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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN 

KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH 

DI KELURAHAN KADIPIRO 

 

Abstrak 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia.Angka kejadian demam berdarah di Kelurahan 

Kadipiro sebanyak 61 kasus. Angka kejadian tersebut akan semakin tinggi jika 

masyarakat tidak melakukan tindakan pencegahan demam berdarah yang 

dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, sarana 

prasarana, dukungan petugas kesehatan, dukungan tokoh masyarakat dan 

ketersediaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan tindakan keluarga dalam pencegahan penyakit demam 

berdarah di Kelurahan Kadipiro. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga di 

wilayah Kelurahan Kadipiro, dan sampel penelitian sebanyak 370 responden yang 

diambil dengan teknik proportional sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi 

Square. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara sarana prasarana 

(p=0,006), dukungan tokoh masyarakat (p=0,048)  dengan tindakan keluarga 

dalam pencegahan penyakit demam berdarah di Kelurahan Kadipiro, tetapi tidak 

ada hubungan dengan pendidikan (p=0,361), pekerjaan (p=0,905), pengetahuan 

(p=0,075), sikap (p=0,942), dukungan petugas kesehatan (p=0,524), dan 

keterpaparan informasi (p=0,925). Saran bagi masyarakat untuk giat melakukan 

kegiatan 3M plus dan bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan kegiatan 

monitoring setiap 3 bulan sekali. 

 

Kata Kunci : Pemudah, Pendukung, Pendorong, Pencegahan demam berdarah 

 

Abstract 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the public health problems in 

Indonesia. The incidence of dengue fever in Kadipiro Village is 61 cases. The 

incidence will be higher if the community does not take measures to prevent 

dengue fever which is influenced by factors of education, employment, 

knowledge, attitudes, facilities, support from health workers, support from 

community leaders and availability of information. This study aims to determine 

the factors associated with family actions in the prevention of dengue fever in 

Kadipiro Village. This type of research is quantitative analytic with cross 

sectional. The study population was all families in the Kadipiro Village area, and 

a sample of 370 respondents were taken by proportional sampling technique. Data 

analysis using Chi Square Test. The results showed that there was a relationship 

between facilities (p=0,006), support from community leaders (p=0,048) with 

family actions in preventing dengue fever in Kadipiro Village, but there was no 

relationship with education (p=0,36), employment (p=0,905), knowledge 

(p=0,075), attitude (p= 0,942), support from health workers (p=0,524), 

information exposure (p=0,925). Advice for the community to actively carry out 
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3M Plus activities and for health workers to increase monitoring activities every 3 

months. 

 

Keywords :Predisposing, Enabling, Reinforcing, Prevention of Dengue Fever 

 

1. PENDAHULUAN 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia, dikarenakan jumlah penderita dan luas daerah 

penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan 

kepadatan penduduk (Kemenkes RI, 2010). Demam berdarah ditemukan hampir 

di seluruh belahan dunia terutama negara tropik dan subtropik (Ariani, 2016), 

yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah kasus dan daerah terjangkit terus 

meningkat dan menyebar luas serta sering menimbulkan Kejadian Luar 

Biasa/KLB (Depkes RI, 2008). Kejadian demam berdarah dapat berpotensi 

menimbulkan dampak sosial yang berupa keresahan masyarakat karena perjalanan 

penyakitnya yang cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, 

serta dampak ekonomi yaitu meningkatnya anggaran belanja negara untuk 

pengobatan penyakit demam berdarah (Afrian, dkk, 2016). 

 Data WHO (2015) memperkirakan2,5 miliar atau 40% populasi di dunia 

berisiko terhadap penyakit DBD terutama yang tinggal di daerah perkotaan di 

negara tropis dan subtropis. Saat ini juga diperkirakan ada 390 juta infeksi dengue 

yang terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Terhitung sejak tahun 1986 hingga 

2009, WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD 

tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi nomor dua di dunia setelah Thailand 

(Dewi, 2015). Angka kesakitan (IR/Incidence Rate) DBD di Indonesia pada tahun 

2012 hingga 2016 mengalami fluktuasi, antara lain tahun 2012 dengan IR 37,27 

per 100.000 penduduk (90.245 kasus), tahun 2013 IR 45,85% (112.511 kasus), 

tahun 2014 IR 39,80% ( 100.347 kasus), tahun 2015 IR 50,75% (129.650 kasus), 

dan tahun 2016 IR 78,85% (204.171 kasus). Angka kematian (CFR/Case Fatality 

Rate) DBDdi Indonesia tahun 2012 0,90% ( 816 jiwa), tahun 2013 CFR  0,77% 

(871 jiwa), tahun 2014 CFR 0,9% (907 jiwa), tahun 2015 CFR 0,83% (1071 jiwa), 

tahun 2016 CFR 0,78% (1598 jiwa) (Kemenkes RI, 2012-2016). Sesuai dengan 
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Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, untuk target 

IR DBD Nasional yaitu < 20 per 100.000 penduduk dan target CFR Nasional 

<1%,  sedangkan Indonesia masih jauh dari target nasional tersebut (RPJMN, 

2015-2019). 

 Penyakit DBD menjadi permasalahan serius di Provinsi Jawa Tengah, 

terbukti 29 kabupaten dan 6 kota sudah pernah terjangkit penyakit DBD, dengan 

kejadian 5 tahun terakhir (2012-2016), tahun 2012 IR 19,29 per 100.000 

penduduk (7.088 kasus), tahun 2013 IR 45,53% (15.144 kasus), tahun 2014 IR 

33,79% (11.075 kasus), tahun 2015 IR 47,9% (16.179 kasus), tahun 2016 IR 

43,4% (14.756 kasus). Angka Kematian DBD di Jawa Tengah tahun 2012 1,52% 

(108 jiwa), tahun 2013 CFR 1,21% (183 jiwa), tahun 2014 CFR 1,7% (159 jiwa), 

tahun  2015 CFR 1,6% (244 jiwa), dan tahun 2016 CFR 1,48% (216 jiwa) (Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2016), sedangkan Kabupaten/kota dengan 

IR DBD tertinggi tahun 2016 adalah Kota Surakarta 135,8 per 100.000 penduduk 

(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2016). 

 Kota Surakarta dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi kasus DBD 

yaitu tahun 2013 IR 55,6 per 100.000 penduduk (248 kasus), tahun 2014 50,4% 

(256 kasus), tahun 2015 IR 92,3% (471 kasus), tahun 2016 IR 135,8 % (751 

kasus), dan tahun 2017 IR 26,1%  (146 kasus). Angka kematian DBD juga 

mengalami fluktuasi yaitu tahun 2013 CFR 3,23% (8 jiwa), tahun 2014 CFR 1,6% 

(4 jiwa), tahun 2015 CFR 1,9% (9 jiwa), tahun 2016 CFR 2,0% (15 jiwa), dan 

tahun 2017 CFR 0,7% (1 jiwa). Jumlah kasus terbanyak terjadi di Kelurahan 

Kadipiro (wilayah kerja Puskesmas Gambirsari) yang merupakan salah satu 

kelurahan endemis DBD di Kota Surakarta (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 

2013-2017). 

 Angka kejadian DBD di Kelurahan Kadipiro tahun 2013 sebanyak 35 

kasus, tahun 2014 dengan 64 kasus, tahun 2015 sebanyak 123 kasus, tahun 2016 

dengan 206 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 61 kasus. Sedangkan angka kematian 

DBD terjadi pada tahun 2015 dengan 1 jiwa, dan tahun 2016 sebanyak 2 jiwa 

meninggal (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2013-2017). Kelurahan Kadipiro 

terdiri atas 219 RT dan 34 RW. Berdasarkan rekapitulasi Pemantauan Jentik 
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Berkala (PJB) Puskesmas Gambirsari pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 

Kelurahan Kadipiro memiliki Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 96,7% (>95%) 

dengan IR 11,2% dan House Indeks 4,61 %. 

 Hasil wawancara dengan petugas Puskesmas Gambirsari bahwa telah 

dilakukan upaya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit demam 

berdarah yaitu promosi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit demam 

berdarah melalui kegiatan JUSE (Jum’at Sehat), Musyawarah Masyarakat Desa 

(MMD) disemua kelurahan sampai ke tingkat RW, Pemberantasan Sarang 

Nyamuk(PSN), Pemantauan Jentik Berkala (PJB), Larvasidasi Selektif 

(LS),Penyelidikan Epidemiologi (PE) setiap ada kasus dan fogging fokus bagi 

yang memenuhi kriteria serta Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Petugas 

kesehatan sudah melakukan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan DBD, 

akan tetapi masih muncul 61 kasus DBD di Kelurahan Kadipiro pada tahun 2017. 

 Pencegahan demam berdarah merupakan tanggung jawab bersama seluruh 

elemen masyarakat, dengan salah satu elemen terkecil adalah keluarga (Dewi, 2015). 

Pencegahan penyakit demam berdarah yang paling efektif adalah dengan melibatkan 

peran serta masyarakat melalui perubahan perilaku yang berhubungan dengan 

pencegahan penyakit demam berdarah (Natalia, 2010). Menurut Green yang dikutip oleh 

Waryana (2016), perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor 

pemudah (predisposing factor) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya; faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud 

dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-

sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat steril dan sebagainya; dan faktor 

pendorong (reinforcing factor) yang terwujud dalam sikap dan perilaku dari petugas 

kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat. 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

tindakan keluarga dalam pencegahan penyakit demam berdarah di Kelurahan 

Kadipiro, yang meliputi faktor pemudah (pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan 

sikap), faktor pendukung (ketersediaan sarana prasarana kesehatan), dan faktor 
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pendorong (dukungan petugas kesehatan, dukungan tokoh masyarakat dan 

keterpaparan informasi kesehatan tentang penyakit DBD).   

 

2. METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tindakan keluarga dalam pencegahan penyakit demam 

berdarah di Kelurahan Kadipiro. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kadipiro 

pada bulan Agustus-September 2018. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 

16.575 KK dengan sampel 370 responden. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini proportional sampling. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Univariat 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pekerjaan, Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan 

 Sarana Prasarana Kesehatan, Dukungan Petugas Kesehatan, 

 Dukungan Tokoh Masyarakat, Keterpaparan Informasi Kesehatan, 

 dan Tindakan Pencegahan Demam Berdarah 

Variabel Penelitian Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Pendidikan  

   Rendah (Tamat SD&SMP) 

   Tinggi (Tamat SMA&PT) 

 

176 

194 

 

52,4  

47,6 

Pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Bekerja 

 

143 

227 

 

38,6 

61,4 

Pengetahuan 

Kurang 

Baik 

 

24 

346 

 

6,5 

93,5 

Sikap 

Negatif 

 

140 

 

37,8 

 

Variabel Penelitian Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

   Positif 230 62,2 

Sarana Prasarana   
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Kurang 

Baik 

44 

326 

11,9 

88,1 

Dukungan Petugas Kesehatan 

Tidak Mendukung 

Mendukung 

43 

327 

 

11,6 

88,4 

Dukungan Tokoh Masyarakat 

Tidak Mendukung 

Mendukung 

 

41 

329 

 

11,1 

88,9 

Informasi 

Tidak Terpapar 

Terpapar 

 

41 

329 

 

11,1 

88,9 

Tindakan Pencegahan Demam Berdarah 

Kurang 

Baik 

 

97 

273 

 

26,2 

73,8 

Total 370 100,0 

 

Tingkat pendidikan responden dalam kategori rendah (tamat SD & SMP) adalah 

176 responden (52,4 %). Responden dalam penelitian yang memiliki status 

bekerja sebanyak 227 orang (61,4%). Responden yang memiliki pengetahuan 

kurang sebanyak 24 orang (6,5%) dan 140 orang (37,8%) memiliki sikap negatif. 

Terdapat 44 responden (11,9%) yang mendapatkan akses sarana prasarana kurang 

dan 43 responden (11,6%) tidak mendapat dukungan dari petugas kesehatan. Pada 

aspek dukungan tokoh masyarakat sebanyak 41 responden (11,1%) tidak 

mendapat dukungan. Responden yang tidak terpapar informasi kesehatan 

sebanyak 41 orang (11,1%). Berdasarkan tindakan responden terhadap 

pencegahan demam berdarah terdapat 97 orang (26,2%) yang memiliki tindakan 

kurang dalam pencegahan demam berdarah 

3.2 Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proporsi paling banyak tindakan 

pencegahan demam berdarah yang baik adalah responden dengan pendidikan 

rendah yaitu ada 147 orang (75,8%), sedangkan proporsi paling rendah tindakan 

pencegahan demam berdarah yang kurang adalah responden dengan tingkat 

pendidikan rendah yaitu ada 47 orang (24,2%). Berdasarkan hasil uji statistic chi 

square variabel pendidikan dengan tindakan pencegahan demam berdarah 

menunjukkan nilai p sebesar 0,361 (p<0,05), yang berarti tidak ada hubungan 

antara pendidikan dengan tindakan pencegahan demam berdarah.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan antara pendidikan dengan praktik pemberantasan sarang nyamuk 

DBD.Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Riyanto 

(2005) yang menyatakan bahwa faktor pendidikan berhubungan dengan perilaku 

masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN-

DBD) di Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi. 

 Hal ini tidak sejalan dengan teori Green yang menyebutkan bahwa 

pendidikan merupakan faktor predisposisi yang menyebabkan suatu perilaku 

terjadi (Notoatmodjo, 2010). Aspek pendidikan tidak berhubungan, karena lebih 

kuatnya faktor sarana prasarana dan dukungan tokoh masyarakat.Tinggi 

rendahnya tingkat pendidikan seseorang bukanlah jaminan untuk berperilaku 

sebagaimana yang diharapkan. Sebagian besar responden berpendidikan rendah 

tetapi dapat mempengaruhi perilakunya untuk melakukan tindakan pencegahan 

penyakit demam berdarah dengan baik. 

 Dalam penelitian ini terdapat 147 responden (75,8%) yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah tetapi dapat melakukan tindakan pencegahan yang baik. 

Hal ini disebabkan karena responden yang berpendidikan rendah masih bisa 

mendapatkan informasi dari media cetak (poster, leaflet, koran), media elektronik, 

dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun kader setempat. 

Meskipun seseorang berpendidikan rendah tetapi jika memperoleh informasi yang 

baik dari berbagai media seperti TV, radio, atau surat kabar maka hal itu akan 

meningkatkan pengetahuan seseorang (Willy, dkk, 2017). Seseorang yang 

berpendidikan rendah, tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula  

(Notoatmodjo, 2003).Hal yang serupa juga terjadi pada responden yang 

berpendidikan tinggi tetapi memiliki perilaku yang kurang dalam tindakan 

pencegahan penyakit demam berdarah. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

responden yang bekerja 227 orang (61,4%) sehingga memiliki waktu yang 

terbatas dan kurang maksimal dalam melakukan tindakan pencegahan demam 

berdarah.  

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proporsi paling banyak  

tindakan pencegahan demam berdarah yang baik adalah responden dengan tidak 
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bekerja yaitu ada 106 orang (74,1%), sedangkan proporsi paling rendah tindakan 

pencegahan demam berdarah yang kurang adalah responden dengan  berkerja 

yaitu ada 60 orang (24,4%). Hasil analisis hubungan antara pekerjaan dengan 

tindakan pencegahan demam berdarah menunjukkan nilai p value sebesar 0,905 

(p<0,05), yang berarti tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan tindakan 

pencegahan demam berdarah. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan Agustiansyah (2003) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa pekerjaan tidak menunjukkan hubungan yang 

signifikan terhadap perilaku pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah 

dengue.Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian oleh 

Riyanto (2005) yang menyatakan bahwa faktor pekerjaan berhubungan dengan 

perilaku masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah 

dengue (PSN-DBD)di Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proporsi paling banyak 

tindakan pencegahan demam berdarah yang baik adalah responden dengan 

pengetahuan baik yaitu ada 259 orang (74,9%), sedangkan proporsi paling rendah 

tindakan pencegahan demam berdarah yang kurang adalah responden dengan 

pengetahuan baik yaitu ada 87 orang  (25,1%). Hasil analisis hubungan antara 

pengetahuan dengan tindakan pencegahan demam berdarah menunjukkan nilai p 

value sebesar 0,075 (p<0,05), yang berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan 

dengan tindakan pencegahan demam berdarah. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Istiqomah,dkk (2017) 

yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan upaya 

pencegahan DBD pada IRT diKelurahan Kramas Kota Semarang. Akan tetapi, 

hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Willy dkk (2017) dimana 

pengetahuan  berhubungan dengan praktik pemberantasan sarang nyamuk demam 

berdarah dengue masyarakat di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang 

Kota Manado. 

 Hal ini tidak sejalan dengan teori Green yang menyebutkan bahwa 

pengetahuan merupakan faktor predisposisi yang menyebabkan suatu perilaku 

seseorang terjadi (Notoatmodjo, 2010). Hal ini dikarenakan orang yang 
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berpengetahuan baik juga dapat melakukan perilaku yang bertentangan 

denganpengetahuannya sendiri (Istiqomah, 2017). Meskipun tidak ada hubungan 

antara pengetahuan dan tindakan pencegahan, tetapi kita dapat melihat dari hasil 

kuesioner yang masih terdapat beberapa pertanyaan dengan jawaban salah. 

Terdapat 8 item pertanyaan yang jawabannya sering salah antara lain definisi 

DBD (45,14%), gejala DBD (30,55%), penyebab DBD (30%), jarak terbang 

nyamuk Aedes Aegypti (71,63%), waktu menggigit nyamuk (27,3%),  kegiatan 

3M Plus (83,79%), minimal menguras bak mandi (41,63%) dan contoh PSN 

secara biologi (44,6%). Dari item pertanyaan yang jawabannya sering salah 

tersebut, maka diperlukan peningkatan penyuluhan (update) dan perluasan 

jangkauan wilayah penyuluhan agar informasi tersampaikan kepada seluruh 

masyarakat secara maksimal.  

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proporsi paling banyak 

tindakan pencegahan demam berdarah yang baik adalah responden dengan sikap 

positif yaitu ada 170 orang (73,9%), sedangkan proporsi paling rendah tindakan 

pencegahan demam berdarah yang kurang adalah responden dengan sikap positif 

yaitu ada 60 orang (26,1%). Hasil analisis hubungan antara sikap dengan tindakan 

pencegahan demam berdarah menunjukkan p-value sebesar 0,942 (p<0,05), yang 

berarti tidak ada hubungan antara sikap dengan tindakan pencegahan demam 

berdarah. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Grace, dkk (2014) 

yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan tindakan 

pencegahan demam berdarah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian olehDewi (2015) yang menyatakan bahwa sikap berhubungan dengan 

praktik pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (Psn Dbd) 

keluarga di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

Notoatmodjo (2010) menyatakan sikap yang baik adalah mencapai tahap 

menerima, merespon, menghargai bahkan mau bertanggung jawab untuk 

bertindak melakukan pencegahan dan pengendalian DBD. 

 Dalam penelitian ini, sikap positif dan negatif mempunyai selisih yang 

sedikit dalam mempengaruhi responden untuk berperilaku baik dalam pencegahan 
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demam berdarah, begitupun sebaliknya. Dari hasil observasi didapatkan hasil, 208 

responden (56,22%) menggantung baju kotor dirumah, 177 responden (47,84%) 

membiarkan barang/kaleng bekas di lingkungan rumah dan 109 responden 

(27,84%) tidak memakai ventilasi/kain kassa pada jendela rumah. Hal ini 

disebabkan karena responden memiliki persepsi bahwa responden akan 

melakukan kegiatan 3M plus pada saat ada warga yang menderita DBD (38,37%). 

Maka, persepsi tersebut harus segera dirubah dengan rutin melakukan kerja bakti 

setiap sebulan sekali, PSN setiap 2 minggu sekali dan dapat diadakan lomba 

kebersihan yang dibantu dengan tokoh masyarakat setempat. Suatu peran yang 

tinggi, tetapi tidak didasari dengan sikap yang positif akan membuat peran 

tersebut tidak bertahan lama, karena seseorang melakukan peran tersebut tidak 

berdasarkan atas kemauannya sendiri. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proporsi paling banyak 

tindakan pencegahan demam berdarah yang baik adalah responden dengan akses 

sarana prasarana baik yaitu ada 248 orang (76,1%)  sedangkan proporsi paling 

rendah yang tindakan pencegahan demam berdarah yang kurang adalah responden 

dengan akses sarana prasarana baik yaitu ada 78 orang (23,9%). Hasil analisis 

hubungan antara sarana prasarana dengan tindakan pencegahan demam berdarah 

menunjukkan (p value= 0,006) bahwa ada hubungan antara sarana prasarana 

dengan tindakan pencegahan demam berdarah. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan Riyanto (2005) yang menyatakan 

bahwa faktor sarana prasarana berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam 

pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PNS-DBD) di Kelurahan 

Cigugur Tengah Kota Cimahi. Hasil ini sesuai dengan Green dalam Notoatmodjo 

(2003) yang mengungkapkan sarana dan prasarana merupakan faktor yang akan 

mendukung masyarakat untuk berbuat atau berperilaku baik dalam kesehatan, 

artinya dengan adanya faktor pendukung (sarana dan prasarana), maka masyarakat 

akan melakukan kegiatan yang nyata dalam tindakan pencegahan penyakit demam 

berdarah. 

 Dari jawaban kuesioner didapatkan hasil bahwa, fasilitas kesehatan yang 

sering dikunjungi warga adalah puskesmas (83,2%) dikarenakan puskesmas 
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merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan harga yang terjangkau dan 

jarak <1KM dari rumah. Fasilitas kesehatan tersebut juga menyediakan bubuk 

larvasida (68,91%), pemeriksaan laboratorium (75,94%) dan rawat inap (70%). 

Fasilitas kesehatan ikut berperan dalam membantu pencegahan DBD (93,24%), 

serta sebanyak 92,16% warga telah memiliki jaminan kesehatan untuk pengobatan 

di fasilitas kesehatan. Dengan adanya sarana prasarana yang lengkap dan dapat 

diakses mampu mendukung masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan 

demam berdarah. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Dewi (2015) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara dukungan petugas dengan praktik 

pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN DBD) di Kelurahan 

Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Adanya dukungan petugas 

kesehatan akan mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Dengan adanya 

penyuluhan yang diberikan oleh petugas kesehatan dalam pemberantasan sarang 

nyamuk DBD akan mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat 

dalam melakukan PSN DBD (Rosdiana, 2010) (Notoatmodjo, 2012). 

 Dalam penelitian ini, masih terdapat 43 responden (11,6%) yang tidak 

mendapatkan dukungan petugas kesehatan dan pada hasil kuesioner terdapat 110 

warga (29,8%) yang tidak mendapatkan bubuk larvasida secara gratis dan 

menyebabkan keberadaan jentik nyamuk (23,52%), 105 responden tidak 

mendapat pendampingan dari petugas kesehatan pada saat terkena penyakit DBD 

dan 127 responden tidak mendapatkan monitoring dari petugas kesehatan yang 

menyebabkan warga (47,84%) membiarkan barang atau kaleng bekas berada di 

lingkungan rumah . Selain itu, dari hasil wawancara pada responden menyatakan 

bahwa petugas kesehatan memiliki waktu yang terbatas dalam melaksanakan 

perannya dikarenakan tidak 24 jam berada di lingkungan tersebut. Banyaknya 

kegiatan dan jumlah penduduk (16.575 KK) di Kelurahan Kadipiro yang harus 

dibina, terbentuk 4 pokja yang diselenggarakan oleh kader setempat, sehingga 

akan menurunkan intensitas petugas kesehatan untuk bertemu dengan  

masyarakat. 
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 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proporsi paling banyak 

tindakan pencegahan demam berdarah yang baik adalah responden dengan 

terpapar informasi yaitu ada 243 orang (73,9%), sedangkan proporsi paling rendah 

tindakan pencegahan demam berdarah yang kurang adalah responden dengan 

terpapar informasi yaitu ada 86 orang (26,1%). Hasil analisis hubungan antara 

keterpaparan informasi dengan tindakan pencegahan demam berdarah 

menunjukkan nilai p value sebesar 0,925 (p<0,05), yang berarti tidak ada 

hubungan antara keterpaparan informasi dengan tindakan pencegahan demam 

berdarah. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Dewi (2015) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara penyuluhan kesehatan dengan 

praktik pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN DBD) di 

Kelurahan Mulyoharjo. Teori Green dalam Notoatmodjo (2003) yang menyatakan 

bahwa perubahan masyarakat didukung oleh faktor penguat yaitu penyuluhan 

kesehatan dari petugas kesehatan akan memotivasi masyarakat untuk berbuat 

nyata. Informasi merupakan media pendidikan kesehatan untuk menyampaikan 

informasi kesehatan dengan menggunakan alat bantu pendidikan untuk 

mempermudah penerimaan pesan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 

informasi merupakan faktor pemungkin untuk terjadinya suatu perilaku. Hal ini 

disebabkan dengan adanya informasi maka  pengetahuan akan meningkat dan 

akan berdampak pada sikap yang mendukung sehingga akan terjadi suatu 

perubahan perilaku seseorang (Nuryanti, 2013). 

3.2 Analisis Multivariat 

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji regresi logistic diketahui bahwa variabel 

yang paling dominan dengan tindakan pencegahan demam berdarah adalah 

dukungan tokoh masyarakat (p=0,028) dengan OR sebesar 0,463 dan variabel 

dominan yang kedua dengan tindakan pencegahan demam berdarah adalah sarana 

prasarana (p = 0,004) dengan OR sebesar 0,385. Dari beberapa variabel 

(pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana prasarana, 

dukungan petugas kesehatan, dukungan tokoh masyarakat dan keterpaparan 

informasi) yang kemudian dianalisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
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sarana prasarana dan dukungan tokoh masyarakat yang paling memiliki pengaruh 

dalam tindakan pencegahan demam berdarah. Khususnya di Kelurahan Kadipiro, 

dengan menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan meningkatkan dukungan 

tokoh masyarakat dari PKK dan RT akan dapat meningkatkan kesediaan 

masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan demam berdarah yang baik. 

 

4. PENUTUP 

Ada hubungan yang signifikan antara sarana prasarana (p=0,006), dukungan 

tokoh masyarakat (p=0,048)  dengan tindakan keluarga dalam pencegahan 

penyakit demam berdarah di Kelurahan Kadipiro, tetapi tidak ada hubungan 

dengan pendidikan (p=0,361), pekerjaan (p=0,905), pengetahuan (p=0,075), sikap 

(p=0,942), dukungan petugas kesehatan (p=0,524), dan keterpaparan informasi 

(p=0,925). Terdapat 2 variabel yang dominan berpengaruh terhadap tindakan 

pencegahan demam berdarah yaitu sarana prasarana (p= 0,004 dan OR= 0,385) 

dan dukungan tokoh masyarakat (p= 0,028 dan OR= 0,463). 

 Bagi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dapat lebih meningkatkan akses dan 

kelengkapan sarana prasarana kesehatan seperti kelengkapan medis di fasilitas 

kesehatan, penyediaan bubuk larvasida, meningkatkan kepemilikan jaminan 

kesehatan bagi seluruh warga (100%) di wilayah Kelurahan Kadipiro untuk dapat 

menunjang kegiatan pencegahan dan pengobatan demam berdarah. 

 Bagi Petugas Puskesmas Gambirsari diharapkan dapat meningkatkan kegiatan 

monitoring setiap 3 bulan sekali terkait penyakit demam berdarah dan 

membagikan bubuk larvasida secara gratis kepada seluruh masyarakat Kelurahan 

Kadipiro dan jangkauan penyuluhan kesehatan di setiap RT dan RW Kelurahan 

Kadipiro dengan melibatkan PKK dan Pokja bidang kesehatan 

 Bagi Masyarakat Kelurahan Kadipiro diharapkan aktif dalam kegiatan 

pencegahan demam berdarah seperti tidak menggantung baju kotor dirumah, 

mengubur barang/kaleng bekas yang dapat menampung air, dan memasang kain 

kassa pada jendela atau ventilasi rumah dan selalu melakukan kegiatan 3M plus 

minimal seminggu sekali. 
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 Bagi Peneliti lain dapat menambah variabel tambahan seperti usia, 

pengalaman sakit DBD, status ekonomi, pemeriksaan jentik dan kebijakan daerah 

yang dapat menambah informasi untuk meningkatkan tindakan pencegahan 

demam berdarah dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut ke tahap kualitatif 

untuk dapat mengupas tiap variabel lebih detail dan dapat memecahkan 

permasalahan demam berdarah. 
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