer, 

2004). Dan penggalian HIT dan HET 

merupakan standard dalam 

melaksanakan health coaching. 

Menurut Bandura Emotional arousal 

dan affective status akan mempengaruhi 

self-efficacy seseorang (Bandura, 2006). 

Dalam teori HPM Pender, afektif terkait 

kegiatan baik itu positif maupun negatif 

akan mempengaruhi self-efficacy di 

mana bila negatif maka akan 

meningkatkan self-efficacy dan apabila 

positif maka akan meningkatkan self-

efficacy (Alligood, 2014). HIT dan HET 

merupakan respon afektif seseorang di 

mana HIT merupakan afektif yang 

bersifat negatif dan HET merupakan 

afektif yang bersifat positif (Palmer, 

2003). Semakin banyak HIT maka 

semakin rendah self-efficacy seseorang. 

Dalam proses health coaching yang 

telah dilakukan, HIT yang dominan 

adalah tidak ada waktu karena 

kesibukan, capek, serta warga tetangga 

yang susah.  
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“tetangga disini mas, susah untuk kerja 

bakti, pak RT juga jarang ngajak 

warganya” (P1) 

“Tetangga disini susah mas, gak ada 

yang mau jadi panitia” (P2) 

“Tetangganya susah mas disini, gak 

ngurus begituan” (P4) 

“Tetangganya susah mas, kalau gak 

ada apa apa gak bakalan mau” (P6) 

“Warganya susah” (P7) 

 

HIT yang muncul tersebut diakibatkan 

oleh lingkungan sekitar yang tidak 

mendukung program pemberantasan 

DBD.  HIT lain yang muncul dalam 

pelaksanaan 

“Suami saya sibuk mas kalau bersihkan 

tiap minggu talangannya” 

“Capek mas banyak banget yang mesti 

dibersihkan” 

“Gak da waktu” 

Merupakan HIT di mana responden 

merasa lelah dan tidak tersedia cukup 

waktu untuk melaksanakan kegiatan 

pencegahan DBD. HIT ini berdampak 

pada nilai self-efficacy kelompok 

perlakuan pada saat pretest di mana 

semua responden berada di kategori 

rendah.  

 

Setelah dilakukan health coaching 

sehingga memunculkan HIT, sebagai 

berikut: 

“iya mas, biar saya bersihkan rumah 

saya dulu biar jadi contoh, kalau 

sempat kalau pas pengajian saya bilang 

ke bu RT, biar yang lain juga ikut 

bersih bersih” 

“biar saya sendiri yang naik, kalau 

saya kayak gitu biasanya nanti suami 

saya yang turun tangan” 

“sudah saya lakukan semua mas, anak 

saya pinter kalau disuruh bersihin 

langsung mau” 

 

Perubahan HIT menjadi HET secara 

teori sesuai di mana afektif yang baik 

akan meningkatkan self-efficacy. 

Peningkatan self-efficacy disebabkan 

oleh semakin sedikitnya HIT dan 

semakin banyaknya HET dalam proses 

kognisi seseorang. Hal ini diasumsikan 

bahwa dengan semakin sedikitnya HIT 

dan semakin banyaknya HET maka 

seseorang akan mengnggap mudah 

halangan yang dihadapi dalam 

melakukan suatu aktifitas. 

 

Dalam teori Pender dijelaskan bahwa 

keluarga merupakan dari proses kognisi 

yang mempengaruhi seseorang 

(Alligood, 2006). Dalam penelitian ini 

anggota keluarga yang memiliki self-

efficacy yang baik akan mempengaruhi 

anggota keluarga yang lain sehingga 

anggota keluarga yang lain akan 

meningkat pula. Keluarga yang secara 

anggota memiliki self-efficacy yang 

baik akan lebih mampu melakukan 

proses pencegahan DBD. 

 

Dalam penelitian ini pada  kelompok 

perlakuan ada 4 responden yang tidak 

mengalami peningkatan secara 

signifikan meskikun secara score 

mengalami peningkatan tetapi 

predikatnya masih tetap rendah. 

Keempat ini memiliki poin rendah pada 

item soal nomer 10-18 di mana item 

tersebut merupakan item yang berkaitan 

dengan tetangga. Hal ini kemungkinan 

besar adanya faktor perancu misalkan 

pada nilai dan norma yang berlaku pada 

keluarga tersebut serta pola komunikasi 

bina hubungan saling percaya yang 

kurang tercipta antara peneliti dan 

responden tersebut. Peniliti berasumsi 

bahwa keempat responden tersebut 

memang memiliki kepribadian yang 

bersifat tertutup sehingga sulit 

menerima peneliti dan respon terhadap 

tetangga sekitar yang kurang. Ditinjau 

dari segi ekonomi dan jenis pekerjaan, 4 

responden ini berada pendapatan 

dibawah UMR dan UMR sehingga 

sangat mungkin bahwa kondisi ekonomi 

yang demikian membuat responden 

lebih memilih kegiatan yang bersifat 

menguntungkan secara materi 

ketimbang melakukan kegiatan kegiatan 

yang tidak produktif secara materi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Health coaching efektif meningkatkan 

self-efficacy dalam pencegahan DBD 
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dengan mekanisme pemilihan goal yang 

realistis serta menurunkan HIT dan 

meningkatkan HET yang merupakan 

bentuk respon afektif yang menentukan 

tingkat self-efficacy seseorang.  

Responden disarankan untuk senantiasa 

melakukan perilaku hidup bersih dan 

sehat dengan rutin melakukan 

pemberantasan jentik nyamuk dan 

menjadikan kerja bakti sebagai program 

rutin. Puskesmas diharapkan melakukan 

pelatihan kader tentang pencegahan 

DBD, serta  melakukan pemantauan ke 

rumah warga minimal sebulan sekali. 

Perawat disarankan untuk menggunakan 

health coaching sebagai alternatif 

metode dalam melaksanakan program 

promosi kesehatan dalam pecegahan 

DBD maupun kasus lain. Peneliti 

selanjutnya diharapkan saat melakukan 

penelitian dengan health coaching juga 

meneliti aspek aspek lain dalam domain 

kognisi spesifik perilaku dan afektif 

yang meliputi benefit of action, barrier, 

of action, activity related affect, 

interpersonal influence, dan situational 

influence.  
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