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 ABSTRAK 

 Pes merupakan penyakit menular yang masih mengancam dan berbahaya, penyakit 

pes ditularkan melalui gigitan pinjal yang bakteri Yersinia pestis yang hidup di tubuh 

tikus. Desa Jrakah  merupakan daerah fokus pes. Kurangnya pengetahuan warga 

tentang penyakit pes, kondisi lingkungan yang sangat mendukung perkembangbiakan 

tikus. Data Cakupan Lingkungan Sehat Desa Jrakah (2011) 63,90% rumah dibawah 

standart sehingga jumlah tikus dan pinjal masih tinggi. Tujuan penelitian ini untuk 

menjelaskan adakah pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengendalian vektor 

penyakit pes terhadap tingkat pengetahuan dan sikap warga pes di Desa Jrakah. 

Metode penelitian ini Quasi Eksperimen dengan Pre-test dan Post-test Control Group. 

Subjek penelitian ini kepala keluarga, dijadikan 1 kelompok perlakuan dan 1 

kelompok kontrol. Jumlah sampel 78 orang.Uji statistik menggunakan Wilcoxon 

signed rank test,tingkat signifikasi α =0,05. Hasil penelitian: ada pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang pengendalian vektor enyakit pes terhadap tingkat pengetahuan 

(p≤0,001) dan sikap (p≤0,001) pada kelompok perlakuan, sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak ada perbedaan nilai pre-test dan pos-test, pengetahuan (p=0,221) sikap 

(p=0,225). Disarankan kepada petugas kesehatan memberikan penyeluhan tentang 

bagaimana pencegahan penyakit pes secara rutin kepada masyarakat. 

 Kata Kunci  : Pendidikan kesehatan, Pengetahuan, Sikap 

 Kepustakaan : 23, 1968-2012   

 

 

 

 

PENELITIAN 



* Warto: Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani Tromol Post 1 
Kartasura. 

** Heru Subaris K, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani 

Tromol Post 1 Kartasura. 

*** Tri Puji Kurniawan, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A 

Yani Tromol Post 1 Kartasura 

 

THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION ABOUT VECTOR PEST 

DISEASE CONTROL TOWARDS KNOWLEDGE LEVEL AND SOCIETY 

ATTITUDE IN THE EFFORT PEST DISEASE PREVENTION AT JRAKAH 

VILLAGE OF BOYOLALI 

 Warto* 

 Heru Subaris K, SKM., M.Kes** 

 Tri Puji Kurniawan, SKM., M.Kes*** 

 

 

ABSTRACT 

 Pest is Infectious diseases that still threatening and dangerous, Caused by the 

bacterium Yersinia pestis through flea bites the mouse body alive. Boyolali regency is 

an area of focus pes  because rodent and fleas are still high. society house sanitation 

stills under standard house sanitation wells. The aims this research is for knowing 

there are health education influence about pest disease vector control towards 

knowledge level and  society attitude in the effort pest disease prevention at Jrakah 

village of Boyolali. This research method are quasi eksperiment with pre-test and 

post-test control group. Research subject are family head, made 1 treatment group 

and 1 control group. Sample total 78 persons.Uji statistically using Wilcoxon signed 

rank test, significance level α = 0.05. The result: any effect of health education on 

vector control of bubonic plague on the level of knowledge (p ≤ 0.001) and attitude 

(p≤ 0.001) in the treated group, whereas the control group there was no difference in 

the value of pre-test and post-test, knowledge (p=0.221) attitude (p=0.225). 

Suggested to healthy operator gives elucidation about how does pest disease 

prevention routinely to society. 

 Key word : health education, knowledge, attitude,   

 

 

 

 

 

 

 

 



* Warto: Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani Tromol Post 1 
Kartasura. 

** Heru Subaris K, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani 

Tromol Post 1 Kartasura. 

*** Tri Puji Kurniawan, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A 

Yani Tromol Post 1 Kartasura 

 

A. PENDAHULUAN 

 

 Pes merupakan salah saat penyakit yang masih mengancam kehidupan dan 

kesehatan manusia. Keadaan lingkungan dan pola hidup manusia yang kurang peduli 

dan tidak baik sangat mendukung perkembangan penyakit pes, terutama di daerah- 

daerah yang selama ini memiliki risiko besar penyebaran penyakit pes. Karena 

penyakit pes penyakit menular, maka sewaktu waktu dapat menyerang manusia secara 

cepat dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan korban jiwa (Depkes, 1998). 

 Desa Jrakah desa yang masih berisiko penyakit pes, ini dikarenakan jumlah 

tikus dan pinjal di Desa Jrakah masih dalam kategori tinggi, hal ini disebabkan 

kurangnya pengetahuan warga terakit penyakit pes terutama bagaimana cara 

mengendalikan tikus dan pinjal. Sikap sebagian besar warga di Desa Jrakah kurang 

peduli terhadap ancaman penyakit pes, masih banyak warga yang tidak 

memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya, data 

cakupan lingkungan sehat di Desa Jrakah 69,63% rumah warga di bawah standar 

rumah sehat. Sebagian besar rumah warga tidak memiliki tempat pembuangan 

sampah, MCK (Mandi Cuki kakus) yang tidak baik, SPAL (Saluran Pembuangan Air 

Limbah) yang dibuang keselokan, kandang ternak di dalam rumah. Kondisi tersebut 

sangan mendukung untuk perkembanganbiakan tikus dan pinjal karena tikus 

mendapatkan makanan dengan mudah serta tempat hidup yang nyaman dan aman. 

Arumsari dkk (2012) menyatakan bahwa kondisi sanitasi yang kurang baik atau 

bahkan buruk sangat mendukung dan cocok untuk perkembangbiakan tikus dan 

pinjal.  
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 Untuk menambah tingkat pengetahuan warga yang kurang serta sikap warga 

yang masih kurang peduli terhadap penyakit pes, perlu dilakukan suatu cara untuk 

memperbaikinya yaitu dengan cara menyapaikan informasi-informasi terkait tentang 

pengendalian vektor dan pencegahan penyakit pes. Salah satu yang cara untuk 

menyampaikan informasi-informasi tersebut adalah dengan cara melakukan 

pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang 

dinamis, di mana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi dari 

seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur akan tetapi, perubahan 

tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam individu, kelompok atau 

masyarakat (Mubarak dan Chayatin, 2008). Notoatmodjo (2007) menyatakan 

pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologis dan 

sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Untuk menjelaskan 

apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengendalian vektor penyakit pes 

terhadap tingkat pengetahuan dan sikap warga dalam upaya pengendalian penyakit 

pes. 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 

Penyakit pes meruapakan penyakit zoonosa terutama pada tikus dan rodent 

lain dan dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit pes disebabkan oleh kuman 

atau bakteri Yersinia pestis (Pasteurella pestis). Sesuai dengan nama kuman 

penyebabnya maka penyakit ini dikenal pula dengan nama Pasteurellosis atau 

Yersiniosis. Selain ini juga dikenal dengan nama Plague. Sifat kuman penyakit ini 

berbentuk batang,ukuran 1,5 – 2 x 0,5 – 0,5 mikron, bersifat bipolar, non motil, 

non sporing, pengecatan bersifat gram negatif, pada suhu 280C meruapakan suhu 

optimum tetapi kapsul terbentuk tidak sempurna (Depkes RI, 1998). Sumber 

paparan yang paling sering menghasilkan penyakit pada manusia diseluruh dunia 

adalah gigitan pinjal yang telah terinfeksi  (khususnya Xenopsylla cheopis, kutu 

tikus oriental). Tanda dan gejala awal penyakit pes bisa tidak khas berupa demam, 

menggigil, lemah, nyeri otot, mual, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Umumnya 

muncul radang kelenjar getah bening (Sucipto, 2011). 

Tikus adalah bintang yang termasuk jenis rodent, rodent adalah 

sekelompok hewan mengerat yang mempunyai peranan penting sebagai sumber, 

reservoir dan penular serta dalam penyebaran banyak penyakit menular pada 

manusia maupun hewan-hewan domestik, sudah sangat sering terjadi dan terbukti 

bahwa kemungkinan penyakit-penyakit yang ditularkannya (kemanusia/hewan) 

dapat diperkirakan dan dapat diharapkan berkurang atau menuru dengan cara 

mengendalikan dan mengelola populasi rodent yang berkaitan dengan 

kemampuannya sebagai pembawa/penyebar dan penular penyakit (Santoso, 2009). 
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Pinjal disebut juga Aphaniptera dengan tanda-tanda umum sebagai 

berikut: tanpa sayap, badan pipih lateral, antena pendek terdiri dari 3 segmen, ada 

atau tidak ada mata, dengan atau tanpa sisik yaitu sebaris duri yang pendek 

terdapat diatas bagian mulut atau pada pronotum (belakang kepala dekat 

prothoraks), punya 3 pasang spriracle (lubang nafas) atau stigma pada thoraks, 

ada 7 pasang spiracle pada abdomen, abdomen terdiri dari 10 segmen dan 3 

segmen terakhir membentuk alat kelamin dan metamorfosa sempurna (Budiman, 

2012). 

Mubarak dan Chayatin (2008) menyatakan pendidikan kesehatan adalah 

proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tersebut bukan 

sekedar proses transfer materi dari seseorang ke orang lain dan bukan pula 

seperangkat prosedur akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya 

kesadaran dari dalam individu, kelompok atau masyarakat. Supratman (2003), 

menyatakan tujuan dari pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah 

pemahaman individu kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan agar 

menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai mandiri dalam mencapai tujuan 

hidup sehat serta dapat mengguanakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada 

dengan tepat dan sesuai. 

Menurut Notoadmodjo (2005) pengetahuan merupakan hasil penginderaan 

manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya 

(mata, hidung, telinga, dan sebagainya) dengan sendirinya, pada waktu 

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 
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intensitas perhatian dan presepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang terhadap 

objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda.  

Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, 

yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak 

senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya) (Notoadmodjo, 2005). 

Sedangkan menurut Wawan dan Dewi (2010) sikap adalah suatu sindroma atau 

kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek, sehingga sikap itu 

melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Azwar 

(2008), menyatakan bahwa untuk merubah sikap perlu pemahaman dan evaluasi 

yang mendasar karena sikap sangat erat kaitannya dengan nilai yang dianut.   

C. METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi quasi 

eksperimen. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan  pre-test dan post-

test pada masing masing kelompok yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan tingkat pengetahuan dan sikap responden 

dalam penelitian ini. kelompok  eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan 

berupa pendidikan kesehatan sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang 

tidak diberi perlakuan hanya dijadikan sebagai pembanding. Data yang digunakan 

diperoleh dari sampel penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian berupa 

kuisioner pengetahuan dan sikap serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, 

kemudian dianalisis sesuai dengan metode uji statistik. 
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 Penelitian ini dilakukan di Desa Jrakah Boyolali pada kepala keluarga yang 

ada di Desa Jrakah . Populasi merupakan keseluruhan subjek dari sebuah penelitian 

yang akan diteliti dan memenuhi karakteristik yang ditentukan (Riyanto, 2011). 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 369 kepala keluarga pada kelompok kontrol 

dan eksperimen. Jumlah sampel dalam penelitian ini 78 responden kelompok kontrol 

dan eksperimen. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional random 

sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas: 

pendidikan kesehatan dan variabel terikat: tingkat pengetahuan dan sikap. Instrumen 

penelitian yang berupa item pertanyaan dalam kuisoner yang berjumlah 30 item, yang 

terdiri dari 15 item pertanyaan untuk variabel pengetahuan dan 15 item pertanyaan 

untuk variabel sikap, sebelum digunakan terlebih dahulu diuji cobakan kepada 

anggota populasi yang tidak menjadi sampel sebanyak 20 orang. Hasil uji coba 

instrumen kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan (reliabel).  

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Desa Jrakah terletak di Kecamatan Selo Boyolali. Dengan keaadan 

geografisnya adalah pegunungan. Sebagaian besar warga Desa Jrakah bermata 

pencaharian sebagai petani serta sebagian besar tingkat pendidikannya adalah lulusan 

SD (Sekolah Dasar).  Luas wilayahnya 626,1 Ha dengan jumlah penduduk 4.290 jiwa 

 Data umur responden berdasarkan hasil uji statistic sebagian besar responden 

berumur 35-45 tahun, pada kelompok eksperimen 40 responden (51,3%) pada 

kelompok kontrol 54  responden (69,2%),tingkat pendidikan responden sebagian 
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besar adalah lulusan SD (Sekolah Dasar), pada kelompok eksperimen 53 responden 

(65,4%) pada kelompok kontrol 43 responden (53,2%), pekerjaan responden sebagian 

besar adalah petani, pada kelompok eksperimen 59 responden (75,6%) pada 

kelompok kontrol 63  responden (80,8%). 

 Tingkat pengetahuan kelompok eksperimen pada saat pre-test (sebelum 

mendapatkan pendidikan kesehatan) sebagian besar adalah kurang yaitu 53 responden 

(67,9%), sedangkan hanya sebagian kecil responden yang berpengetahuan baik yaitu 

5 responden (6,4%). Nilai post-test pengetahuan responden kelompok eksperimen 

terdapat 54 responden (69,2%) memiliki pengetahuan cukup, dan 8 responden 

(10,3%) berpengetahuan kurang, angka ini menunjukan adanya perubahan pada saat 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan responden yang bepengetahuan kurang menurun angka peresentasenya 

yaitu dari 53 responden (67,9%) menjadi hanya 8 responden (10,3%), angka ini 

menunjukan adanya peningkatan persentase tingkat pengetahuan responden pada saat 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan dan setelah diberi pendidikan kesehatan. 

 Tingkat pengetahuan kelompok kontrol pada saat pre-test sebagian besar 

adalah kurang yaitu 47 responden (60,3%) sedangkan hanya sebagian kecil responden 

yang berpengetahuan baik yaitu 8 responden (10,3%). Nilai post-test pengetahuan 

kelompok kontrol sebagian besar adalah  adalah kurang yaitu 44 responden (56,4%) 

berpengetahuan kurang pada kelompok kontrol, sedangkan hanya sebagian kecil 

responden yang berpengetahuan baik responden  yang berpengtahuan baik yaitu 9 

responden (11,5%) pada kelompok kontrol. Tingkat  pengetahuan tentang penyakit 
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pes pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan baik pada saat pre-test mapun 

pada saat post-test.  

 Angka persentase pre-test (sebelum diberi pendidikan kesehatan) sikap pada 

kelompok eksperimen sebagian besar adalah kurang baik yaitu 64 responden (82,1%) 

dan hanya 14 responden (17,9%) memiliki sikap yang baik, sedangkan angka 

persentase post-test (setelah diberi pendidikan kesehatan) sikap pada kelompok 

eksperimen sebagian besar adalah baik yaitu 53 responden (67,9%) memiliki sikap 

yang baik dan 25 responden (32,1%) memiliki sikap yang kurang baik terhadap upaya 

pencegahan penyakit pes. Angka persentase pada saat pre-test (sebelum diberi 

pendidikan kesehatan) dan post-test (setelah diberi pendidikan kesehatan) terjadi 

peningkatan yaitu pada saat pre-test yang bersikap baik  hanya 14 responden (17,9%) 

menjadi 53 responden (67,9%) setelah diberi pendidikan kesehatan (post-test). 

 Angka persentase sikap pada kelompok kontrol tidak  menunjukkan adanya 

peningkatan baik pada saat pre-test maupun post-test, pada pre-test sebagian 

responden memliki sikap yang kurang baik yaitu 59 responden (75,6%) dan pada 

post-test sebagian responden tetap memiliki sikap kurang baik terhadap pengendalian 

vektor dan pencegahan penyakit pes yaitu 54 responden (69,2%) dan nilai post-test 

hanya 24 responden (30,8%) yang memiliki sikap baik. Hal tersebut menunjukkan  

tidak ada perubahan yang bermakna pada kelompok kontrol baik pada saat  pre-test 

mapun pada saat post-test.  
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 Hasil uji Wilcoxon signed rank test pengetahuan kelompok ekdperimen 

diperoleh nilai Zhitung sebesar 7,163 dan tingkat signifikansi  p-value (p=0,000). Nilai 

p-value < 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga Ha diterima, maka disimpulkan terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan pre-test dan post-test. Berdasarkan rata-rata 

pengetahuan, rata-rata post-test pengetahuan lebih tinggi dibandingkan pre-test (10,37 

> 7,46) sehingga disimpulkan pemberian pendidikan kesehatan berpengaruh terhadap 

peningkatan pengetahuan tentang penyakit pes. Hal ini terbukti bahwa pendidikan 

kesehatan tentang pengendalian vektor penyakit pes cukup efektif dan efisien serta 

memberikan pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan warga desa dalam jangka 

waktu yang singkat dan sesuai teori yang sudah ada, selain itu isi materi yang 

menarik, cara penyampaian materi dan bahasa penyampain yang disesuaikan dengan 

tingkat pendidikan, umur dan pekerjaan responden berpengaruh terhadap peningkatan 

pengetahuan responden. Sesuai dengan pendapat Notoatdmojo (2005), yang 

mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan yaitu bimbingan yang diberikan seorang terhadap perkembangan orang 

lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan 

mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, seseorang 

menerima suatu informasi dari orang lain sehingga seseorang tersebut menjadi tahu. 

Sedangkan hasil uji Wilcoxon signed rank test pengetahuan kelompok kontrol 

diperoleh nilai Zhitung sebesar 1,223 dan tingkat signifikansi p-value (p= 0,221). Nilai 

p-value > 0,05 (0,221 > 0,05) sehingga Ha ditolak, maka disimpulkan tidak terdapat 
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perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan pre-test dan post-test pada kelompok 

kontrol. 

 Wawan dan Dewi (2010) sikap adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala 

dalam merespons stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, 

perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Hasil uji Wilcoxon signed rank 

test sikap diperoleh nilai Zhitung sebesar 5,770 dan tingkat signifikansi p-value           

(p=0,000). Nilai p-value < 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga Ha diterima, maka 

disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pre-test dan post-test. 

Berdasarkan rata-rata sikap, rata-rata post-test sikap lebih tinggi dibandingkan pre-test 

(46,09 > 40,06) sehingga disimpulkan pemberian pendidikan kesehatan berpengaruh 

terhadap peningkatan sikap responden. Sesuai dengan hasil penelitian, ternyata 

pendidikan kesehatan berperan dalam perubahan sikap responden, karena di dalam 

pendidikan kesehatan terkandung unsur unsur komunikasi dan khususnya dalam 

upaya mengubah sikap, individu dapat mengeluarkan ide, keyakinan dan merespon 

atau memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan atau menyelesaikan tugas 

adalah indikasi dari suatu sikap. Karena dengan suatu usaha menjawab pertanyaan  

atau tugas yang diberikan, terlepas pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti orang 

menerima ide tersbeut (Fitriani, 2011). Sedangkan kelompok kontrol diperoleh nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0,225. Karena nilai p-value > 0,05 (0,225 > 0,05), maka 

diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai yang bermakna pre-test dan 

post-test sikap pada kelompok kontrol. 
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 Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

peningkatan sikap responden, ternyata sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. 

Penelitian Kisworowati (2005) bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan melalui 

metode ceramah, tanya jawab terhadap peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku 

penyalagunaan minuman keras pada remaja di Grobogan. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Fatmawati (2010), penelitian ini meneliti tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang penyakit menular seksual terhadap perubahan pengetahuan dan 

sikap siswa SMA N 8 Surakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap siswa tentang penyakit menular seksual 

antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi pendidikan kesehatan antara 

kelompok eksperimen (diberi pendidikan kesehatan) dan kelompok kontrol (tidak 

diberi pendidikan kesehatan) pada siswa SMA N 8. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

 Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengendalian vektor 

penyakit pes terhadap tingkat pengetahuan dan sikap warga dalam upaya 

pencegahan penyakit pes di Desa Jrakah, Selo,  Boyolali. Pengetahuan (p≤0,001) 

dan sikap (p≤0,001). Tidak terdapat perbedaan nilai pre-test dan post-test tingkat 

pengetahuan dan sikap pada kelompok kontrol. Pengetahuan (p=0,221), sikap 

(p=0,225). 
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2. Saran 

 Bagi Masyarakat harus meningkatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) 

dalam kehidupan sehari-hari dan lebih aktif mencari informasi terkait pencegahan 

penyakit pes serta informasi bagaimana mengendalikan vektor penyakit pes 

dengan cara meminta pihak instansi kesehatan untuk memberikan penyuluhan-

penyuluhan tentang penyakit pes atau dengan mengadakan diskusi bersama di 

desa membahas masalah bagaimana mengendalikan populasi tikus. 

 Bagi instansi kesehatan lebih meningkatkan sosialisasi dan pemberian 

informasi secara rutin kepada masyarakat terkait bagaimana cara pencegahan dan 

pengendalian vektor penyakit pes serta memberikan sosialisasi bagaimana 

penerepan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) yang baik dan benar, bisa 

dilaksanakan sebulan sekali disetiap pertemuan-pertemuan yang ada di desa. 

 Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama bisa 

menggunakan motedo selain ceramah dan diskusi, misalnya dengan pelatihan dan 

modul dan peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengganti atau 

menambahkan variabel penelitian ini dengan variabel lainnya, misalnya 

menambahkan variabel tentang perilaku warga terkait penyakit pes di Desa 

Jrakah. 

 

 

 

 



* Warto: Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani Tromol Post 1 
Kartasura. 

** Heru Subaris K, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani 

Tromol Post 1 Kartasura. 

*** Tri Puji Kurniawan, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A 

Yani Tromol Post 1 Kartasura 

 

Daftar Pustaka 

 Arumsari, Sutingningsi dan Hestiningsih. 2012. Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 

 1, Nomor 2, halaman 514-524. Analisis Faktor Lingkungan Abiotik Yang 

 Mempengaruhi Keberadaan Leptospirosis pada Tikus di Kelurahan 

 Sambiroto, Tembalang, Semarang. 

 

 Azwar.2008. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar 

 Off Sett. 

  

 Budiman. 2012. Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan. 

 Jakarta : Buku Kedokteran EGC. 

 

 Depkes RI. 1998. Pedoman Penanggulangan Pes di Indonesia. Jakarta: Departemen 

 Kesehatan. Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan 

 Penyehatan Pemukiman. 

 DKK Boyolali. 2012. Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali 2011. Boyolali: DKK 

 Boyolali. 

 

 Fatmawati. 2010. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Penyakit Menular 

 Seksual Terhadap Perubahan Pengetahuan dan Sikap Siswa SMA N 8 

 Surakarta. [Skripsi]. FIK UMS. 

 

 Fitriani. 2011. Promosi Kesehatan. Ed 1. Yogyakarta : Graha Ilmu. 

 

 Mubarak, IQ dan Chayatin, N. 2008. Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi. 

 Jakarta : Salemba Medika. 

 Notoatmodjo, S. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka 

 Cipta. 

 Notoatmodjo, S. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 

 Notoatmodjo, S. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta 

  Santoso, L. 2009. Pengantar Rodentologi Kesehatan Masyarakat. Semarang. Bagian 

 Epidemiologi dan Tropik , Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNDIP. 

  Sucipto, Cecep Dani. 2011. Vektor Penyakit Tropis. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 

 Wawan, A, Dewi, M. 2010. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

 Manusia. Yogyakarta. Nuha Medika 

  WHO.1968. Current Situation of The Most Frequent Zoonosis in The World. 

 National Center for Disciplinary Research in Animal Microbiology 


