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ABSTRAK 

 

TRI PUJI KURNIAWAN. J 410 040 008 

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENANGGULANGAN DEMAM 
BERDARAH DENGUE OLEH KADER KESEHATAN DI DESA 
KRAGILAN KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI 
xvi + 63 + 9  
 
Penanggulangan DBN di desa Kragilan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh 
ibu kader kesehatan. Jumlah kader kesehatan sebanyak 77 orang. Setiap Dasa 
Wisma (Dawis) terdiri atas 3 orang kader yang bertanggung jawab diwilayahnya.. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan Cross 
Sectional Study. Populasi penelitian ini adalah seluruh kader kesehatan  Desa 
Kragilan Kecamatan Mojosonggo Kabupaten Boyolali yang berjumlah sebanyak 
77 orang dan sampel diambil dengan cara exhaustive sampling sehingga seluruh 
populasi dijadikan sampel. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi 
kegiatan kader. Analisis data yang digunakan adalah anlisis Univariat dan analisis 
Bivariat dengan menggunakan uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antara 
faktor-faktor determinan yaitu kegiatan PSN, penyuluhan, dan kegiatan PJB 
terhadap penanggulangan DBD oleh kader kesehatan di Desa Kragilan, 
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) terdapat hubungan antara kegiatan PSN terhadap penanggulangan DBD 
di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, (2) terdapat 
hubungan antara kegiatan penyuluhan terhadap penanggulangan DBD di Desa 
Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, dan (3) terdapat hubungan 
antara kegiatan PJB terhadap penanggulangan DBD di Desa Kragilan Kecamatan 
Mojosongo Kabupaten Boyolali. 
 
Kata Kunci : PSN, Penyuluhan, dan PJB 
Kepustakaan : 33, 1995-2007 
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ABSTRACT 
 
 

TRI PUJI KURNIAWAN. J 410 040 008 
The Recovery Influence of  Demam Berdarah Dengue  (DBD) by Assisten 
Medic to Zero Larva in  Kragilan Village of  Kecamatan Mojosongo of 
Kabupaten  Boyolali.  xvi + 63+9 
 
The recovery of  Demam Berdarah Dengue  (DBD) In Kragilan village doing 
continue by the assistant medic. The assistant medic are 77 persons. Every 
Dasawisma (Dawis) composed 3 persons who responsibility to them are working. 
The  goal of research is to know effect by ABJ to ABJ in Kragilan village 
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. This research is observational 
method with  Cross Sectional Study approach. The population in this research are 
all of assistant medic, and took exhaustive sampling  approach, so from 77 
persons to be sampel. The research did with interview and direct observation by 
assistant medic. 
Doing analysis data with univariat and bivariat analysis, with Chi Square test to 
know correlation among PSN activity, counseling and PJB activity by assistant 
medic to ABJ in Kragilan village, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 
The result are: 1) there is correlation between PSN activity and ABJ in Kragilan 
village, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, 2) there is correlation 
between counseling activity with  ABJ in Kragilan village, Kecamatan 
Mojosongo, Kabupaten Boyolali, 3) there is correlation between PJB activity with 
ABJ in Kragilan village, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 
 
Key word     : PSN, Counseling , PJB, ABJ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti. Penyakit ini dapat menyerang semua orang terutama pada anak, dan 

sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa/KLB di Indonesia (Satari, 2004).  

    Secara epidemologis, DBD telah menyebar ke seluruh wilayah 

kabupaten dan kota di Indonesia, jumlah kasus menunjukkan kecenderungan 

meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara 

sporadic selalu menjadi KLB setiap tahun. Pada tahun 1999 IR menurun tajam 

sebesar 10,17%, namun tahun-tahun berikutnya IR cenderung meningkat yaitu 

15,99 pada tahun 2000, 21,66 pada tahun 2001, 19,24 pada tahun 2002,  23,87 

pada tahun 2003 (Ishak, 2006). Kasus DBD di Indonesia tahun 2007 mencapai 

140.000 kasus dan sebanyak 1380 orang yang meninggal, dengan CFR sebesar 

0,98% (Anonim, 2007). 

Pada musim penghujan penyakit DBD ditemukan diseluruh propinsi 

Indonesia, salah satunya di propinsi Jawa Tengah (Satari, 2004). Standar 

nasional premik indek adalah 5% atau bila diukur dengan Angka Bebas Jentik 

(ABJ) menunjukkan lebih atau sama dengan 95%. Angka kesakitan DBD di 

Jawa Tengah tahun 1990 - November 2007 adalah 5,84 per 10.000 penduduk. 

Jumlah kasusnya sebanyak 17.401 kasus dan 279 diantaranya meninggal dunia 

(Anonim, 2007). Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kota dari bagian 
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propinsi Jawa Tengah yang mempunyai jumlah kasus DBD tinggi. Kasus 

DBD di kabupaten Boyolali tahun 2006 sebanyak 172  kasus, yang dilaporkan 

dari 19 kecamatan dengan IR 1,8 per 10.000 penduduk. Apabila dibandingkan 

dengan target Renstra tahun 2006 (1,7 per 10.000 penduduk) IR DBD masih 

dibawah target (Profil Kesehatan Kab. Boyolali, 2006). 

 Menurut Kadun beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran 

dan penularan penyakit DBD, yaitu urbanisasi yang cepat, perkembangan 

pembangunan daerah pedesaan, kurangnya persediaan air bersih, mobilitas 

manusia  antar daerah melalui transportasi, dan pemanasan global yang dapat 

mempengaruhi bionomik vektor Ae. aegypti (Ishak, 2006). Adapun kegiatan 

pokok penanggulangan DBD, meliputi (1) Penemuan dan pelaporan penderita, 

(2) Penanggulangan fokus, (3) Pemberantasan vektor intensif, meliputi : 

fogging, abatisasi, penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD (Gerakan 3M), (4) Penyuluhan 

kepada masyarakat, dan (5) Pemantauan jentik berkala (PJB). (Satari, 2004). 

Melalui Kepmenkes 581/1992 ditetapkan program nasional 

pemberantasan DBD melalui prioritas upaya PSN yang dilaksanakan langsung 

oleh masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Saat ini 

langkah terobosan berupa adanya petugas lapangan Pencegahan Penyakit 

Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM&PL) dan Petugas/Juru Pemantau 

Jentik (JUMANTIK) di setiap desa/kelurahan. 

  Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih 

oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan 
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perorangan maupun masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang amat 

dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan. Kader kesehatan 

masyarakat seyogyanya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup (Adi, 

1995).  

 Para kader kesehatan itu mungkin saja bekerja secara full-time atau 

part-time (bekerja penuh atau hanya memberikan sebagian dari waktunya) 

dibidang pelayanan kesehatan, mereka tidak dibayar dengn uang atau bentuk 

lainnya oleh masyarakat setempat atau oleh pusat kesehatan masyarakat (Adi, 

1995). Kader kesehatan dalam upaya penanggulangan DBD memiliki kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat dalam hal 

penyakit DBD, mengenai nyamuk penular DBD serta memberikan informasi 

dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan PSN-DBD melalui 

penyuluhan kepada keluarga (perorangan) dan kepada kelompok masyarakat 

(Depkes RI, 1999). 

 Promosi kesehatan serta kegiatan penyuluhan merupakan suatu 

kegiatan komunikasi. Keberhasilan pendidikan kesehatan tergantung pada 

kemampuan penyuluh dalam menyampaikan pesan untuk mencapai tujuan 

pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Tujuan kegiatan penyuluhan 

adalah memahami peranannya sebagai kader dalam mencegah penyakit DBD 

dan dapat melakukan penyuluhan secara perorangan maupun penyuluhan 

kepada kelompok masyarakat (Depkes RI, 1999). 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan Citraningsih tahun 2004 yang 

berjudul Promosi Kesehatan Oleh Kader Dan Petugas Kesehatan Tentang 
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Pencegahan Penyakit DBD Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 

menghasilkan kesimpulan bahwa kader maupun petugas kesehatan dapat 

meningkatkan pengetahuan responden tentang pencegahan penyakit DBD. 

Peranan kader kesehatan masyarakat sebagai teladan dan panutan bagi 

masyarakat dapat menggerakkan keluarga untuk melakukan PSN-DBD secara 

terus menerus sehingga penyakit ini dapat dicegah ( Dinkesos Kab.Boyolali, 

2006). 

 Kabupaten Boyolali terdapat 172 kasus DBD dan  6 diantaranya 

meninggal dunia ( CFR = 3,49% ), termasuk salah satunya Puskesmas 

Mojosongo. Desa Kragilan merupakan daerah endemis DBD, bulan Februari 

tahun 2004 terjadi 12 kasus DBD yang dirawat dan  satu kasus meninggal 

dunia. Tahun 2006 terjadi 1 kasus dengan ABJ adalah 55 %. ABJ untuk desa 

Kragilan pada tahun 2006 adalah paling rendah diantara desa-desa di 

Kecamatan Mojosongo, antara lain untuk desa Dlingo 70,5%, desa Brajan 

68,5%, dan Metuk 64,7%. Tahun 2007 terjadi 5 kasus DBD (IR = 9,2). Hasil 

Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) di Desa Kragilan tahun 2007  dinyatakan 

kurang berhasil, dengan ABJ adalah kurang dari 95% di bandingkan dengan 

desa-desa di Kecamatan Mojosongo, antara lain desa Brajan 97,7%, desa 

Madu 98,2%, desa Kemiri 98,6%. Sehingga desa Kragilan termasuk desa 

Sporadis. Mulai  bulan Januari sampai Februari tahun 2008 dari hasil PJB di 

Desa Kragilan, dengan ABJ adalah 99 %, menunjukkan bahwa adanya 

keberhasilan dalam kegiatan penanggulangan DBD (Profil kesehatan Kab. 

Boyolali, 2006). 
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Penanggulangan DBD di desa Kragilan dilaksanakan secara 

berkelanjutan oleh ibu kader kesehatan. Jumlah kader kesehatan sebanyak 77 

orang. Setiap Dasa Wisma (Dawis) terdiri atas 3 orang kader yang 

bertanggung jawab diwilayahnya. Kegiatan dalam pemberantasan DBD 

tersebut adalah pelaksanaan PSN (3M Plus) dengan sanksi moral berupa 

pemasangan bendera merah berlogo nyamuk DBD dengan tulisan Awas 

Sarang Nyamuk bila dalam pemeriksaan ditemukan adanya jentik nyamuk. 

Penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti dan pemantauan atau 

pemeriksaan jentik berkala (PJB). Kegiatan PJB dilaksanakan 1 minggu sekali 

oleh para ibu-ibu Kader dan setiap bulannya melakukan pelaporan rekapitulasi 

hasil PJB ke Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penanggulangan DBD yang meliputi meliputi kegiatan 

PSN (3M Plus), penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. aegypti, dan 

kegiatan PJB oleh kader kesehatan terhadap ABJ di Desa Kragilan Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

 

B.  Rumusan masalah  

Pengaruh penanggulangan DBD (kegiatan PSN, penyuluhan dalam rangka 

pemantauan jentik Ae. aegypti, dan PJB) oleh kader kesehatan terhadap ABJ 

di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

 

 



 6

C.  Tujuan 

1.  Tujuan umum 

 Mengetahui faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap 

penanggulangan DBD oleh kader kesehatan di Desa Kragilan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

1) Membuktikan pengaruh kegiatan PSN (3M Plus) oleh kader kesehatan 

terhadap penanggulangan DBD di Desa Kragilan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

2) Membuktikan pengaruh penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik 

Ae. aegypti oleh kader kesehatan terhadap penanggulangan DBD di 

Desa Kragilan,  Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

3) Membuktikan pengaruh kegiatan PJB oleh kader kesehatan terhadap 

penanggulangan DBD di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, 

Kabupaten Boyolali 

D.  Manfaat penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Instansi  

Sebagai bahan informasi untuk menentukan kebijakan dalam program 

pemberantasan penyakit DBD khususnya di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali. 

2. Bagi Masyarakat 

 Menambah informasi tentang berbagai hal yang berpengaruh terhadap 

upaya penanggulangan penyakit DBD khususnya di Desa Kragilan 
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Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.  

3. Bagi Mahasiswa 

  Menambah wawasan dan ilmu-ilmu yang berguna dari hasil penelitian 

yang dilakukan di masyarakat khususnya dalam penanggulangan DBD. 

4. Bagi Peneliti Lain 

 Dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

E.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai kegiatan kader dalam penanggulangan DBD, meliputi kegiatan PSN 

(3M Plus), penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. aegypti, dan 

kegiatan PJB sebagai variabel bebas serta nilai ABJ Desa Kragilan Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali sebagia variabel terikat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian DBD 

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang ditandai dengan : (1) 

demam tinggi mendadak, tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus menerus 

selama 2-7 hari, (2) Manifestasi perdarahan termasuk uji Tourniquet positif, 

(3) Trombositopeni (Jumlah trombosit 00.000/µ l), (4) Hemokonsentrasi 

(peningkatan hematokrit ≥20 %), dan (5) Disertai dengan atau tanpa 

pembesaran hati (hepatomegali) (Depkes RI, 2005). 

B. Penyebab DBD 

Penyebab DBD adalah virus dengue yang sampai sekarang dikenal 4 

serotipe (Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3, dan Dengue-4), termasuk dalam 

group B Arthropod Borne Virus (Arbovirus). Penularan DBD umumnya 

melalui gigitan nyamuk Ae. aegypty (Depkes RI, 2005). 

C. Tempat perkembangbiakan nyamuk 

Tempat perkembangan utama ialah tempat-tempat penampungan air 

di dalam atau di sekitar rumah atau tempat-tempat umum, biasanya tidak 

melebihi jarak 500 meter dari rumah (Depkes RI, 1999). Jenis-jenis 

perkembangbiakan nyamuk Ae. aegypti dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari, seperti drum, 

tangki, tempayan, bak mandi, dan ember. 
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2. Tempat penampungan air  bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti 

tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut, dan barang-barang 

bekas yang dapat menampung air. 

3. Tempat penampungan air alamiah, seperti lubang pohon, lubang batu, 

pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang, dan potongan bambu. 

Berdasarkan berbagai tempat berkembang biak, bak mandi 

merupakan tempat penampungan air yang paling banyak mengandung larva 

nyamuk Ae. aegypti.  Hal ini dikarenakan kamar mandi masyarakat Indonesia 

pada umumnya lembab, kurang sinar matahari, dan sanitasi atau 

kebersihannya kurang terjaga (Satari, 2004). 

D. Cara  Pemberantasan Nyamuk Penular DBD 

Pemberantasan nyamuk Ae. aegypti ditujukan pada nyamuk dewasa 

dan jentiknya (Depkes RI, 1999) 

 

         Dengan insektisida  

  

        
             Fisik  

            
        Kimiawi 

 
 

        Biologi 
 
 

 Gambar 1 : Cara Pemberantasan  

 
 

Nyamuk 
Dewasa 

Jentik 
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Pemberantasan terhadap nyamuk dewasa, dilakukan melalui 

penyemprotan dengan menggunakan insektisida. Pemberantasan terhadap 

jentik Ae. aegypti yang dikenal dengan istilah Pemberantasan Sarang Nyamuk 

(PSN), dilakukan dengan cara : 

1. Kimia : cara memberantas jentik Ae. aegypti dengan menggunakan 

insektisida pembasmi jentik ( larvasida) ini di kenal dengan istilah 

abatisasi. Dosis yang digunakan 1 ppm atau 10 gram (±  1 sendok makan 

rata) untuk tiap 100 liter air. Abatisasi ini mempunyai efek residu 3 bulan. 

2. Biologi : pengendalian biologis antara lain dengan mengggunakan ikan 

pemakan jentik misalnya ikan kepala timah dan ikan gupi. 

3. Fisik : cara ini dikenal dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup, 

Mengubur) yaitu menguras bak mandi, bak WC, menutup tempat 

penampungan air rumah tangga (tempayan, drum dan lain-lain), serta 

mengubur atau memusnahkan barang-barang bekas (seperti kaleng, ban, 

dan lain-lain) (Depkes RI, 2005) 

Kegiatan pemberantasan nyamuk penular DBD di daerah rawan 

penyakit DBD dilakukan sesuai dengan tingkat kerawanan suatu wilayah 

terhadap penyakit DBD. Tingkat kerawanan desa di suatu wilayah terhadap 

ancaman penyakit DBD adalah sebagai berikut : 

1. Desa rawan I (endemis). 

Yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 bulan terakhir, setiap tahun terjangkit 

penyakit DBD. 
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2. Desa rawan II (sporadis).4 

Yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 bulan terakhir terjangkit penyakit DBD 

tetapi tidak setiap tahun. 

3. Desa rawan III (potensial). 

Yaitu desa/kelurahan yang dalam 3 bulan terakhir tidak pernah terjangkit 

penyakit DBD, tetapi penduduknya padat, mempunyai hubungan 

transportasi yang ramai dengan wilayah lain, dan persentase yang 

ditemukan jentik lebih dari 5%. 

4. Desa ”bebas” 

Yaitu desa/kelurahan yang tidak pernah terjangkit DBD, dan 

ketinggiannya lebih dari 1000 m dari permukaan laut, atau yang 

ketinggiannya kurang dari 1000 m tetapi persentase rumah yang 

ditemukan jentik kurang dari 5% (Depkes RI, 1999). 

E. Gerakan PSN Dan Pokok-Pokok Kegiatannya 

1. Pengertian Gerakan PSN DBD 

Gerakan PSN DBD adalah seluruh kegiatan masyarakat bersama 

pemerintah yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah dan 

menanggulangi penyakit DBD. Gerakan PSN DBD ini merupakan bagian 

penting dari keseluruhan upaya mewujudkan kebersihan lingkungan dan 

perilaku hidup sehat. PSN DBD dilakukan dengan cara 3M, yaitu : 

a. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak 

mandi/WC, drum, dan lain-lain seminggu sekali. 
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b. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air, seperti gentong 

air/tempayan, dan lain-lain. 

c. Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat 

menampung air hujan. 

Adapun kegiatan kegiatan yang lain seperti memelihara ikan 

pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu waktu tidur, 

mamasang kasa, menyemprot dengan insektisida, menggunakan repellent, 

memasang obat nyamuk, dan lain-lain sesuai dengan kondisi setempat. 

Keseluruhan cara tersebut dikenal dengan istilah ”3M PLUS". Tujuan 

gerakan PSN DBD adalah membina peran serta masyarakat dalam 

pemberantasan penyakit DBD, terutama dalam memberantas jentik 

nyamuk penularnya, sehingga penularan penyakit DBD dapat dicegah dan 

dibatasi (Depkes RI, 2005). 

Sasaran gerakan PSN DBD adalah semua keluarga dan pengelola 

tempat umum pelaksanaan PSN DBD serta menjaga kebersihan 

dilingkungannya masing-masing, sehingga bebas dari jentik nyamuk Ae. 

aegypti. Melalui gerakan ini, semua keluarga juga diharapkan : 

a. Melakukan konsultasi (memeriksakan) kepada petugas kesehatan jika 

ada anggota keluarga yang sakit dan diduga menderita penyakit DBD, 

karena penderita penyakit ini perlu segera mendapatkan pertolongan. 

b. Melaporkan kepada kepala desa/kelurahan, jika ada anggota keluarga 

yang menderita penyakit DBD, agar dilakukan penggerakan 

masyarakat disekitarnya guna mencegah meluasnya penyakit ini. 
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c. Membantu kelancaran penanggulangan kejadian penyakit DBD yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan. 

Sasaran wilayah yang diprioritaskan adalah kecamatan endemis 

dan kecamatan sporadis. Di wilayah ini, pada akhir Pelita VI diharapkan 

angka kesakitannya menjadi kurang dari 30 per 10.000 penduduk dan 

persentase rumah/tempat umum yang bebas jentik (ABJ : angka bebas 

jentik) mencapai 95% atau lebih. Gerakan PSN DBD di desa 

dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pemberantasan Penyakit DBD atau 

disingkat Pokja DBD, yang merupakan forum koordinasi kegiatan 

pemberantasan penyakit DBD dalam wadah LKMD. 

2. Pokok-Pokok Kegiatan Penggerakan PSN DBD 

a. Penggerakan PSN DBD di Desa 

Sasaran penggerakan PSN DBD di Desa adalah keluarga yaitu 

dilaksanakannya PSN DBD di rumah-rumah secara terus menerus. 

Kegiatan rutin penggerakan PSN DBD di desa/kelurahan antara lain 

meliputi: 

1) Kunjungan rumah berkala sekurang-kurangnya tiap 3 bulan (untuk 

penyuluhan dan pemeriksaan jentik) oleh kader di tingfkat RT/RW, 

Kader Dasawisma atau tenaga lain sesuai kesepakatan masyarakat 

setempat. Pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah berkala ini 

dibimbing oleh kader tingkat Desa (Kader Inti) yang telah dilatih 

oleh petugas Puskesmas. 
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2) Penyuluhan kelompok masyarakat oleh kader dan tokoh 

masyarakat, antara lain di posyandu, Tempat Ibadah dan dalam 

pertemuan-pertemuan warga masyarakat. 

3) Kerja bakti PSN DBD dan kebersihan lingkungan secara berkala 

(Depkes RI, 1995). 

b. Penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat luas 

Penyuluhan kepada masyarakat luas dilaksanakan melalui media massa 

seperti : TV, radio, bioskop, popster, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya. Motivasi tentang PSN DBD dilakukan antara lain melalui 

berbagai lomba misalnya lomba PSN Desa, Lomba Sekolah/Tempat 

Umum 

c. Pemantauan penggerakan PSN DBD 

Pemantauan penggerakan PSN DBD di Desa maupun disekolah dan 

tempat umum lainnya dipantau secara berkala, sekurang-kurangnya 

tiap 3 bulan oleh Pokjanal DBD Tingkat Kecamatan dan Pokjanal 

DBD Tingkat Kabupaten/Kodya. Pemantauan antara lain dilaksanakan 

dengan melakukan PJB pada sejumlah sampel rumah, sekolah, dan 

tempat umum lainnya. Indikator keberhasilan penggerakan PSN DBD 

yang digunakan adalah ABJ, yaitu persentase rumah/bangunan yang 

tidak ditemukan jentik. 

d. Peran Kader Kesehatan dalam Penanggulangan DBD 

Beberapa hal yang dilakukan oleh kader dalam pencegahan DBD 

antara lain : 
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1) Memberikan informasi dan penyuluhan kepada warga tentang 

DBD. Kader dan tokoh masyarakat adalah warga teladan yang 

dekat dengan masyarakat di tempat tinggalnya, sehingga mudah 

berkomunikasi. Memberikan penyuluhan DBD kepada keluarga, 

teman dan tetangganya, posyandu, kelompok-kelompok 

pengajian/agama, Arisan, PKK, Karang Taruna, dll, dan 

menyampaikan pesan-pesan bahaya penularan DBD melalui poster, 

spanduk, selebaran, dan lain-lain 

2) Membentuk kelompok kegiatan (Poktan) PSN DBD di tingkat 

RT/RW/Dusun/Lingkungan. 

Pencegahan penyakit DBD tidak dapat dilakukan oleh sebagian 

masyarakat saja. Oleh karena itu sebaiknya kader dan tokoh 

masyarakat membentuk kelompok-kelompok kegiatan PSN DBD, 

antara lain dikalangan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, serta 

Dasawisma 

3) Mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti secara berkala  

Kegiatan kerja bakti dapat menjaga kebersihan rumah dan 

lingkungan dari tempat berkembangbiaknya nyamuk Ae. aegypti 

secara serentak oleh masyarakat sehingga seluruh warga terhindar 

dari DBD 

4) Menggerakkan kelompok Dasawisma untuk melaksanakan 

kunjungan rumah secara berkala untuk memeriksa jentik (Depkes 

RI, 1999). 
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F. Kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) 

PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat 

perkembangbiakan nyamuk Ae. Aegypti. Untuk  mengetahui adanya jentik 

nyamuk, yang dilakukan di rumah dan tempat umum secara teratur sekurang-

kurangnya tiap 3 bulan untuk mengetahui keadaan populasi jentik nyamuk 

penular penyakit DBD. Cara memeriksa jentik adalah: 

1. Periksalah bak mandi/WC, tempayan drum dan tempat-tempat 

penampungan air lainnya. 

2. Jika tidak tampak, tunggu ±  0,5 – 1 menit, jika ada jentik, ia akan muncul 

kepermukaan air untuk bernapas. 

3. Ditempat yang gelap gunakan senter/baterei. 

4. periksa juga vas bunga, tempat minum burung, kaleng-kaleng/ plastik, ban 

bekas dll. 

Jentik-jentik yang ditemukan di tempat-tempat penampungan air yang 

tidak beralaskan tanah (bak mandi, WC, drum, tempayan, dan sampah-

sampah/barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan) dapat 

dipastikan bahwa jentik tersebut adalah Ae. aegypti penular penyakit DBD. 

Jentik-jentik yang terdapat di got/comberan/selokan bukan jentik nyamuk Ae. 

aegypti. Adapun cara pelaksanaan PJB antara lain : 

1. Dilakukan dengan mengunjungi rumah dan tempat-tempat umum untuk 

memeriksa TPA, non-TPA dan tempat penampungan air alamiah, di dalam 

dan diluar rumah/bangunan serta memberikan penyuluhan tentang PSN 

DBD kepada keluarga/masyarakat. 
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2. Jika ditemukan jentik, anggota keluarga atau pengelola tempat-tempat 

umum diminta untuk ikut melihat/menyaksikan, kemudian lanjutkan 

dengan PSN DBD ( ’3M’ atau ’3M plus’ ). 

3.  Memberikan penjelasan dan anjuran PSN DBD kepada keluiarga dan 

pengelola/petugas kebersihan tempat-tempat umum. 

4. Mencatat hasil pemeriksaan jentik pada Kartu Jentik Rumah/Bangunan 

yang ditinggalkan di rumah/bangunan dan pada Formulir JPJ-I untuk 

pelaporan ke puskesmas dan yang terkait lainnya. 

Dalam program pemberantasan penyakit DBD, survai jentik yang 

biasa digunakan adalah cara visual yaitu dilakukan dengan melihat ada atau 

tidaknya jentik di setiap tempat  genangan air tanpa mengambil jentiknya. 

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik Ae. aegypti ialah : 

1. House Indek (H.I) : 

Jumlah rumah/bangunan yang ditemukan jentik 

Jumlah rumah/ bangunan yang diperiksa 

2. Container Indek (C.I) : 

Jumlah Container dengan jentik 

Jumlah Container yang diperiksa 

Container adalah tempat atau berjana yang dapat menjadi tempat 

berkembang biaknya nyamuk Ae. Aegypti. 

3. Breteau Indek (C.I) : 

Jumlah container dengan jentik dalam 100 rumah/bangunan. 

x 100% 

x 100% 
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4.  Pemantauan hasil pelaksanaan PJB dilakukan secara teratur sekurang-

kurangnya tiap 3 bulan dengan menggunakan indikator ABJ yaitu 

prosentasi rumah/TTU yang tidak ditemukan jentik. 

 Jumlah rumah/bangunan tidak ditemukan jentik 
ABJ   =                                                                                          x 100% 

 Jumlah rumah diperiksa 
 

Hasil pelaksanaan PJB di RW/dusun dipantau oleh lurah/Kepala 

Desa secara teratur dengan melakukan pemeriksaan jentik pada kurang lebih 

30 rumah yang dipilih secara acak di setiap RW/Dusun (Depkes, 1995). 

G. Penyuluhan Dalam Rangka Pemantauan Jentik Ae. aegypti 

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ialah bagian dari usaha kesehatan 

pokok yang menjadi beban tugas puskesmas yang bertujuan untuk 

memberikan ketrampilan kepada seseorang atau masyarakat dengan jalan 

mempengaruhi intelektual, psikologi, dan sosialnya. Sehingga masyarakat 

memiliki pengetahuan dan kesadaran serta bertingkah laku yang positif, serta 

dapat memanfaatkan secara optimal segala hal yang yang terdapat di 

lingkungan (alam) guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan  

serta derajat kesejahteraan hidup.  

Tujuan penyuluhan kesehatan masyarakat ialah menjadikan cara-cara 

hidup sehat sebagai kebiasaan hidup sehari-hari, menggerakkan perseorangan, 

kelompok dan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas serta pelayanan 

kesehatan yang tersedia. Berperan serta dalam usaha-usaha kesehatan, 

terutama dalam program-program kesehatan yang telah ditentukan sebagai 

program prioritas (Adi, 1995).  
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Komponen dalam penyuluhan  kesehatan masyarakat meliputi : 

1. Membina forum bersama. Kembangkanlah forum bersama seperti pada 

kelompok kader dalam praktek kerja ke masyarakat, dimana orang awam 

dan para ahli dapat bekerjasama 

2. Menyediakan informasi. Mengenai masalah kesehatan, penjelasan 

mengenai organisasi daerah, selebaran, poster, dan buku. 

3. Kebutuhan masyarakat. Bilamana sedang menyusun kegiatan pelayanan, 

bantulah masyarakat untuk bisa mengutarakan kebutuhan mereka sendiri. 

Dan selalu pakailah dasar ini bila menyusun kegiatan pelayanan. 

4. Memberi dukungan, saran, dan pelatihan bagi kelompok masyarakat (Ova, 

1994). 

Penyuluhan tentang penyakit DBD dan cara pencegahannya 

dilakukan oleh kader. Tujuan kegiatan penyuluhan adalah memahami 

peranannya sebagai kader dalam mencegah penyakit DBD dan dapat 

melakukan penyuluhan secara perorangan maupun penyuluhan kepada 

kelompok masyarakat. Kegiatan lain dalam penyuluhan adalah melakukan 

pemeriksaan jentik, pencatatan hasil pemeriksaan jentik, dan melakukan 

penyuluhan kelompok yang efektif. Langkah–langkah  penyuluhan melalui 

kunjungan rumah dilakukan dengan cara : 

1. Membuat rencana kapan masing-masing rumah/keluarga akan dikunjungi 

misalnya untuk jangka waktu 1 bulan. 

2. Pilihlah waktu yang tepat untuk berkunjung (pada saat keluarga sedang 

santai). 
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3. Mulailah membicarakan dengan menanyakan sesuatu yang sifatnya 

menunjukkan perhatian kepada keluarga itu, misalnya menanyakan 

keadaan anak atau anggota keluarga lain. 

4. Selanjutnya menceritakan keadaan atau peristiwa yang ada kaitannya 

dengan penyakit DBD misalnya adanya anak tetangga yang sakit DBD 

atau di Desa/kelurahan/rw tentang usaha pemberantasan DBD atau berita 

di surat kabar /majalah /televisi /radio tentang penyakit DBD dll. 

5. Membicarakan tentang penyakit DBD cara penularannya dll, serta 

memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan tuan rumah dll. 

Gunakan gambar-gambar atau alat peraga untuk lebih memperjelasnya. 

6. Mengajak untuk bersama-sama memeriksa tempat penampungan air dan 

barang-barang yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk Ae. 

aegypti baik didalam maupun diluar rumah : 

a. Jika ditemukan jentik maka kepada tuan rumah diberi penjelasan 

tentang cara yang tepat/sesuai untuk memberantasnya (3M termasuk 

abatisasi) 

b. Jika tidak ditemukan jentik maka kepada tuan rumah disampaikan 

pujian dan memberikan saran untuk terus menjaga agar selalu bebas 

jentik dan tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya 

(Depkes, 2005). 
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H. Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Nyamuk Penular DBD 

Optimalisasi pendelegasian wewenang pengelolaan program kepada 

pemerintah kabupaten/kota. Operasionalisasi P2-DBD sepenuhnya 

dilaksanakan di tingkat Kabupaten/kota dan puskesmas. Adapun  penggerakan 

masyarakat dalam PSN-DBD dilakukan dengan kerjasama Lintas Sektoral 

yang dikoordinasikan oleh kepala wilayah/daerah setempat melalui wadah 

Pokjanal/Pokja DBD. Pengamatan vektor dan kegiatan dalam penanggulangan 

DBD perlu dilakukan terus menerus, paling tidak seminggu sekali oleh 

masyarakat sendiri dengan peran aktif kader dan dimonitor oleh petugas 

puskesmas (Rita, 2005). 
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I. Kerangka Teori 

 

 

Gambar 2 .Kerangka Teori Penelitian (Depkes, 2005) 

PSN (3M Plus) 

Penyuluhan dalam 
rangka pemantauan 

jentik Ae. aegypti 

Pemantauan Jentik 
Berkala (PJB) 

Demam 
Berdarah 
Dengue 
(DBD) 

Kader 
Kesehatan 

Angka Bebas Jentik (ABJ) 

House indek (H.I) 

Container indek (C.I) 

Breteau indek (B.I) 

Informasi 

Kebutuhan masyarakat 

Pelatihan 

Forum Bersama 

Kimia 

Biologi 

Fisik 

Kunjungan Rumah 

Pemeriksaan TTU 

Puskesmas 
 

Masyarakat 

Keterangan : 

  : diteliti 
  
  : tidak diteliti  
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J. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian 

 

K. Hipotesis  

1. Kegiatan PSN (3M Plus) oleh kader kesehatan berpengaruh terhadap ABJ 

di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

2. Penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. aegypti oleh kader 

kesehatan berpengaruh terhadap ABJ di Desa Kragilan,  Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

3. Kegiatan PJB oleh kader kesehatan berpengaruh terhadap ABJ di Desa 

Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas 
Kegiatan PSN (3M Plus), 
penyuluhan dalam rangka 
pemantauan jentik Ae. aegypti, 
dan kegiatan PJB oleh  kader 
Kesehatan 

Variabel Terikat 
 

Penanggulangan DBD  
berupa nilai ABJ 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian obsevasional dengan pendekatan 

studi potong lintang (cross sectional) yaitu rancangan studi epidemologi yang 

mempelajari hubungan penyakit dan paparan (faktor penelitian) dengan cara 

mengamati status paparan dan penyakit serentak pada individu-individu dari 

populasi tunggal, pada suatu saat atau periode (Murti, 2007). Penelitian ini 

untuk mengetahui faktor-faktor determinan penanggulangan DBD oleh kader 

kesehatan yang diamati pada saat/periode yang sama. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah kader kesehatan  Desa Kragilan Kecamatan 

Mojosonggo Kabupaten Boyolali. 

 

C. Lokasi Dan Waktu 

1. Lokasi  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kragilan Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

2. Waktu 

Waktu penelitian  dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2008 
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D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh kader kesehatan  Desa Kragilan 

Kecamatan Mojosonggo Kabupaten Boyolali yang berjumlah sebanyak 77 

orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebuah subset yang dicuplik dari populasi yang diamati 

dan diukur peneliti. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi 

penelitian yaitu kader kesehatan  Desa Kragilan Kecamatan Mojosonggo 

Kabupaten Boyolali. Sampel disebut juga populasi studi karena hanya 

subyek-subyek dalam kelompok ini yang sebenarnya diteliti, diamati, dan 

diukur. Penentuan sampel diambil dengan cara exhaustive sampling yaitu 

penelitian menggunakan seluruh populasi (Murti, 2006). 

Jumlah kader kesehatan di Desa Kragilan Kecamatan Mojosonggo 

Kabupaten Boyolali adalah berjumlah sebanyak 77 orang. Jadi sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 77 orang. 

 

E. Variabel Penelitian 

1. Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh atau yang 

menyebabkan berubahnya nilai dari variabel terikat. Variabel 
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penelitian ini adalah kegiatan PSN (3M Plus), penyuluhan dalam 

rangka pemantauan jentik Ae. aegypti, dan kegiatan PJB. 

b. Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang diduga nilainya akan 

berubah karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat 

penelitian ini adalah tindakan kader kesehatan dalam penanggulangan 

penyakit DBD berupa nilai ABJ Desa Kragilan. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Bebas 

1) Kegiatan PSN (3M Plus) adalah upaya mewujudkan kebersihan 

lingkungan dan perilaku hidup bersih dalam pencegahan DBD 

dengan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur) yang dilakukan 

sekali dalam seminggu ( Depkes RI. 2005).. 

Kategori  :  Aktif (≥  1 dalam 1 minggu ) 

Pasif ( < 1 dalam 1 minggu ) 

Skala data : nominal 

2) Penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. aegypti adalah 

kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh kader inti kepada kader-

kader binaannya dalam rangka PJB. Dilaksanakan secara berkala 

sebulan sekali ( Depkes RI. 1999). 

Kategori  :  Aktif (≥  1 dalam 1 bulan) 

Pasif  ( < 1 dalam 1 bulan) 

Skala data : nominal 
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3) Kegiatan PJB adalah kegiatan pemeriksaan tempat penampungan 

air dan tempat perkembangbiakan nyamuk Ae. aegypti oleh kader 

kesehatan untuk mengetahui adanya jentik nyamuk, yang 

dilakukan di rumah dan tempat umum secara teratur sekurang-

kurangnya tiap 3 bulan untuk mengetahui keadaan populasi jentik 

nyamuk penular penyakit DBD( Depkes RI. 2005). 

Kategori  :  Aktif (≥  1 dalam 1 minggu ) 

Pasif ( < 1 dalam 1 minggu ) 

Skala data : nominal 

b. Variabel Terikat 

Penanggulangan DBD adalah keberhasilan upaya yang dilakukan oleh 

kader kesehatan dalam tindakan nyata mendorong dan menggerakkan 

masyarakat untuk pencegahan serta penanggulangan DBD diukur 

dengan nilai ABJ ( Depkes RI. 1999). 

Kategori  :  ABJ < 95%  

ABJ > 95% 

Skala data : nominal 

  

F. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis berupa data kuantitatif 

meliputi kegiatan PSN (3M Plus), penyuluhan dalam rangka pemantauan 

jentik Ae. aegypti, dan Kegiatan PJB 



 28

2. Sumber Data 

a. Data primer diperoleh dari hasil koesioner pada responden yang 

menjadi subyek penelitian . 

b. Data sekunder diperoleh dari data kegiatan kader, data laporan kasus 

DBD di Puskesmas Mojosongo serta dari Dinas Kesehatan dan Sosial 

Kabupaten Boyolali. 

3. Cara Pengumpulan Data 

Pengunpulan data primer dilakukan dengan pengisian koesioner.   

G. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Instrumen penelitian 

Alat ukur atau instrumen yang digunakan adalah kuesioner. 

a. Kuesioner pada variabel 

Pengukuran variabel dilakukan dengan kuesioner yang 

didasarkan pada sistem penilaian Guttman. Jumlah alternatif jawaban 

dalam skala Guttman ada dua yaitu benar dan salah. Ada dua tipe, 

yaitu favourable dan unfavourable. Penilaian metode ini adalah 

1) Sifat favourable merupakan sifat (+) terhadap objek, alternatif 

jawaban yang diberikan adalah : 

Benar (B) bernilai 1 

Salah (S) bernilai 0 

2) Sifat unfavourable merupakan sifat (-) terhadap objek, alternatif 

jawaban yang diberikan adalah : 
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Salah (S) bernilai 1 

Benar (B) bernilai 0 

Hasil pengukuran data yang diperoleh dari skala Guttman 

ditransformasi  menjadi 2 kategori jawaban yaitu tindakan yang benar 

dan tindakan salah. 

Tabel 3.1. Nomor Item Kuesioner 

No Pertanyaan Aspek yang 
dinilai 

favourable unfavourable 
Jumlah 

Tindakan oleh 
kader 

1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 
19, 21 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 
22 22 

 

 

b. Validitas 

Sifat valid memberikan pengertian bahwa alat ukur yang 

digunakan mampu memberikan skor atau nilai sesungguhnya sesuai 

dengan permasalahan yang diukur (Watt, tanpa tahun). Pelaksanaan 

validitas dalam penelitian ini menggunakan try out terpakai yaitu 

antara uji coba dan penelitian dilaksanakan secara bersamaan, atau 

dalam pengertian metodologis satu kali pengambilan data digunakan 

untuk dua pengujian analisis sekaligus, yaitu uji validitas reliabilitas 

dan uji hipotesis. Beberapa pertimbangan untuk menggunakan try out 

terpakai antara lain : 
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1). Keadaan subjek penelitian yang sulit ditemui karena disibukkan 

oleh aktifitas kerja. 

2). Letak geografis lokasi penelitian yang luas memungkinkan 

penelitian dilakukan satu kali (Hastuti, 2008). 

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara skor 

setiap butir pertanyaan atau item dengan skor total. Cara mengukur 

validitas konstruk yaitu dengan mencari korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi 

product moment person atau koefisien korelasi person (Azwar, 2004). 

 

RXY = 
( )( )
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 RXY  = Korelasi Product moment 
 N   = Banyaknya subjek 
 ∑ X  = Jumlah skor butir (x) 

 ∑Y    = Jumlah skor variabel (y) 

 ∑ 2X  = Jumlah skor butir kuadrat (x) 

 ∑ 2Y   = Jumlah skor butir variabel (y) 

 ∑ XY  = Jumlah perkalian butir (x) dan skor variabel (y) 
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c.  Hasil Uji Validitas 
 

Hasil uji coba kuisioner (try out), dilaksanakan terhadap 20 

orang diluar anggota sample penelitian. Skor hasil uji coba kuisioner 

tentang kegiatan PSN (3M Plus), penyuluhan dalam rangka 

pemantauan jentik Ae. aegypti, dan kegiatan PJB oleh kader kesehatan 

selanjutnya diuji validitasnya menggunakan uji korelasi product 

moment. Suatu item dinyatakan valid jika nilai korelasi product 

moment yang dihasilkan lebih besar dari nilai rtabel. Nilai rtabel dengan 

jumlah sampel (N=20) dan pada signifikansi 5% adalah 0,444 atau     

rxy > 0,444. Hasil uji validitas kuesioner disajikan pada tabel 2. 

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas  
No item rxy rtabel Kesimpulan  

1 0.802 0.444 Valid 
2 0.802 0.444 Valid 
3 0.515 0.444 Valid 
4 0.531 0.444 Valid 
5 0.554 0.444 Valid 
6 0.706 0.444 Valid 
7 0.750 0.444 Valid 
8 0.530 0.444 Valid 
9 0.750 0.444 Valid 
10 0.706 0.444 Valid 
11 0.593 0.444 Valid 
12 0.519 0.444 Valid 
13 0.541 0.444 Valid 
14 0.643 0.444 Valid 
15 0.502 0.444 Valid 
16 0.750 0.444 Valid 
17 0.672 0.444 Valid 
18 0.637 0.444 Valid 
19 0.802 0.444 Valid 
20 0.456 0.444 Valid 
21 0.522 0.444 Valid 
22 0.750 0.444 Valid 
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Hasil uji validitas Koesioner menunjukkan semua item pertanyaan 

memiliki nilai korelasi product moment (rxy) lebih besar dari nilai rtabel 

pada  signifikansi 5%, dengan demikian semua item dinyatakan valid.  

 
d. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan 

sejauhmana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan 

(Watt).  Uji reliabilitas ini dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu 

alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan untuk dapat digunakan 

sebagai alat pengukur data (Arikunto, 2007). 

 Reliabilitas alat ukur penelitian ini diuji realibilitas Alpha, yaitu:  

⎥
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Keterangan:  

r11  = Reliabilitas instrumen  

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑ 2
bσ  = Jumlah varians butir  

2
bσ   = Varians total (Arikunto, 2007) 

e. Hasil Uji Reliabilitas 

Pengujian dengan rumus Alpha Cronbach digunakan untuk 

menguji tingkat keandalan (Reliability) kuisioner. Suatu angket 

dinyatakan andal (reliable) jika nilai koefisien alphanya (r11) lebih 

besar dari 0,6 (Arikunto, 2007). Selanjutnya hasil uji reliabilitas 
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selanjutnya dikonsultasikan dengan kriteria korelasi menurut Sugiyono 

(2006), sebagai berikut: 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 

0,20 - 0,399 

0,40 - 0,599 

0,60 - 0,799 

0,80 - 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 
Hasil uji reliabilitas koesioner menunjukkan r11 = 0.922  

sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas nilai reliabilitas melebihi 

batas reliabilitas, sehingga dinyatakan reliabel dan memiliki hubungan 

yang sangat kuat. 

 

H. Pengolahan Data 

1. Editing, yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul pada 

kuesioner. 

2. Coding, yaitu pemberian kode pada data untuk memudahkan dalam 

memasukkan data dalam program komputer. 

3. Entry, yaitu memasuikkan data dalam program komputer untuk dilakukan 

analisis lanjut. 

4. Tabulating, yaitu setelah data tersebut masuk kemudian direkap dan 

disusun dalam bentuk tabel agar dapat dibaca dengan mudah. 
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I. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis ini dilakukan dengan membuat deskripsi tentang masing masing 

variabel yang diteliti. 

2. Analisis Bivariat 

Bertujuan menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

(Murti, 2006). Analisis bivariat dilakukan  

a. Uji Chi Square  

Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara masing-masing 

variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan 

penerimaan hipotesis penelitian berdasarkan tingkat signifikansi (nilai 

p) dengan program komputer SPSS 13.00 adalah : 

Jika nilai p > 0,005 maka hipotesis penelitian ditolak. 

Jika nilai p < 0,005 maka hipotesis penelitian diterima. 

Statistik uji Chi Square (Murti, 2006) 

X 2  = ∑
ij

ijij

E
EO )( −  

O ij    = Frekuensi teramati pada sel ij 

ijE    = Frekuensi harapan pada sel ij 

(r-1)(c-1)  = derajat bebas 

r   = jumlah baris 

c   = jumlah kolom 

b. Ratio Prevalensi (RP) 

Pada studi cross-sectional variabel bebas (faktor risiko) dan tergantung 
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(efek) dinilai secara simultan pada satu saat; jadi tidak ada follow-up 

pada studi cross-sectional. Studi cross-sectional diperoleh prevalens 

suatu hubungan (Sastroasmoro dan Sofyan, 2002). Rasio prevalensi 

dihitung dengan membagi prevalens efek pada kelompok dengan 

faktor risiko dengan prevalens efek pada kelompok tanpa faktor risiko. 

Penghitungan Rasio Prevalensi (RP) menggunakan rumus 

Sastroasmoro dan Sofyan (2002) dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Tabel 2x2 pengamatan cross-sectional 
  Efek  
  Ya Tidak Jumlah 

Ya a b a + b Faktor risiko Tidak c d c + d 
 Jumlah a+c b+d a+b+c+d 

 
RP = a/(a+b) : c/(c+d) 

Interprestasi terhadap rasio prevalensi menurut Sastroasmoro dan 

Sofyan (2002) adalah sebagai berikut. 

- Ratio prevalensi < 1; maka faktor risiko tersebut merupakan faktor 

protektif (pencegah) 

- Ratio prevalensi = 1; maka faktor risiko tersebut bukanlah 

merupakan faktor risiko yang mampu memberikan efek. 

- Ratio prevalensi > 1; maka faktor risiko tersebut merupakan faktor 

risiko yang mampu memberikan efek  

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Kragilan merupakan satu dari 208 Desa atau kelurahan yang ada 

di wilayah kabupaten Boyolali. Jumlah penduduk yang ada di Desa Kragilan 

tahun 2008 sejumlah 5.430 jiwa yang terbagi pada jenis kelamin laki-laki 

2.701 jiwa dan perempuan 2.729 jiwa. Adapun batas-batas dari Desa Kragilan 

adalah sebagai sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Desa Brajan 

- Sebelah Selatan : Desa Mojosongo 

- Sebelah Barat : Desa Karanggeneng 

- Sebelah Timur : Desa Mojolegi 

Karakteristik demografi Desa Kragilan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Distribusi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.729 (51%) dan penduduk berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 2.701 49%) dan jumlah keseluruhan penduduk 

Desa Kragilan adalah 5.430 jiwa. 

b. Berdasarkan distribusi tingkat pendidikan nampak bahwa pendidikan 

tertinggi penduduk adalah perguruan tinggi yaitu sebanyak 225 orang (4%) 

dan terendah adalah sekolah dasar (SD) sebanyak 692 orang (13%). 

Tingkat pendidikan penduduk Desa Kragilan sebagian besar telah 

mencapai pendidikan Dasar 9 tahun, yaitu pada pendidikan SLTP 
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sebanyak 1369 orang (25%) dan SLTA sebanyak 1758 orang (32%). 

c. Distribusi penduduk Desa Kragilan menurut pekerjaan nampak bahwa 

paling banyak penduduk bekerja di bidang pertukangan sebanyak 368 

(24%) sedangkan pekerjaan paling sedikit adalah pemulung yaitu 

sebanyak 14 orang (1%). 

Selanjutnya distribusi demografi penduduk Desa Kragilan ditampilkan 

pada   tabel 4.1. 

Tabel 4.1.  Data Demografi Penduduk Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo 
Kabupaten Boyolali Tahun 2008 

 
Karakteristik  Frekuensi Persen (%) 

1. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan  
Jumlah  
 

 
2.701 
2.729 
5.430 

 

 
49 
51 
100 

2. Tingkat Pendidikan 
Belum Sekolah 
Tdk/Blm Sekolah 
SD 
SLTP 
SLTA 
PT 
Jumlah  

 

 
487 
899 
692 
1369 
1728 
225 

5.430 
 

 
9 
17 
13 
25 
32 
4 

100 

3. Pekerjaan Penduduk 
PNS 
ABRI 
Karyawan Swasta 
Wiraswasta/Pedagang 
Tani 
Pertukangan 
Buruh Tani 
Pensiunan 
Lain-lain (Pemulung) 
Jumlah  

 
168 
66 
307 
45 
297 
368 
173 
65 
14 

1503 

 
11 
4 
20 
3 
20 
24 
12 
4 
1 

100 
Sumber: Monografi Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten 

Boyolali Tahun 2008 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteriktik Responden 

Populasi penelitian ini adalah seluruh kader kesehatan  Desa 

Kragilan Kecamatan Mojosonggo Kabupaten Boyolali yang berjumlah 

sebanyak 77 orang. Karena jumlahnya relatif sedikit (kurang dari 100), 

maka seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel penelitian. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor determinan yang 

berpengaruh terhadap penanggulangan DBD oleh  kader kesehatan. 

Sebelum dilakukan pembahasan pada masing-masing variabel penelitian, 

perlu kiranya dipaparkan karakteristik personal responden yang meliputi 

umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Karakteristik responden 

penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Karakteristik responden menurut umur diperoleh umur tertinggi 

responden adalah 60 tahun, terendah 27 tahun dan rata-rata 40 tahun. 

Selanjutnya berdasarkan nilai tersebut umur responden dikategorikan 

dalam 4 kategori dengan proporsi umur terbanyak responden antara 30 

– 40 tahun yaitu sebanyak 36 responden (47%), selanjutnya 40 – 50 

tahun sebanyak 22 responden (29%), di atas 50 tahun sebanyak 13 

responden (17%), dan kurang dari 30 tahun sebanyak 6 responden 

(8%). 
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b. Karakteristik responden  menurut tingkat pendidikan nampak bahwa 

pendidikan tertinggi responden adalah perguruan tinggi sebanyak 16 

responden (21%) dan terendah adalah sekolah dasar (SD) sebanyak 7 

responden (9%). Selanjutnya distribusi responden menurut tingkat 

pendidikan menunjukkan bahwa responden telah memiliki pendidikan 

yang memadai, yaitu dari 77 responden pendidikan terbanyak adalah 

SLTA yaitu sebanyak 44 responden (57%), selanjutnya PT sebanyak 

16 responden (21%), SLTA sebanyak 10 responden (13%), dan SD 

sebanyak  7 responden (9%). 

c. Karakteristik responden  menurut pekerjaan nampak bahwa 

kebanyakan responden bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 24 

responden (31%), dan paling sedikit adalah pegawai swasta yaitu 

sebanyak 3 responden (4%). Pada pekerjaan lain yaitu wiraswasta 

sebanyak 17 responden (22%), PNS 10 responden (13%), dan buruh 

sebanyak 5 responden (7%), sedangkan pekerjaan bidang lain-lain 

sebanyak 18 responden (23%).  

Selengkapnya distribusi karakteristik responden disajikan pada 

tabel 4.2. 
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Tabel 4.2.  Distribusi Karakteristik Responden menurut Umur, Tingkat 
Pendidikan, dan Pekerjaan 

 
Karakteristik  Frekuensi Persen (%) 

1. Umur 
Kurang dari 30 tahun  
30 – 40 tahun 
41 – 50 tahun 
Di atas 50 tahun 
Jumlah  
 

 
6 
36 
22 
13 
77 

 
8 
47 
29 
17 
100 

2. Tingkat Pendidikan 
SD 
SLTP 
SLTA 
PT 
Jumlah  

 

 
7 
10 
44 
16 
77 

 
9 
13 
57 
21 
100 

3. Pekerjaan  
Wiraswasta 
Pegawai Swasta 
PNS 
Tani 
Buruh 
Lain-lain 
Jumlah  

 
17 
3 
10 
24 
5 
18 
77 

 
22 
4 
13 
31 
7 
23 
100 

 

2. Kegiatan PSN 

Variabel PSN diperoleh melalui jawaban kuesioner tentang 

frekuensi kegiatan PSN. Kuesioner tentang PSN terdiri dari 8 pertanyaan. 

Hasil jawaban responden tentang PSN adalah sebagai berikut. 

a. Sebagian besar responden telah melakukan kegiatan PSN seminggu 

atau setiap minggu, yaitu sebanyak 71 responden (92%), sedangkan 

lainnya yaitu sebanyak 6 responden (8%) melakukan PSN sebulan 

sekali. 
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b. Sebagian besar responden yaitu 73 responden (95%) telah memahami 

tujuan dari pelaksanaan PSN dan sisanya 4 responden (5%) belum 

memahami tujuan PSN. 

c. Semua responden memberikan jawaban bahwa PSN ditujukan kepada 

rumah warga, sekolah, dan tempat umum. Dengan demikian semua 

responden telah memahami sasaran pelaksanaan PSN. 

d. Terdapat 45 responden (58%) yang belum memahami pokok-pokok  

PSN, sedangkan sisanya 32 responden (42%) telah memahami pokok-

pokok kegiatan PSN. 

e. Selain melakukan PSN, rata-rata responden yaitu 56 responden (73%) 

melakukan kegiatan Abatisasi, menguras, menutup,  dan mengubur 

barang bekas. Sedangkan sisanya sebanyak 21 responden (27%) 

melakukan kegiatan mencatat hasil pemantauan jentik. 

f. Rata-rata responden yaitu 54 responden (70%) menyatakan bahwa 

kegiatan rutin pengerakan DBD di desa atau kelurahan tidak hanya  

kerja bakti PSN DBD dan kebersihan lingkungan secara berkala. Dan 

sisanya sebanyak 23 responden (30%) menyatakan benar. 

g. Rata-rata responden yaitu 50 responden (65%) menyatakan bahwa 

gerakan PSN DBD tidak hanya dikoordinasikan oleh kader kesehatan, 

sedangkan sisanya 27 responden (35%) menyatakan sebaliknya. 

h. Sebagian besar responden telah memahami bahwa sasaran gerakan 

PSN adalah keluarga dan pengelola tempat umum, yaitu sebanyak 71 
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responden (92%), sedangkan sisanya sebanyak 6 responden (8%) 

menyatakan sasaran PSN adalah petugas di Puskesmas. 

i. Rata-rata jawaban responden yang benar tentang kegiatan PSN adalah 

60,5 sedangkan rata-rata jawaban salah adalah 16,5. Perbandingan nilai 

rata-rata jawaban responden tentang kegiatan PSN, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden telah memahami tentang kegiatan 

PSN. 

Diskripsi karakteristik jawaban responden tentang kegiatan PSN disajikan 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3.  Karakteristik Jawaban Responden tentang Kegiatan PSN 
 

Keterangan  Frekuensi Persen (%) 
1. Waktu kegiatan PSN 

− Sebulan sekali 
− Seminggu atau setiap minggu 
Jumlah  
 

 
6 
71 
77 

 
8 
92 

100 

2. Tujuan gerakan PSN 
− Membina kader saja 
− Tidak hanya membina kader 
Jumlah 

 
4 
73 
77 

 
5 
95 

100 

3. Sasaran gerakan PSN 
− Rumah warga, sekolah, dan 

tempat umum 
Jumlah  

 
77 
 

77 

 
100 

 
100 

4. Penggerakan kelompok 
dasawisma bukan pokok-pokok 
PSN 
− Benar 
− Bukan 
Jumlah 

 
 
 

45 
32 
77 

 
 
 

59 
41 

100 
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5.  Kegiatan selain PSN 
− Mencatat hasil pemantuan 

jentik nyamuk 
− Abatisasi, menguras, 

menutup, dan mengubur 
barang bekas. 

Jumlah  

 
21 
 

56 
 
 

77 

 
27 
 

73 
 
 

100 
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Lanjutan tabel 4.3 
Keterangan  Frekuensi Persen (%) 

6. Kegiatan rutin DBD hanya kerja 
bakti PSN 
− Ya 
− Tidak  
Jumlah  

 
 

23 
54 
77 

 
 

30 
70 

100 
7.  Sasaran gerakan PSN 

− Petugas puskesmas 
− Semua keluarga dan 

pengelola tempat umum 
Jumlah  

 
6 
71 
 
 

77 

 
8 
92 
 
 

100 
8. Gerakan PSN hanya dikoordinasi 

kader 
− Ya 
− Tidak 
Jumlah  

 
 

27 
50 
77 

 
 

35 
65 

100 
9. Rata-rata 

− Jawaban benar 
− Jawaban salah 

 
60,5 
16,5 

 
79 
21 

 

3. PJB 

Variabel PJB diperoleh melalui jawaban kuesioner tentang 

frekuensi kegiatan PJB. Kuesioner tentang PJB terdiri dari 8 pertanyaan. 

Hasil jawaban responden tentang PJB adalah sebagai berikut. 

a. Sebagian besar responden telah melakukan kegiatan PJB sebulan 

sekali atau setiap bulan, yaitu sebanyak 72 responden (94%), 

sedangkan lainnya yaitu sebanyak 5 responden (6%) melakukan PJB 3 

bulan sekali. 

b. Rata-rata responden dalam memeriksa jentik tidak hanya memeriksa 

bak mandi/WC, namun juga lingkungan sekitar atau seluruh 

penampungan air yang dilakukan oleh 57 responden (74%). Sedangkan 

sisanya 20 responden (26%) hanya melakukan pemeriksaan jentik di 
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bak mandi/WC. 

c. Sebagian besar responden yaitu 73 responden (95%) melakukan 

kegiatan PJB dengan mengunjungi dan mencatat hasil pemeriksaan 

jentik. Sedangkan sisanya 4 responden (5%) melakukan tindakan lain. 

d. Rata-rata responden yaitu 44 responden (57%) meminta anggota 

keluarga untuk menyaksikan ketika menemukan jentik, sedangkan 

sisanya yaitu 33 responden (43%) tidak meminta anggota keluarga 

untuk menyaksikan ketika menemukan jentik. 

e. Rata-rata nilai ABJ  di rumah-rumah yang dipantau adalah 95% atau 

lebih yaitu sebanyak 60 responden (78%), sedangkan sisanya 17 

responden (22%) menemukan nilai ABJ kurang dari 95%. 

f. Sebagian besar responden telah memahami cara penghitungan ABJ, 

yaitu 54 responden (70%) dan sisanya 23 responden (30%) belum 

memahami cara penghitungan ABJ. 

g. Sebagian besar responden melakukan pelaporan ABJ sebulan atau 

setiap bulan yaitu sebanyak 71 responden (92%) dan sisanya 6 

responden (8%) melakukan pelaporan ABJ selama 3 bulan sekali. 

h. Rata-rata responden yaitu 55 responden (71%) memahami bahwa 

jentik yang ditemukan di tempat yang tidak beralasan tanah adalah 

bukan jentik Ae. Aegypti. Sedangkan sisanya 22 responden (29%) tidak 

memahami. 
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i. Rata-rata jawaban responden tentang kegiatan PJB pada jawaban benar 

rata-rata sebesar 62 dan pada jawaban salah rata-rata 15. Perbandingan 

nilai rata-rata jawaban responden tentang kegiatan PJB menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden telah memahami kegiatan PJB. 

Diskripsi karakteristik jawaban responden tentang kegiatan PJB 

disajikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4.  Karakteristik Jawaban Responden tentang Kegiatan PJB 
 

Keterangan  Frekuensi Persen (%) 
1. Waktu Kegiatan PJB 

− 3 bulan sekali 
− Sebulan atau setiap bulan 
Jumlah  

 
5 
72 
77 

 
7 
93 
100 

2. PJB hanya kamar mandi/WC 
− Ya  
− Lingkungn sekitar atau seluruh 

penampung air 
Jumlah 

 
20 
57 
 

77 

 
26 
74 
 

100 
3. Cara Kegiatan PJB yang dilakukan 

− Mengambil alat rumah tangga 
yang perlu 

− Mengunjungi dan mencatat hasil 
pemeriksaan jentik 

Jumlah  

 
4 
 

73 
 

77 

 
5 
 

95 
 

100 
4. Tindakan ketika menemukan jentik 

nyamuk kader meminta anggota 
keluarga menyaksikan 
− Tidak meminta  
− Meminta 
Jumlah 

 
 
 

33 
44 
77 

 
 
 

43 
57 
100 

5. Nilai rata-rata 
− Kurang dari 95% 
− 95% atau lebih 
Jumlah  

 
17 
60 
77 

 
22 
78 
100 

6.  Cara menghitung ABJ 
− Memahami 
− Tidak memahami 
Jumlah  

 
23 
54 
77 

 
30 
70 
100 
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Lanjutan tabel 4.4 
Keterangan  Frekuensi Persen (%) 

7. Kegiatan ABJ 
− 3 bulan sekali 
− Sebulan atau setiap bulan 
Jumlah  

 
6 
71 
77 

 
8 
92 
100 

8. Pemahaman tentang jentik nyamuk 
Ae. Aegypty 
− Ya 
− Tidak  
Jumlah  

 
 

12 
65 
77 

 
 

16 
84 
100 

Rata-rata 
- Jawaban Benar 
- Jawaban Salah 

 
62 
15 

 
81 
19 

 
4. Penyuluhan 

Kuesioner tentang penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik 

nyamuk Ae. Aegypti terdiri dari 6 pertanyaan. Hasil jawaban responden 

tentang penyuluhan adalah sebagai berikut. 

a. Sebagian besar responden yaitu 74 responden (96%) menyatakan 

bahwa penyuluhan dalam satu bulannya dilakukan  minimal satu kali, 

sedangkan sisanya 3 responden (4%) menyatakan penyuluhan 

dilakukan selama 3 bulan sekali. 

b. Sebagian besar responden  yaitu 55 responden (71%) memahami 

bahwa kegiatan pelatihan PJB merupakan bagian  dari materi 

penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti.  Sedangkan 

sisanya 22 responden (29%) belum memahami. 

c. Sebagian besar responden yaitu 65 responden (84%) menyebutkan 

bahwa penyusunan laporan PJB dan penyuluhan kelompok efektif 

merupakan bagian dari kegiatan penyuluhan dalam rangka pemantauan 
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jentik Ae. Aegypti. Sedangkan sisanya yaitu 12 responden (16%) 

menyebutkan kegiatan lain.  

d. Sebagian besar responden yaitu 55 responden (71%) menyatakan 

bahwa kader aktif dalam penyuluhan, sedangkan sisanya 22 responden 

(29%) menyatakan kader tidak aktif dalam penyuluhan. 

e. Sebagian responden yaitu 58 responden (75%) telah memahami 

langkah-langkah dalam melakukan penyuluhan, sedangkan sisanya 19 

responden (25%) belum memahami langkah-langkah penyuluhan. 

f. Sebagian besar responden yaitu 67 responden (87%) mengetahui 

bahwa kegiatan penyuluhan tersebut tidak hanya ditujukan kepada 

kader, dan 10 responden (13) menganggap bahwa kegiatan penyuluhan 

tersebut hanya ditujukan kepada kader. 

g. Rata-rata jawaban responden tentang kegiatan penyuluhan dalam 

rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti nampak bahwa nilai rata-rata 

jawaban benar adalah 56 sedangkan rata-rata jawaban salah adalah 21. 

Proporsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah 

memahami kegiatan penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik 

Ae.Aegypti.  

Diskripsi karakteristik jawaban responden tentang kegiatan 

penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti disajikan pada 

tabel 4.5. 
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Tabel 4.5.  Variabel Kegiatan Penyuluhan Dalam Rangka Pemantauan 
Jentik Ae. Aegypti 

 
Keterangan  Frekuensi Persen (%) 

1. Kegiatan Penyuluhan 
− 3 bulan sekali 
− Sebulan atau setiap bulan 
Jumlah  

 
3 
74 
77 

 
4 
96 

100 
2. Pelatihan PJB merupakan  materi dari 

penyuluhan 
− Ya  
− Tidak  
Jumlah 

 
 

22 
55 
77 

 
 

29 
71 

100 
3. Kegiatan dalam penyuluhan 

− Kegiatan lainnya 
− Laporan PJB dan penyuluhan 

kelompok efektif 
Jumlah  

 
12 
65 
 

77 

 
16 
84 
 

100 
4. Apakah banyak kader yang tidak aktif 

dalam penyuluhan 
− Ya  
− Tidak 
Jumlah 

 
 

22 
55 
77 

 
 

29 
71 

100 
5. Langkah dalam melakukan 

penyuluhan 
− Mengerti 
− Tidak mengerti 
Jumlah  

 
 

58 
19 
77 

 
 

75 
25 

100 
6. Apakah penyuluhan hanya ditujukan 

kepada kader. 
− Ya 
− Tidak  
Jumlah 

 
 

10 
67 
77 

 
 

13 
87 

100 
Rata-rata jawaban 
- Jawaban benar 
- Jawaban salah 

 
56 
21 

 
73 
27 

 

C. Uji Hipotesis  

Penelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor determinan terhadap 

penanggulangan DBD oleh kader kesehatan di Desa Kragilan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Faktor-faktor determinan meliputi PSN, 

PJB, dan penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti. Sedangkan 
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penanggulangan DBD oleh kader adalah kegiatan laporan ABJ oleh kader 

kesehatan tersebut. 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analissi Chi Square. 

Setelah dilakukan pengujian menggunakan bantuan program SPSS for 

Windows diperoleh hasil analisis sebagai berikut. 

1. Pengaruh kegiatan PSN terhadap penanggulangan DBD 

Pengaruh kegiatan PSN terhadap penanggulangan DBD diuji 

menggunakan uji Chi Square yang sebelumnya perlu ditampilkan tabulasi 

silang kegiatan PSN dengan upaya penanggulangan DBD oleh kader. 

Selengkapnya hasil analisis variabel PSN dengan penanggulanan DBD 

ditampilkan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6.  Tabulasi Silang Kegiatan PSN Dengan Penanggulangan DBD 
Oleh Kader Kesehatan Desa Kragilan 

 Tindakan kader  Kegiatan  Pasif   Aktif  Jumlah  

Pasif 4 
5% 

2 
3% 

6 
8% PSN 

Aktif 2 
3% 

69 
89% 

71 
92% 

 Jumlah 6 
8% 

71 
92% 

77 
 100% 

 
Distribusi tindakan kader dalam penanggulangan DBD dan 

kegiatan PSN menunjukkan bahwa  semakin aktif kader dalam mengikuti 

kegiatan PSN maka akan semakin aktif tindakan kader dalam 

penanggulangan DBD. Hal tersebut terlihat pada kader yang memiliki 

tindakan PSN pasif didominasi oleh tindakan yang pasif yaitu 4 kader 
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(5%) sedangkan pada kader dengan tindakan PSN aktif didominasi oleh 

tindakan kader yang aktif, yaitu sebanyak 59 kader (71%). 

Hasil tersebut didukung oleh  hasil uji Chi  Square dimana 

diperoleh nilai χ2 = 31,391 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 

0,0001 (p < 0,05) hal ini berarti terdapat pengaruh kegiatan PSN terhadap 

tindakan kader dalam upaya penanggulangan DBD kader kesehatan di 

Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Rasio 

prevalensi yang dihasilkan dari hubungan kegiatan PSN dengan tindakan 

kader kesehatan sebesar 23,7. RP > 1, hal ini berarti bahwa kegiatan PSN 

merupakan faktor mempunyai efek tindakan kader kesehatan Desa 

Kragilan dalam penanggulangan DBD. Hasil tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7.  Ringkasan Hasil Uji Chi Square antara Kegiatan PSN dengan 
Tindakan Kader Kesehatan Desa Kragilan dalam 
Penanggulangan DBD. 

Hubungan  χ2 p-value Kesimpulan 

PSN dan Tindakan Kader 31,391 0,0001 H0 ditolak 

Ratio prevalensi (RP) = 23,7   
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2. Pengaruh Penyuluhan terhadap penanggulangan DBD 

Selengkapnya hasil analisis kegiatan penyuluhan dengan penanggulanan 

DBD ditampilkan pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8.  Tabulasi Silang Kegiatan Penyuluhan Dengan Penanggulangan 
DBD oleh Kader Kesehatan Desa Kragilan 

 
 Tindakan kader  Kegiatan  Pasif   Aktif  Jumlah  

Pasif 3 
4% 

0 
0% 

3 
4% Penyuluhan  

Aktif 3 
4% 

71 
92% 

72 
93,5% 

 Jumlah 6 
8% 

71 
92% 

77 
100% 

 
Distribusi tindakan kader dalam penanggulangan DBD ditinjau dari 

kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa  semakin aktif kader dalam 

mengikuti kegiatan penyuluhan maka akan semakin aktif tindakan kader 

dalam penanggulangan DBD. Hal tersebut terlihat pada kader yang pasif 

dalam penyuluhan didominasi oleh tindakan yang pasif yaitu 3 kader (4%) 

sedangkan pada kader yang aktif dalam penyuluhan didominasi oleh 

tindakan kader yang aktif, yaitu sebanyak 71 kader (92%). 

Hasil tersebut didukung oleh  hasil uji Chi  Square dimana 

diperoleh nilai χ2 = 36,939 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 

0,0001 (p < 0,05), hal ini berarti terdapat pengaruh kegiatan penyuluhan 

dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti terhadap tindakan kader 

dalam upaya penanggulangan DBD kader kesehatan di Desa Kragilan, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Rasio prevalensi yang 
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dihasilkan dari hubungan kegiatan penyuluhan dengan tindakan kader 

kesehatan sebesar 24,7 (RP > 1). Hal ini berarti bahwa kegiatan 

penyuluhan merupakan faktor yang memiliki efek terhadap tindakan kader 

kesehatan Desa Kragilan dalam penanggulangan DBD. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Ringkasan Hasil Uji Chi Square antara Penyuluhan Dengan 
Tindakan Kader Kesehatan Desa Kragilan Dalam 
Penanggulangan DBD. 

Hubungan  χ2 p-value Kesimpulan 

Penyuluhan dan Tindakan 
Kader 

36,939 0,0001 H0 ditolak 

Ratio prevalensi (RP) = 24,7   

 
3. Pengaruh PJB terhadap penanggulangan DBD 

Selengkapnya hasil analisis kegiatan PJB dengan penanggulanan DBD 

ditampilkan pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10.  Tabulasi silang kegiatan PJB Kader Kesehatan Desa Kragilan 
Dengan Penanggulangan DBD 

 
 Tindakan kader  Kegiatan  Pasif   Aktif  Jumlah  

Pasif 5 
6,5% 

0 
0% 

5 
6,5% PJB 

Aktif 1 
1% 

71 
92% 

72 
93,5% 

 Jumlah 6 
8% 

71 
92% 

77 
100% 

 
Distribusi tindakan kader dalam penanggulangan DBD ditinjau dari 

kegiatan PJB menunjukkan bahwa  semakin aktif kader dalam mengikuti 

kegiatan PJB maka akan semakin aktif tindakan kader dalam 
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penanggulangan DBD. Hal tersebut terlihat pada kader yang pasif dalam 

kegiatan PJB didominasi oleh tindakan yang pasif yaitu 5 kader (6,5%) 

sedangkan pada kader yang aktif dalam kegiatan PJB didominasi oleh 

tindakan kader yang aktif, yaitu sebanyak 71 kader (92%). 

Hasil tersebut didukung oleh  hasil uji Chi  Square dimana 

diperoleh nilai χ2 = 63,275 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 

0,0001 (p < 0,05), hal ini berarti terdapat pengaruh kegiatan PJB terhadap 

tindakan kader dalam upaya penanggulangan DBD oleh kader kesehatan di 

Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Rasio 

prevalensi yang dihasilkan dari hubungan kegiatan PJB dengan tindakan 

kader kesehatan sebesar 72,0 (RP > 1). Hal ini berarti bahwa kegiatan PJB 

merupakan faktor yang memiliki efek terhadap tindakan kader kesehatan 

Desa Kragilan dalam penanggulangan DBD. Hasil tersebut dapat dilihat 

pada tabel  4.11. 

Tabel 4.11.  Ringkasan Hasil Uji Chi Square antara Kegiatan PJB dengan 
Tindakan Kader Kesehatan Desa Kragilan Dalam 
Penanggulangan DBD. 

Hubungan  χ2 p-value Kesimpulan 

Kegiatan PJB dan 
Tindakan Kader 

63,275 0,0001 H0 ditolak 

Ratio prevalensi (RP) = 72,0 

 
 



 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Kegiatan PSN, Penyuluhan, dan PJB 

Sebanyak 71 responden penelitian (92%) melakukan kegiatan PSN 

seminggu atau setiap minggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar kader di Desa Kragilan telah melakukan kegiatan PSN dengan baik. 

Tindakan PSN yang baik tersebut didukung oleh deskripsi jawaban responden 

tentang persepsi mereka berkaitan dengan tujuan PSN, obyek PSN, pokok-

pokok PSN, sasaran PSN,  dan gerakan PSN di desa atau kelurahan, dimana 

sebagian besar responden telah memiliki persepsi yang baik. Kondisi yang 

baik ini tentunya tidak semata-mata diperoleh dengan begitu saja. Banyak 

faktor yang menyebabkan kegiatan PSN oleh kader di Desa Kragilan menjadi 

baik. Salah satunya adalah tingkat pendidikan kader yang memadai. Sebagian 

besar responden telah mengenyam pendidikan SLTA ke atas yaitu SLTA 

sebanyak 44 responden (57%) ditambah pendidikan Perguruan Tinggi (PT) 

yaitu sebanyak 16 responden (21%), sedangkan sisanya 17 responden (22%) 

berpendidikan SD dan SLTP. 

Hendrawijaya (1996) menyatakan bahwa pendidikan mempunyai 

peranan penting dalam pembentukan kecerdasan manusia maupun perubahan 

tingkah lakunya. Pendidikan mampu menumbuhkan kesadaran akan tanggung 
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jawab untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup, dan selanjutnya masyarakat 

berpendidikan akan lebih mampu dan sadar akan menjaga dan memelihara 

kesehatannya. Menurut teori kognitif (process teori of motivation) dijelaskan 

bahwa semakin baik pendidikan individu berdampak terhadap peningkatan 

pengetahuan individu dan makin baik perbuatannya untuk memenuhi 

kebutuhannya (Rahmawati, 2000). Tingkat pendidikan yang baik diharapkan 

dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan kepala keluarga dalam menerima 

dan memahami ketika menerima pengetahuan tentang pencegahan penyakit 

DBD. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari penyuluhan petugas 

kesehatan, media massa, atau media lain.  

Kegiatan penyuluhan menurut kader menunjukkan bahwa 74 

responden (96%) melakukan penyuluhan kepada kader binaan setiap bulan 

atau sebulan sekali. Hal tersebut didukung oleh persepsi responden yang baik 

tentang materi penyuluhan, kegiatan pembinaan yang lain, keaktifan kader 

binaan, langkah-langkah penyusunan materi penyuluhan, dan sasaran 

penyuluhan. 

Penyuluhan yang dilakukan kader kepada kader binaan bertujuan 

meningkatkan keberhasilan pemberantasan DBD. Mardihusono (2005) dalam 

Symposium Dengue Control Up Date (2005) menyatakan bahwa keberhasilan 

pemberantasan DBD dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang 

cukup, termasuk dilaksanakannya sistem kewaspadaan dini dan manejemen 

pengendalian vektor yang profesional.  
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Kegiatan PJB yang dilakukan responden adalah baik, hal tersebut 

ditunjukkan oleh sebagian besar responden yaitu 72 responden (94%) 

melakukan kegiatan PJB setiap bulan atau sebulan sekali. Hal tersebut juga 

didukung oleh pencapaian sasaran pemeriksaan yang tepat, cara pemeriksaan 

yang benar, tindakan yang benar, dan cara penghitungan PJB yang benar. 

Kegiatan PJB bertujuan memantau adanya jentik nyamuk  yang 

dilakukan di rumah dan tempat umum guna mengetahui keadaan populasi 

jentik nyamuk penular penyakit DBD. Keberhasilan pelaksanaan PJB ditinjau 

dari nilai ABJ. Nilai ABJ adalah prosentase rumah atau TTU yang tidak 

ditemukan jentik, yaitu dengan membandingkan jumlah  rumah atau bangunan 

yang tidak ditemukan jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa (Depkes, 

1999). Nilai ABJ di Desa Kragilan ditunjukkan dengan nilai rata-rata ABJ di 

rumah-rumah yang dipantau, dimana sebagian besar yaitu 60 kader (78%) 

memiliki nilai ABJ 95% atau lebih dan sisanya 17 kader (22%) memiliki nilai 

ABJ kurang dari 95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Kragilan 

merupakan daerah yang bebas dari resiko untuk terjadinya epidemi. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Hasyimi (2004), nilai ABJ yang relatif rendah 

(kurang dari 95%) memperbesar peluang terjadinya transmisi virus DBD.  

 

B. Hubungan kegiatan PSN terhadap Penanggulangan DBD 

Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan antara kegiatan PSN 

terhadap penanggulanan DBD (p-value = 0,0001). Hubungan tersebut 

didukung oleh nilai RP yang lebih besar dari 1, sehingga variabel kegiatan 

PSN merupakan faktor yang memiliki efek terhadap tindakan kader dalam 

upaya penanggulangan DBD di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, 
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Kabupaten Boyolali. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Wahidudin (2003) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian DBD di wilayah Puskesmas Kassi-kassi Makasar. Salah kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

DBD adalah keadaan lingkungan berupa kebersihan halaman rumah dari 

tempat/wadah yang dapat menjadi tempat penampungan air serta sikap 

masyarakat terhadap kejadian DBD. Semakin bersih lingkungan dan semakin 

baik sikap masyarakat terhadap kejadian DBD maka semakin rendah 

terjadinya DBD.  

Gerakan PSN DBD adalah seluruh kegiatan bersama pemerintah yang 

dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menanggulangi 

penyakit DBD. Gerakan PSN DBD ini merupakan bagian penting dari 

keseluruhan upaya mewujudkan kebersihan lingkungan dan perilau hidup 

sehat. Mantan Kepala Subdirektorat Arbovirosis Departemen Kesehatan Rita 

Kusriastuti menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman di pelbagai Negara 

diketahui cara efektif menanggulangi DBD adalah kegiatan PSN. Pengasapan 

(fogging) tidak efektif karena hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan 

ratusan telur nyamuk yang siap menetas tidak ikut mati. Padahal, seekor 

nyamuk bisa bertelur 200-400 butir (Atika, 2007).  

Dalam kenyataan, melaksanakan PSN di masyarakat tidak semudah 

teori di atas kertas. PSN memerlukan komitmen kuat dan kerja sama erat 

jangka panjang jajaran pemerintah dengan masyarakat. Harus ada kesadaran 

bersama untuk melakukan PSN demi kesehatan seluruh warga. Jika terdapat 

satu warga yang tidak melakukan PSN, ada kemungkinan nyamuk Aedes 

aegypti pembawa virus dengue berkembang biak. Nyamuk ini lantas 
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menyebar ke rumah para tetangganya. Semula pemerintah melakukan 

sosialisasi PSN lewat leaflet, poster, dan iklan TV. Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta juga melakukan Gerakan PSN 30 menit tiap Jumat sejak tahun 2004. 

Namun, hasilnya tidak maksimal. Meski masyarakat tahu DBD ditularkan oleh 

Aedes aegypti dan bagaimana nyamuk itu berkembang biak, tetap saja mereka 

membiarkan penampung air yang berpotensi menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk. Akibatnya, kejadian luar biasa (KLB) DBD terus 

terjadi. Menurut ahli hematologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia/RS Cipto Mangunkusumo Prof Zubairi Djoerban, iklan TV hanya 

menimbulkan kewaspadaan. Artikel di media massa memberi pengetahuan 

bagi masyarakat, tetapi pemahaman itu belum tentu diwujudkan dalam 

perilaku. Perlu contoh dan pendampingan terus-menerus untuk mengubah 

perilaku. (Atika, 2007)  

 

C. Hubungan Penyuluhan terhadap Penanggulangan DBD 

Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan antara penyuluhan 

terhadap penanggulanan DBD (p-value = 0,0001). Hubungan tersebut 

didukung oleh nilai rasio prevalensi hubungan variabel penyuluhan terhadap 

variabel terikat yang lebih besar dari 1, sehingga variabel penyuluhan 

merupakan faktor yang memiliki efek terhadap tindakan kader dalam upaya 

penanggulangan DBD di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Citraningsih (2004) 

tentang Promosi Kesehatan Oleh Kader Dan Petugas Kesehatan Tentang 

Pencegahan Penyakit DBD Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 
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Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kader maupun petugas 

kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang pencegahan 

penyakit DBD.  

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ialah bagian dari usaha kesehatan 

pokok yang menjadi beban tugas puskesmas yang bertujuan untuk 

memberikan ketrampilan kepada seseorang atau masyarakat dengan jalan 

mempengaruhi intelektual, psikologi, dan sosialnya. Masyarakat yang 

memiliki pengetahuan dan kesadaran serta bertingkah laku yang positif, dapat 

memanfaatkan secara optimal segala hal yang yang terdapat di lingkungan 

(alam) guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan  serta derajat 

kesejahteraan hidup. Penyuluhan kesehatan masyarakat bertujuan menjadikan 

cara-cara hidup sehat sebagai kebiasaan hidup sehari-hari, menggerakkan 

perseorangan, kelompok dan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas serta 

pelayanan kesehatan yang tersedia. Berperan serta dalam usaha-usaha 

kesehatan, terutama dalam program-program kesehatan yang telah ditentukan 

sebagai program prioritas (Adi, 1995). 

Penyuluhan kader inti terhadap kader binaan adalah untuk 

meningkatkan peran kader binaan dalam upaya mencegah penyakit DBD di 

masyarakat. Kader binaan diharapkan menjadi penggerak kegiatan 

pencegahan DBD yang dilaksanakan pada wilayah kader binaan tersebut. 

Pengetahuan kader binaan yang diperoleh melalui penyuluhan akan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penanggulangan DBD pada 

tempat mereka, sehingga penanggulangan DBD di desa Kragilan dapat 

tercapai dengan baik. 
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D. Hubungan kegiatan PJB terhadap Penanggulangan DBD 

Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan antara kegiatan PJB 

terhadap penanggulanan DBD (p-value = 0,0001). Hubungan tersebut 

didukung oleh nilai rasio prevalensi (RP) hubungan variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang lebih besar dari 1, sehingga variabel kegiatan PJB 

merupakan faktor yang memiliki efek terhadap tindakan kader dalam upaya 

penanggulangan DBD di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali.  

PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat 

perkembangan nyamuk Ae. Aegypti. Untuk mengetahui adanya jentik nyamuk, 

yang dilakukan di rumah dan tempat umum secara teratur sekurang-kurangnya 

tiap 3 bulan untuk mengetahui keadaan populasi jentik nyamuk penular DBD. 

Kegiatan PJB yang tinggi berdampak pada menurunnya kasus DBD. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Yulianto dan Noer (2007) tentang pengaruh 

keaktifan Jumantik terhadap ABJ dan kejadian DBD. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa keaktifan jumantik dalam melaksanakan PJB 

mempengaruhi tingginya ABJ dan tingginya ABJ mempengaruhi tidak adanya 

kasus DBD. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah berhasil membuktikan hipotesis penelitian, namun 

peneliti merasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jumlah sampel penelitian yang relatif sedikit memungkinkan kesimpulan 

yang diperoleh dalam penelitian ini tidak bisa dijadikan acuan pada 

penelitian serupa dengan jumlah sampel yang lebih besar. 
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2. Cakupan area penelitian yang sangat luas, sedangkan waktu yang tersedia 

relatif sempit menyebabkan data penelitian yang diperoleh menjadi kurang 

maksimal.  

 

 

 

 



 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan antara kegiatan PSN terhadap penanggulangan DBD di 

Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

2. Terdapat hubungan antara kegiatan penyuluhan terhadap penanggulangan 

DBD di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

3. Terdapat hubungan antara kegiatan PJB terhadap penanggulangan DBD di 

Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan beberapa 

hal seperti berikut: 

1. Kepada Puskesmas 

a. Puskesmas hendaknya meningkatkan keaktifan kader kesehatan dalam 

upaya pencegahan DBD. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain 

meningkatkan kesadaran kader tentang pentingnya upaya pencegahan 

DBD, Puskesmas bisa juga mengupayakan adanya insentif bagi kader 

yang berprestasi dalam pelaksanaan pencegahan DBD.  
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b. Lebih mengintensifkan kegiatan pemeriksaan jentik berkala (PJB) di 

tempat-tempat umum (TTU) seperti sekolah, masjid, perkantoran dan 

lain-lain sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mengetahui 

keadaan populasi jentik nyamuk Aedes aegypti. 

c. Meningkatkan peran serta masyarakat serta kerjasama antar lembaga-

lembaga menuju kepada perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat yang berisiko terhadap penularan DBD. 

2. Kepada Kader 

Mengingat pentingnya upaya pencegahan DBD, kader hendaknya 

senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang upaya pencegahan 

penyebaran DBD. Sehingga kader mampu menjadi tulang punggung 

pencegahan penyebaran DBD di masyarakat. 

3. Kepada Masyarakat 

Masyarakat hendaknya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan upaya pencegahan DBD. Selain itu masyarakat 

hendaknya selalu mengikuti informasi-informasi terbaru tentang 

perkembangan penyakit DBD baik melalui penyuluhan-penyuluhan 

maupun media masa, sehingga pengetahuan mereka tentang DBD semakin 

meningkat. 

4. Kepada Peneliti 

Bagi peneliti yang akan meneliti dengan kajian dan subyek sejenis 

hendaknya meluaskan cakupan penelitiannya, sehingga hasil yang 

diperoleh lebih baik. 
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KUESIONER 

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENANGGULANGAN   
DEMAM BERDARAH DENGUE OLEH KADER KESEHATAN 

DI DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOSONGO  
KABUPATEN BOYOLALI  

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nomor Responden   : .................................................................... 

2. Nama Responden  : .................................................................... 

3. Umur Responden   : .................................................................... 

4. Pendidikan Responen   : .................................................................... 

a. Tidak Sekolah 

b. SD 

c. SLTP 

d. SLTA 

e. Perguruan Tinggi/Akademi 

5. Pekerjaan 

a. PNS 

b. Wiraswasta 

c. Karyawan Swasta 

d. Buruh 

e. Lain-lain 

6. Alamat Responden   : .................................................................... 
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B. PERTANYAAN 

I. PSN 

1. Kapan kegiatan PSN anda laksanakan ? 

A. Seminggu  

B. Seminggu lebih dari sekali 

C. Sebulan sekali 

2. Apakah tujuan dari gerakan PSN DBD adalah membina peran kader saja 

dalam pemberantasan penyakit DBD ? 

A. Ya 

B. Tidak  

3. Ditujukan kepada siapa pemantauan  penggerakan PSN DBD yang anda 

lakukan ?  

A. Rumah-rumah warga 

B. Sekolah dan tempat umum 

C. Daerah tertentu saja (yang rawan DBD) 

4. Apakah penggerakan kelompok Dasawisma bukan merupakan pokok-pokok 

kegiatan PSN DBD yang kader lakukan ? 

A. Benar 

B. Bukan 

5. Selain PSN, kegiatan apa saja yang anda lakukan ? 

A. Abatisasi  

B. Menguras, menutup, dan mengubur barang-barang bekas 

C. Mencatat hasil pemantauan jentik 

6. Apakah kegiatan rutin penggerakan DBD di desa/kelurahan hanya kerja bakti 

PSN DBD dan kebersihan lingkungan secara berkala? 

A. Ya 

B. Tidak 
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7. Siapakah sasaran gerakan PSN DBD yang anda laksanakan ? 

A. Semua keluarga 

B. Pengelola tempat umum 

C. Petugas kesehatan yang ada dipuskesmas 

8. Apakah Gerakan PSN DBD di desa/kelurahan hanya dikoordinasikan oleh 

kader kesehatan ? 

A. Ya 

B. Tidak 

 

II. PJB 

9. Kapan kegiatan PJB  anda laksanakan? 

A. Seminggu sekali 

B. Berkala setiap minggu 

C. Tiap 3 bulan sekali 

10. Apakah dalam memeriksa jentik, anda hanya memeriksa bak mandi/WC? 

A. Ya 

B. Tidak, lingkungan sekitar juga 

C. Seluruh penampungan air 

11. Bagaimana cara kegiatan PJB yang anda laksanakan ? 

A. Mengunjungi rumah dan tempat umum untuk memeriksa tempat 

penampungan air 

B. Mencatat hasil pemeriksaan jentik pada Kartu Jentik Rumah/ 

Bangunan 

C. Mengambil alat-alat rumah tangga yang sekiranya berharga 

12. Jika ditemukan jentik, apakah anda sebagai kader tidak meminta anggota 

keluarga untuk melihat/menyaksikan adanya jentik? 

A. Ya 

B. Tidak 
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13. Berapa rata-rata nilai ABJ dirumah-rumah yang anda pantau ? 

A. 95% 

B. Lebih dari 95% 

C. Kurang dari 95% 

14. Apakah perhitungan ABJ adalah jumlah rumah yang tidak ada jentik dibagi 

jumlah seluruh penampungan air dikalikan 100% ? 

A. Ya  

B. Tidak 

15. Kapan kader melaporkan hasil ABJ?  

 A. Sebulan sekali 

 B. Berkala setiap bulan 

 C. Lebih dari satu bulan sekali 

16. Apakah jentik yang ditemukan di tempat-tempat penampungan air yang tidak 

beralaskan tanah (bak mandi, WC, drum, tempayan) dapat dipastikan bahwa 

jentik tersebut adalah bukan Ae. Aegypti ? 

A. Benar 

B. Salah 

 

 

III. PENYULUHAN 

 
17. Kapan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti anda 

laksanakan ? 

A. Sebulan sekali 

B. Sebulan lebih dari sekali 

C. 3 bulan sekali 
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18. Apakah kegiatan pelatihan PJB bukan bagian materi dari pertemuan 

penyuluhan penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti ? 

A. Ya  

B. Tidak  

19. Selain  penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti, kegiatan apa 

saja yang anda lakukan ? 

A. Laporan Kegiatan PJB 

B. Penyuluhan kelompok yang efektif 

C. Lainya................................. 

20. Apakah dalam kegiatan penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. 

Aegypti ada kader yang tidak aktif ? 

A. Ya  

B. Tidak  

21. Langkah-langkah dalam melakukan penyuluhan. 

a. Membuat rencana kegiatan dilaksanakan 

b. Pilih waktu yang tepat 

c. Membicarakan permasalahan yang terkait khususnya tentang DB 

d. Menggerakkan kelompok PKK 

e. Mengajak masyarakat untuk kerja bakti buat selokan 

Langkah-langkah yang efektif pada saat anda melaksanakan penyuluhan adalah ? 

A.  a dan b benar 

B. a, b, dan c benar 

C. semua benar 
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22. Apakah kegiatan penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti 

ditujukan kepada kader saja ? 

A. Ya  

B. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




