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ABSTRACT 
 

 
 DHF is an acute infection disease caused by dengue virus. Particulary it 

attack children together with a high body heat and blooding and the fever can cause a 
death and become an epidemic. The aim of study was to observe differences of 
knowledge, attitude, and  action in the case of DHF prevention, and by learning of 
behavior relation  in the case of DHF prevention with existence of mosquito larva of 
Aedes aegypti in container between sub district of Balongsari endemic area and sub 
distrct Karangpoh non endemis area from DHF, district Tandes  region of Surabaya 
City. 

Cross sectional research uses with primary data. The data corrected on May 
2006 by asking the respondent based on the questionnaire and also using visual 
observation towards masquito larva. The sampling respondents are the housewives 
who inhabited Balongsari and Karangpoh. Instead of using the housewives, the 
writer use head of family or children above 15 yaers old. Study analities  using in the 
research is descriptive continued with Chi square statistic test. 

According to Chi square statistic test for knowledge α = 0,05 ; p = 0,411 it 
means knowledge people of endemic and non endemic DHF no difference. Attitude 
and action with α = 0,05 ; p = 0,015 and p = 0,023, the difference between people of 
endemic and non endemic from DHF are in their attitude and action. Also behavior 
people in the case of DHF prevention with α = 0,05; p =0,006 it means  the 
defference between behavior people of in the case of DHF prevention mosquito larva 
Aedes aegypti on endemic and non endemic DHF. Based on Chi square statistic test 
what to prove different between behavior with existence of mosquito larva of Aedes 
aegypti on endemis area and non endemic area from DHF  with α = 0,05; df = 1;     
(p < α); p = 0,0001 and p = 0,009 it means  the defference between behavior people 
of in the case of DHF prevention with existence of mosquito larva of Aedes aegypti 
on endemic and non endemic DHF. 

Refers to those results, the writer assumed that it is necessary to do further 
research by using another variables such s the  mobilitation of population, density of 
population and public palces as an effort to prove whether is a relationship with DHF 
disease or not. 

 
 
Key word     : Behavior, in the case of DHF prevention, and existence of 

mosquito larva Aedes aegypti, endemic and non endemic. 
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ABSTRAK 
 

 
Penyakit demam  berdarah dengue adalah suatu penyakit infeksi akut yang 

disebabkan oleh virus dengue, terutama menyerang anak-anak yang disertai panas 
tinggi, perdarahan dan dapat mengakibatkan kematian serta seringkali menimbulkan 
wabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik responden, 
mempelajari pengetahuan, sikap, dan tindakan responden tentang pemberantasan 
sarang nyamuk demam berdarah dengue serta mempelajari hubungan perilaku 
pemberantasan sarang nyamuk dengan keberadaan jentik Aedes aegypti dalam 
tempat penampungan air pada kelurahan endemis (Kelurahan Balongsari) dan non 
endemis DBD (Kelurahan Karangpoh) Kecamatan Tandes Kota Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan secara cross sectional dengan menggunakan data 
primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner dan 
pengamatan jentik dengan cara visual yang dilakukan pada bulan Mei 2006. Sampel 
penelitian adalah rumah tangga yang berada di Kelurahan Balongsari dan Kelurahan 
Karangpoh dengan responden ibu rumah tangga, apabila tidak ada sebagai gantinya 
bapak atau anak atau anggota keluarga lainnya yang usianya > 15 tahun. Analisis 
dilakukan secara deskriptif dan dilanjutkan dengan uji statistik Chi Square. 

Hasil uji statistik Chi Square untuk pengetahuan responden maka diperoleh 
nilai p = 0,411 dengan α = 0,05  (p > α) hal tersebut berarti  tidak ada perbedaan 
pengetahuan tentang PSN Aedes aegypti  pada Kelurahan endemis dan non endemis 
DBD. Untuk sikap dan tindakan responden diperoleh nilai p = 0,015 dan p = 0,023 
dengan            α = 0,05 (p < α) hal tersebut berarti ada perbedaan  sikap dan tindakan 
tentang PSN Aedes aegypti pada  kelurahan endemis dan non endemis DBD. 
Sedangkan perilaku responden tentang PSN diperoleh nilai p = 0,006 dengan            
α = 0,05 (p < α) hal tersebut berarti ada perbedaan perilaku responden tentang PSN 
Aedes aegypti pada kelurahan endemis dan non endemis DBD. Uji statistik            
Chi Square untuk membuktikan apakah ada perbedaan antara perilaku dengan 
keberadaan jentik pada Kelurahan endemis dan non endemis DBD, maka diperoleh 
nilai p = 0,0001 untuk kelurahan endemis dan p = 0,009 kelurahan non endemis 
DBD dengan α = 0,05; df = 1; (p < α) hal tersebut berarti ada hubungan antara 
perilaku dengan keberadaan jentik pada kelurahan endemis dan non endemis DBD.  

Dengan hasil tersebut perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
menambah variabel-variabel lain seperti mobilisasi penduduk, kepadatan 
penduduk,dan tempat-taempat umum sebagai upaya untuk membuktikan apakah ada 
hubungannya dengan kejadian DBD. 

 
 
Kata kunci    : Perilaku, Pemberantasan sarang nyamuk (PSN), dan 

Keberadaan jentik, endemis dan non endemis. 
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus Dengue yang dapat menyerang semua orang terutama 

anak, dengan ciri-ciri antara lain demam tinggi mendadak disertai manifestasi 

perdarahan dan bertendensi menimbulkan syok serta kematian (Depkes RI, 

2001). 

Demam berdarah dengue masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Jumlah kasus 

yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah penyebarannya bertambah 

luas, kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan 

dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan 

hidup. 

Demam berdarah merupakan penyebab utama banyaknya pasien anak-

anak yang dirawat inap serta kematian anak-anak di Asia Tenggara sebanyak 

500.000 kasus DBD memerlukan perawatan rumah sakit dan   90 % menyerang 

anak-anak usia dibawah 15 tahun. Indonesia merupakan Negara dengan 

stratifikasi A penyakit DBD terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah kasus telah 

meningkat tajam selama 17 tahun terakhir sampai dengan tahun 1997 jumlah 

kasus di Indonesia berjumlah 30.730 kasus dengan case fatality rate masih 

berada pada kisaran 2,22 % (Depkes RI, 2003). 

1 
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    2

Kasus DBD di Jawa  Timur tahun 2004 dengan insiden rate sebesar 23,50 

per 100.000 penduduk dan case fatality rate sebesar 1,45 (Dinkes Prop 

Jatim,2005). Rata-rata angka bebas jentik pada tahun tersebut sebesar 86 %, 

namun berdasarkan hasil survey jentik menunjukkan rumah dengan Tempat 

Penampungan Air (TPA) yang positip jentik Aedes aegypti sebesar 32,4 %.  

Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue yang meninggal dan CFR 

periode : 2000  dengan  2004 dapat dilihat pada tabel  I.1 di bawah ini. 

Tabel I.1 Angka insiden dan CFR DBD di Jawa Timur Tahun 2000 sampai 
dengan Tahun 2005 

 
Tahun Angka Insiden (%) CFR (%) 

2000 12.04 0.99 
2001 23.50 0.44 
2002 15.04 1.34 
2003 12.01 1.39 
2004 23.50 1.45 
2005 1,70 1,62 

Sumber : Laporan Subdin P2PL Dinkes prop Jatim Th.2005 

 Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan manifestasi dari 

infeksi Virus Dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang obat dan 

vaksin sampai saat ini belum ditemukan, sehingga salah satu cara untuk 

memberantas penyakit DBD adalah dengan memutus mata rantai penularan yaitu 

dengan pengendalian vektor. Pengendalian vektor dapat menggunakan insektisida 

(pengasapan dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk dewasa, 

penaburan abate pada sarang nyamuk untuk membunuh jentik-jentiknya) serta 

pencegahan dengan 3 M yaitu menguras bak mandi, bak WC, menutup tempat 

penampungan air rumah tangga (tempayan, gentong, drum dan lain-lain) serta 
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    3

mengubur barang – barang bekas yang berperan sebagai sarang tempat 

berkembangbiaknya nyamuk (Depkes RI,1996) 

 Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Surabaya dari 

tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel I.2 

Tabel I.2 Jumlah kasus, kematian dan CFR DBD di Surabaya Tahun 2002 s/d 
2005 

 
Tahun Juml Kasus  Mati CFR (%) 
2002 1913 13 0,67 

2003 892 8 0,89 

2004 1233 9 0,73 

2005 2568 33 1,28 

Sumber : Laporan Subdin P2HS Dinkes Kota Surabaya Th.2005 

Hasil penyelidikan epidemiologi diketahui angka bebas jentik (ABJ) pada daerah 

risiko tinggi mencapai 82 % sedangkan di Kecamatan Tandes khususnya wilayah 

kerja Puskesmas Balongsari angka kejadian kasus DBD tahun 2004 berjumlah 11 

kasus dan tahun 2005 sebanyak 35 kasus, hasil survey jentik berkala dibeberapa 

kelurahan menunjukkan angka bebas jentiknya berada pada kisaran  45 %–71 %. 

(DKK Surabaya Bidang P2HS Th 2005). 

Penyakit demam berdarah adalah salah satu penyakit yang berbasis 

lingkungan. Virus Dengue dalam menginfeksi manusia memerlukan bantuan 

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus untuk berkembang biak menularkan 

kepada manusia (Depkes RI, 1999). Sehingga perkembangan penyakit ini erat 

hubungannya dengan perilaku manusia dan kondisi lingkungan yang 

memungkinkan nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Dengan pengelolan 

lingkungan yang baik melalui gerakan 3 M (menguras, menutup, dan mengubur) 

sebenarnya cukup efektip dalam mengendalikan populasi nyamuk vektor demam 
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berdarah. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting bagi terwujudnya 

gerakan pemberantasan sarang nyamuk (Notoatmodjo,S. 1993). 

I.2     Identifikasi Masalah   

Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang telah dilakukan di 

Kecamatan Tandes Kota Surabaya khususnya di wilayah kerja Puskesmas 

Balongsari yakni sebanyak 8 kelurahan meliputi kegiatan pemberian abate 

(abatisasi), kegiatan 3 M (menguras, menutup tempat penampungan air dan 

mengubur kaleng bekas, botol bekas), dan kerja bakti di lingkungan RT / RW. 

Kegiatan tersebut ternyata belum optimal hal ini terbukti dengan masih tingginya 

jumlah kasus DBD dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat jumlah 

kasusnya dan masih rendahnya angka bebas jentik (ABJ) diwilayah Puskesmas 

Balongsari yang berkisar antara 45 % - 71 % , hal tersebut masih dibawah target 

yaitu > 95 % (Puskesmas Balongsari, 2005). 

Di Kecamatan Tandes Kota Surabaya khususnya di wilayah kerja 

Puskesmas Balongsari dari 8 kelurahan yang ada ternyata kelurahan Balongsari 

adalah Kelurahan endemis DBD dengan jumlah kasus DBD terbanyak, yaitu pada 

tahun 2003 ( 1 kasus), 2004 ( 3 kasus) dan tahun 2005 sebanyak 11 kasus, 

sedangkan kelurahan Karangpoh adalah kelurahan non endemis DBD (sporadis) 

dengan jumlah kasus terendah yaitu pada tahun 2003 dan 2004 tidak ada kasus, 

tahun 2005 (2 kasus) berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya  (2005). 

Dilihat dari segi  transportasi kelurahan Karangpoh dan kelurahan 

Balongsari mudah dijangkau, dari segi geografis kedua kelurahan berdekatan dari 

keadaan tersebut timbul pertanyaan mengapa di kelurahan Karangpoh tidak tiap 
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tahun ada kasus DBD sedangkan di kelurahan Balongsari  kejadian kasus 

DBDnya tiap tahun dan cenderung meningkat.   Perkiraaan sementara kelurahan 

Balongsari dengan kepadatan penduduk lebih tinggi, disamping itu juga masih 

rendahnya / belum optimalnya perilaku masyarakat dalam pemberantasan sarang 

nyamuk  (PSN) Aedes aegypti. 

I.3  Pembatasan dan Perumusan Masalah 

  I.3.1 Pembatasan Masalah 

penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui karakteristik dan mempelajari 

perbedaan perilaku masyarakat tentang pemberantasan sarang nyamuk dan 

keberadaan jentik pada Kelurahan endemis (Balongsari) dan non endemis DBD 

(Karangpoh). 

I.3.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah ada perbedaan perilaku masyarakat tentang pemberantasan sarang 

nyamuk Aedes aegypti dan keberadaan jentik pada Kelurahan endemis dan non 

endemis DBD” ?   
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B A B   II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

II.1 Tujuan Umum : Mempelajari perbedaan perilaku masyarakat tentang 

pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti dan 

keberadaan jentik  pada Kelurahan Endemis  dan Non 

Endemis DBD  

II.2 Tujuan Khusus :  

1. Mengetahui gambaran karakteristik responden pada kelurahan endemis 

dan non endemis DBD 

2. Mempelajari perbedaan pengetahuan tentang PSN Aedes aegypti pada 

Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 

3. Mempelajari sikap masyarakat tentang PSN Aedes aegypti pada 

Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 

4. Mempelajari tindakan masyarakat tentang PSN Aedes aegypti pada 

Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 

5. Mempelajari perbedaan perilaku tentang PSN Aedes aegypti  pada 

Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 

6. Mempelajari perbedaan keberadaan jentik pada Kelurahan endemis dan 

non endemis DBD 

7. Mempelajari perbedaan keberadaan jentik menurut perilaku PSN pada 

Kelurahan endemis dan non endemis DBD 

 

6 
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II.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Meningkatkan wawasan keilmuan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh 

waktu kuliah terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat. 

2. Bagi instansi 

      Penelitian ini dapat digunakan sebagai riset pendahuluan untuk 

mengumpulkan data dasar yang berguna bagi pengembangan dan 

pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan teknis operasional 

program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah bagi Puskesmas 

Balongsari dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

3. Bagi masyarakat 

Sebagai informasi mengenai masalah kesehatan yang mungkin terjadi dan 

upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

III.1 Epidemilogi Demam Berdarah Dengue (DBD) 

 Penyakit Demam Derdarah Dengue disebabkan oleh virus Dengue yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dimana saat ini merupakan 

salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang cenderung semakin 

luas penyebarannya sejalan mobilitas dan kepadatan penduduk. 

1.1 Agent  

Penyebab Demam Berdarah Dengue adalah virus Dengue yang termasuk 

dalam virus group B Antropodha Borne Viruses yaitu virus yang ditularkan 

melalui antropoda (Depkes RI, 1990). 

Penyebab penyakit ini adalah virus Dengue sampai sekarang dikenal 4 

tipe (tipe 1, 2, 3 dan 4) termasuk dalam group B Arthropod Borne Virus 

(Arbovirus). Keempat tipe ini telah ditemukan diberbagai daerah di Indonesia. 

Penelitian di Indonesia menunjukan dengue tipe 3 merupakan serotipe yang 

dominan yang menyebabkan kasus yang berat (Depkes RI, 1992 ). 

1.2 Host 

Manusia merupakan host yang rentan terhadap virus dengue, sejak setengah 

hari sebelum timbul demam telah terdapat virus Dengue dalam darah si sakit 

dan virus ini berada dalam darah penderita 4 – 7 hari (Depkes RI, 1992). 

 

 

1.3 Lingkungan 

8 
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1.3.1 Suhu dan kelembaban 

Kelembaban optimum bagi nyamuk Aedes aegypti adalah 70–80 % suhu 

udara optimum antara 28 – 29 C, kelembaban dapat memperanjang umur 

nyamuk     (Depkes RI, 1990). 

1.3.2 Musim dan curah hujan 

Peningkatan curah hujan mempengaruhi perkembangbiakkan nyamuk 

Aedes aegypti demikian pula pada musim penghujan, atau perubahan 

musim agaknya berpengaruh pada frekuensi gigitan nyamuk atau panjang 

umur nyamuk dan berpengaruh pada kebiasaan hidup manusia untuk lebih 

lama tinggal di dalam rumah pada musim hujan (Soedarmo.S, 1988). 

1.3.3 Kebersihan Lingkungan 

Kebersihan lingkungan tempat perkembangbiakkan nyamuk Aedes 

aegypti terutama bila banyak terdapat tempat penampungan air sebagai 

media Breeding Placenya, misal bak kamar mandi, kamar WC, 

gentong,tempayan, kaleng bekas dan lain - lain. 

1.3.4 Kepadatan dan Mobilitas penduduk 

Kepadatan dan mobilitas penduduk ikut menunjang penularan penyakit 

DBD, semakin padat penduduknya maka semakin mudah penularan DBD, 

jarak antar rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari suatu rumah ke 

rumah lain. Mobilitas memudahkan penularan dari satu tempat ke tempat 

lain dan biasanya penyakit menjalar dimulai dari pusat sumber penularan 

kemudian mengikuti lalu lintas penduduk, semakin ramai lalu lintas 

penduduk makin besar kemungkinan penyebarannya          (Soedarmo.S, 

1988). 
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III.2 Penyakit Demam Berdarah 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang 

ditandai dengan demam mendadak 2 sampai 7 hari tanpa penyebab yang jelas, 

lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati  disertai tanda perdarahan berupa bintik 

perdarahan (petechiae), lembab (eccymosis) atau ruam (purpura). Kadang-

kadang mimisan, berak darah, kesadaran menurun atau renjatan (shock). 

III.3  Vektor Penyakit DBD 

Vektor utama di Indonesia adalah nyamuk Aedes aegypti, disamping pula 

Aedes albopictus. Vektor ini bersarang di tempat penampungan air yang berisi air 

jernih dan tawar seperti bak mandi, drum penampungan air, kaleng bekas, dan 

lain-lain. Adanya vektor tersebut berhubungan erat dengan beberapa faktor, 

antara lain: 

1. Kebiasaan masyarakat menampung air bersih untuk keperluan sehari-hari. 

2. Sanitasi lingkungan yang kurang. 

3. Penyediaan air bersih yang langka. 

Daerah yang terjangkit DBD adalah wilayah yang padat penduduk, karena: 

1. Antara rumah jaraknya berdekatan, yang memungkinkan penularan karena 

jarak terbang nyamuk 40-100 meter. 

2. Aedes aegypti betina mempunyai kebiasaan menggigit berulang (multi biters) 

yaitu menggigit beberapa orang secara bergantian dalm waktu singkat. 

3. Dengan makin lancarnya hubungan lalu lintas, kota-kota kecil atau daerah 

semi urban dekat kota besarpun saat ini menjadi mudah terserang akibat 

penularan penyakit dari sumber di kota besar     (Depkes RI, 1992 ). 
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Kasus DBD cenderung meningkat pada musim hujan, kemungkinan 

disebabkan: 

1. Perubahan musim mempengaruhi frekuensi gigitan nyamuk karena pengaruh 

musim hujan, puncak gigitan terjadi pada pagi dan sore hari. 

2. Perubahan musim mempengaruhi manusia sendiri dalam sikapnya terhadap 

gigitan nyamuk, misalnya berdiam di rumah selama musim hujan (Depkes 

RI, 1995). 

III.4  Morfologi  

Berdasarkan struktur morfologinya, tubuh nyamuk Aedes aegypti terdiri 

dari 3 bagian, masing-masing kepala, dada (notum atau thorax) dan perut 

(abdomen) (Soegijanto, 2004). Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran lebih 

kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lain. Nyamuk ini mempunyai 

warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian dada, kaki dan sayap. 

Nyamuk Aedes aegypti seperti juga nyamuk Anophelini lainnya mengalami 

metamorfosis sempurna yaitu: telur – larva – pupa – nyamuk dewasa. 

1. Stadium telur 

Nyamuk Aedes aegypti betina meletakan telurnya satu persatu pada benda-

benda yang terapung di air atau pada dinding bejana pada batas permukaan air 

dan telurnya tidak mempunyai pelampung, berbentuk ellips atau oval, 

memanjang, warna hitam, ukuran 0,5-0,8 mm, permukaan polygonal 

(Soegijanto, 2004). Telur dapat bertahan sampai umur 6 bulan di termpat 

kering. 

2. Stadium jentik (larva) 
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Larva nyamuk Aedes aegypti tubuhnya memanjang tanpa kaki dengan bulu-

bulu sederhana yang tersusun bilateral simetris. Larva ini dalam pertumbuhan 

dan perkembangannya mengalami 4 kali pergantian kulit (ecdysis), dan jentik 

yang terbentuk berturut-turut disebut larva instar I, II, III dan IV. Larva ini 

tubuhnya langsing dan bergerak sangat lincah, bersifat fotoaksis negatif dan 

waktu istirahat berbentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang permukaan 

air (Soegijanto, 2004). Pada stadium jentik ini belum ada perbedaan jantan dan 

betina. Pada pergantian kulit terakhir berubah menjadi kepompong. Umur rata-

rata pertumbuhan mulai jentik sampai menjadi kepompong berkisara antara  7 

- 15 hari (Soegito, 1989). Ukuran 0,5 - 1 cm, gerakan berulang-ulang dari 

bawah keatas permukaan air untuk bernapas kemudian kembali kebawah dan 

seterusnya, pada waktu istirahat posisinya hampir tegak lurus dengan 

permukaan air (Depkes RI, 1995) 

3. Stadium pupa (kepompong)  

Pada stadium pupa ini bentuk pupa gemuk, bulat dan tajam, seperti tanda 

koma. Masa ini merupakan masa istirahat untuk menjadi bentuk dewasa. 

Bentuk pupa Aedes aegypti sulit dibedakan dengan pupa spesies lain. Pupa ini 

tidak memerlukan makanan tetapi memerlukan udara, belum ada pengertian 

jantan dan betina. Siphon untuk bernapas ini lebih pendek bila dibandingkan 

dengan Anopheles. Stadium ini berlangsung antara 1-2 hari (Depkes RI, 1992). 

 

4. Nyamuk dewasa 
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Setelah pupa berubah bentuk menjadi nyamuk dewasa, maka tanda-tanda 

untuk mengenali nyamuk Aedes aegypti ini antara lain tersusun dari tiga 

bagian, yaitu kepala,  badan dan perut.    

a. Kepala 

1) Berwarna hitam dengan dua garis putih pada tengahnya 

2) Palpi pendek, berwarna hitam dengan ujung berwarna putih 

3) Proboscia berwarna hitam 

b. Dada 

1) Berwarna coklat tua dengan tanda khusus yaitu adanya dua garis putih 

yang sejajar pada bagian dorsal dada 

2) Scutllum  tertutup dengan garis-garis putih perak 

3) Plura tertutup dengan bercak-bercak putih 

4) Pada kaki pertama dan kedua terdapat garis-garis putih pada torsinya 

5) Pada kaki belakang terdapat lima garis putih 

c. perut 

Perut Aedes aegypti berwarna hitam dengan garis-garis putih pada tiap-tiap 

segmen juga pada bagian lateral abdomen. Nyamuk Aedes aegypti 

mempunyai kebiasaan menggigit berulang-ulang yaitu menggigit beberapa 

orang secara bergantian dalam waktu singkat. Keadaan ini sangat 

membantu Aedes aegypti dalam memindahkan virus dengue kebeberapa 

orang sekaligus, sehingga dilaporkan adanya penderita DBD lebih dari satu 

orang dalam satu rumah. Jarak terbang rata-rata 40-100 meter. Nyamuk 

betina dapat terbang sejauh 2 kilometer, tetapi untuk terbang secara normal 

lebih kurang 40 meter (Depkes RI. 1993).  
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III.5  Habitat Nyamuk Dan Jentik 

Tempat perkembangbiakan utama ialah tempat-tempat penampungan air 

didalam atau disekitar rumah atau tempat-tempat umum, biasanya tidak melebihi 

jarak 500 meter dari rumah. 

Tempat perkembangbiakan nyamuk ini berupa genangan air yang 

tertampung di suatu tempat atau bejana. Nyamuk ini tidak dapat berkembangbiak 

di genangan air yang langsung berhubungan dengan tanah. 

Jenis-jenis tempat pembiakan nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

1. Tempat penampungan air (TPA), untuk keperluan sehari-hari seperti: 

drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi/WC, ember dan lain-lain. 

2. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti 

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

bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan lain-lain). 

3. Tempat penampungan alamiah seperti: lobang pohon, lobang batu, 

pelepah daun, pelepah pisang, potongan bambu dan lain-lain. 

Nyamuk Aedes aegypti lebih menyukai tempat perindukan yang berwarna 

gelap, terlindung dari matahari, permukaan terbuka lebar, berisi air tawar jernih 

dan tenang (Soegijanto,  2004). 

 

 

 

III.6  Perilaku Nyamuk Aedes Aegypti 
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Setelah lahir (keluar dari kepompong), nyamuk istirahat dikulit kepompong 

untuk sementara waktu. Beberapa saat setelah lahir itu sayap meregang menjadi 

kaku, sehingga nyamuk mampu terbang untuk mencari mangsa/darah.  

Nyamuk Aedes aegypti jantan mengisap cairan tumbuhan atau sari bunga 

untuk keperluan hidupnya. Sedangkan yang betina menghisap darah. Nyamuk 

betina ini lebih menyukai darah manusia dari pada binatang (bersifat 

antropofilik). Darah (proteinnya) diperlukan untuk mematangkan telur agar jika 

dibuahi oleh sperma nyamuk jantan, dapat menetas. Waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan perkembangan telur, mulai dari nyamuk menghisap darah 

sampai telur dikeluarkan, biasanya bervariasi antara 3-4 hari. Jangka waktu 

tersebut disebut satu siklus gonotropik (gonotropic cycle). 

Biasanya nyamuk betina mencari mangsanya pada siang hari. Aktivitas 

mengigit biasanya mulai pagi sampai petang hari, dengan 2 puncak aktivitas 

antara pukul 9.00-10.00 dan 16.00-17.00. Tidak seperti nyamuk lain, Aedes 

aegypti mempunyai kebiasaan menghisap darah berulang kali (multiple bites) 

dalam satu gonotropik, untuk memenuhi lambungnya dengan darah, dengan 

demikian, nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit. 

Setelah menghisap darah, nyamuk ini hinggap (beristirahat) di dalam atau 

kadang-kadang diluar rumah, berdekatan dengan tempat perkembangbiakannya. 

Tempat hinggap yang disenangi ialah benda-benda yang bergantung, seperti: 

pakaian, kelambu, atau tumbuh-tumbuhan didekat tempat berkembangbiakannya. 

Tempat yang agak gelap dan lembab. Di tempat-tenpat ini nyamuk menunggu 

proses pematangan telurnya. 
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Setelah beristirahat dan proses pematangan telur selesai, nyamuk betina 

akan meletakan telurnya di dinding tempat perkembangbiakannya, sedikit di atas 

permukaan air. Umumnya telur akan menetas menjadi jentik pada waktu lebih 

kurang 2 hari setelah telur terendam air. Setiap kali bertelur nyamuk betina dapat 

mengeluarkan telur sebanyak 100 butir. Telur itu di tempat yang kering (tanpa 

air) dapat bertahan berbulan-bulan pada suhu -2 ºC sampai 42 ºC, dan bila tempat 

tersebut kemudian tergenang air atau kelembabannya tinggi maka telur dapat 

menetas lebih cepat (Depkes RI, 1992 ). 

III.7 Survei Jentik 

Survei jentik / larva dilakukan dengan 2 cara  antara lain : 

III.7.1 Cara Single Larva 

 Yaitu survei ini dilakukan dengan mengambil satu jentik di setiap 

penampungan air yang ditemukan jentik, selanjutnya dilakukan identifikasi lebih 

lanjut jenis jentiknya. 

III.7.2. Cara Visual 

Survei ini cukup dilakukan dengan melihat ada tidaknya jentik disetiap 

tempat genangan air tanpa mengambil jentiknya. Survei ini biasa digunakan 

dalam Program Pemberantasan Penyakit DBD. 

Jentik Aedes aegypti dalam air dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Geraknya cepat dengan membengkok-bengkokan tubuhnya sehingga 

memberikan gambaran seperti siku-siku 

b. Tubuh langsing dengan perbandingan seimbang 

c. Bersifat phototropisme negatip (bergerak menghindari cahaya, bila disorot 

dengan lampu sinar baterai) 
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d. Sangat tahan lama dibawah jauh dari permukaan air 

III.8 Pemberantasan Nyamuk Penular di Desa / Kelurahan Rawan 

 Desa atau Keluraan rawan adalah Desa / Kelurahan dalam 3 tahun terakhir 

terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau karena keadaan 

lingkungannya antara lain karena penduduknya padat mempunyai hubungan 

transportasi ramai dengan wilayah lain. 

1. Tingkat endemisitas / kerawanan 

Tingkat endemisitas / kerawanan di suatu wilayah terhadap penyakit DBD 

adalah sebagai berikut : 

a. Kelurahan / Desa Rawan I (Endemis) 

Yaitu Kelurahan / Desa dalam 3 tahun terakahir setiap tahunnya terjangkit 

DBD 

b. Kelurahan / Desa Rawan II (Sporadis) 

Kelurahan / Desa dalam 3 tahun terakhir terjangkit DBD tetapi tidak 

setiap tahun 

c. Kelurahan / Desa Rawan III (Potensial) 

Yaitu Kelurahan / Desa dalam 3 tahun terakhir tidak terjangkit DBD 

tetapi penduduknya padat mempunyai hubungan transportasi yang ramai 

dengan wilayah lain, dan persentase yang ditemukan jentik > 5 % 

d. Kelurahan / Desa bebas 

Yaitu Kelurahan / Desa yang tidak pernah terjangkit DBD dengan 

ketinggian > 100 Meter dari permukaan laut tetapi persentase rumah yang 

ditemukan jentik < 5 % 

(Sumber : Depkes RI, 1992). 
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2. Kegiatan pemberantasan nyamuk penular DBD 

Kegiatan pemberantasan nyamuk penular DBD di Kelurahan / Desa 

berdasarkan tingkat kerawanan terhadap penyakit DBD adalah sebagai berikut  

a. Endemis / Rawan I       : Kegiatan Fogging masal, PJB, PSN dan penyuluhan 

b. Sporadis / Rawan II      : Kegiatan PJB, PSN, Penyuluhan, Fogging Focus bila 

ditemukan kasus 

c. Potensial / Rawan III    : Kegiatan dengan PSN dan penyuluhan 

III.9  Pemberantasan Jentik/Larva 

Pemberantasan terhadap jentik Aedes aegypti yang dikenal dengan istilah 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), merupakan tindakan mekanis yang pada 

pokoknya mengurangi sumber/sarang (souce reduction) nyamuk, agar 

populasinya dalam kepadatan minimal. Cara ini dilakukan dengan 

menghilangkan atau mengurangi tempat-tempat perindukan, mencegah agar 

nyamuk tidak dapat berkembang biak. Dapat dilakukan dengan cara: 

1. Kimia : cara memberantas jentik nyamuk Aedes aegypti dengan 

menggunakan insektisida pembasmi jentik (larvasida) ini dikenal dengan 

abatisasi. Yang digunakan abate 1 gram untuk 10 liter air. Cara ini biasanya 

digunakan dengan menaburkan abate kedalam bejana tempat penampungan 

air, seperti bak mandi, tempayan, drum dan sebagainya. Pemakaian abate 

dapat mencegah adanya jentik nyamuk selama 2-3 bulan (Depkes, RI. 1993). 

2. Biologi : misalnya dengan memelihara ikan pemakan jentik (ikan kepala 

timah, ikan gupi dll). 

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

Mengubur) yaitu: menguras bak mandi, bak WC, menutup tempat 
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penampungan air rumah tangga (tempayan, drum dan lain-lain), serta 

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

lain-lain). Pengurasan tempat penampungan air (TPA) perlu dilakukan secara 

teratur sekurang-kurangnya seminggu sekali agar nyamuk tidak dapat 

berkembang biak di tempat itu (Depkes RI, 1992). 

III.10  Cara Memberantas Nyamuk Aedes Aegypti 

Sampai sekarang terapi kausal dan pencegahan dengan vaksin cukup efektif 

belum tersedia. Sehingga sampai saat ini pemberantasan Demam Berdarah 

Dengue yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah dengan memberantas 

vektornya untuk memutuskan rantai penularan. 

Pemberantasan nyamuk Aedes aegypti bertujuan untuk menurunkan angka 

kesakitan dan kematian Demam Berdarah Dengue hingga merupakan tingkat 

yang bukan merupakan masalah kesehatan masyarakat lagi. Kegiatan 

pemberantasan vektor Demam Berdarah Dengue dapat dilakukan dengan  cara: 

yaitu dengan  

Pemberantasan nyamuk dewasa dilakukan dengan cara pengasapan (thermal 

fogging) sangat efektif dalam memutuskan rantai penularan karena semua 

nyamuk termasuk yang aktif akan mati seketika bila kontak dengan pertikel-

partikel insektisida. Dengan demikian penularan segera dapat diputuskan. 

Pengasapan yang menggunakan insektisida dilakukan mengingat kebiasaan 

nyamuk yang hinggap pada benda-benda bergantung, karena itu dilakukan 

penyemprotan di dinding rumah. Insektisida yang digunakan adalah : 

a. Golongan Organophospate missal : malathion, Fenithrotion 

b. Golongan Pyretroid Sintetic missal Lamda sihalotrin, Permetrin 
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Alat yang digunakan untuk menyemprot adalah mesin Fog, karena 

penyemprotan dilakukan dengan cara pengasapan, maka tidak mempunyai efek 

residu. Penyemprotan insektisida ini dilakukan dua siklus dengan interval satu 

minggu untuk membasmi penularan virus Dengue. 

III.11  Perilaku 

Perilaku manusia adalah refleksi dari berbagai kejiwaan seperti keinginan, 

minat, kehendak pengetahuan, emosi berpikir, sikap, motivasi dan reaksi 

(Notoatmodjo.S,1993). Sedangkan menurut (Solita.S, 2004) perilaku manusia 

merupakan hasil dari pada segala  macam pengalaman serta interaksi manusia 

dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Para psikologi memandang 

perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana 

maupun bersifat kompleks (Azwar. S, 2003). 

Terbentuknya perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai pada 

domain atau ranah kognitif, dalam arti subyek tahu terlebih dahulu terhadap 

stimulus yang berupa materi atau obyek diluarnya, sehingga menimbulkan 

pengetahuan baru pada subyek tersebut dan selanjutnya menimbulkan respon 

batin dalam bentuk sikap si subyek terhadap obyek yang diketahuinya itu. 

Akhirnya rangsangan, yakni obyek yang diketahui dan disadari sepenuhnya 

tersebut akan menimbulkan respon yang lebih jauh lagi yaitu berupa tindakan 

(action) terhadap atau sehubungan dengan stimulus atau obyek tadi, namun 

demikian didalam kenyataannya rangsangan yang diterima oleh subyek dapat 

langsung menimbulkan tindakan artinya berperilaku baru tanpa terlebih dahulu 

mengetahui makna dari stimulus yang diterimanya. Dengan kata lain tindakan 
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(practice) seseorang tidak harus disadari oleh pengetahuan atau sikap     

(Notoatmodjo.S, 1993). 

Bloom (1908) yang dikutip oleh Notoatmodjo,S. (1997) membagi perilaku 

itu dalam 3 (tiga) domain (ranah/kawasan) yang terdiri dari ranah kognitif, 

afektif dan ranah psikomotor. Dalam perkembangannya teori Bloom ini 

dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan: 

1.  Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga   (Notoatmodjo.S, 1997). 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Dari pengalaman dan 

penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmodjo.S, 1993) 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku (berperilaku baru) ia harus tahu 

terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau 

keluarganya. Orang akan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 

apabila ia tahu apa tujuan dan manfaatnya bagi kesehatan atau keluarganya, dan 

apa bahayanya bila tidak melakukan PSN tersebut (Notoatmodjo.S, 2003)  

Menurut Green et.al (1980) bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu 

menyebabkan perubahan perilaku, namun berhubungan positif antara kedua 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



   22

variabel ini telah diperlihatkan dalam karya terdahulu Cartwrimght (1949), studi 

tiga komunikasi standar terakhir (1976) dan sejumlah penelitian yang dilakukan 

sampai saat ini. Pengetahuan tertentu tentang kesehatan mungkin penting 

sebelum suatu tindakan kesehatan pribadi terjadi, tetapi tindakan kesehatan yang 

diharapkan mungkin akan terjadi tetapi tindakan kesehatan yang diharapakan 

mungkin tidak akan terjadi kecuali apabila seseorang mendapat isyarat yang 

cukup kuat yang memotivasinya bertindak atas dasar pengetahuan yang 

dimilikinya. 

2.  Sikap (Attitude) 

Sikap adalah suatu kecenderungan untuk berespon (secara positif atau 

negative) terhadap orang, obyek atau situasi tertentu (Solita, 2004). Menurut para 

ahli psikologi Louis Thurstone (1928), Rensis Likert (1932), Charles Osgood 

sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sedangkan (Berkowitz, 

1972), sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau 

memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 

(unfavorable) pada obyek tersebut. Secara lebih spesifik, Thurstone sendiri 

memformulasikan sikap sebagai derajat efek positif atau efek negatif terhadap 

suatu obyek psikologis (Edwards, 1957) di kutip oleh (Azwar.S, 2003) 

Sikap merupakan suatu tindakan atau aktifitas akan tetapi adalah merupakan 

predisposisi tindakan suatu perilaku, sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, 

bukan reaksi tebuka atau tingkah laku yang terbuka. 

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek dilingkungan 

tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek (Notoatmodjo.S, 1997). 

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap yaitu: 
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a. Faktor intern yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. 

Faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah 

pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. 

b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini 

berupa interaksi sosial diluar kelompok (Azwar. S, 1991). 

3.  Praktek atau Tindakan (Practice) 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt 

behavior) untuk terwujudkanya sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata 

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain 

adalah fasilitas. Disamping faktor fasilitas juga diperlukan faktor dukungan 

(support) dari pihak lain     (Notoatmodjo.S, 1997). 

Hal-hal yang mempengaruhi perilaku seseorang sebagian terletak didalam 

individu itu sendiri (keturunan dan motif) dan sebagian dari luar individu yaitu 

faktor lingkungannya. Kalau individu dilihat dari anggota suatu kelompok atau 

sebagai anggota masyarakat maka unsur-unsur yang diperlukan agar ia bisa 

berbuat sesuatu ialah: 

a. Pengertian atau pengetahuan tentang apa yang akan dilakukannya. 

b. Keyakinan/kepercayaan tentang manfaat dan kebenaran dari apa yang 

akan dilakakukan (attitude yang positif). 

c. Sarana yang diperlukan untuk melakukannya. 

d. Norma atau dukungan kelompok bahwa apa yang dilakukan itu 

benar/bisa diterima oleh kelompoknya. 

e. Dorongan atau motifasi untuk berbuat yang dilandasi oleh kebutuhan 

yang dirasakan (Mantra.I.B, 1985). 
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III.13  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

1. Teori Lawrence Green 

Menurut Green (1980) bahwa faktor-faktor yang merupakan penyebab perilaku 

dibedakan dalam 3 jenis yaitu: 

a. Faktor predisposisi (predisposing factors) yang meliputi pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, persepsi dan lain sebagainya. Faktor ini 

merupakan faktor anteseden terhadap perilaku (tindakan) yang menjadi dasar 

atau motivasi bagi perilaku (tindakan).  

b. Faktor pemungkin (enabling factors) adalah faktor anteseden terhadap 

perilaku (tindakan) yang memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi 

terlaksana, termasuk didalam keterampilan dan sumber daya pribadi 

disamping sumber daya komuniti. 

c. Faktor penguat (reinforcing factors) merupakan faktor penyerta perilaku yang 

memberikan ganjaran, insentif atau hukuman atas perilaku dan berperan bagi 

menetap atau lenyapnya perilaku (tindakan) termasuk dalam faktor ini adalah 

keluarga, teman sebaya, guru, majikan dan petugas kesehatan. 

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
B = f (PF,EF,RF) 

di mana : 

B   =  Behafvior 

f    = fungsi 

PF =  Predisposing factors 

EF =  Enabling factors 

RF =  Reinforcing factors 
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2. Teori Snehandu B. Kar 

Kar mencoba menganalisis perilaku kesehatan dengan bertitik-tolak bahwa 

perilaku itu merupakan fungsi dari: 

a. Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau 

perawatan kesehatan (behavior intention) 

b. Dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya (sosial-support) 

c. Adanya atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau fasilitas 

kesehatan (accessebbility of information) 

d. Autonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal ini mengambil tindakan 

atau keputusan (personal autonomy) 

e. Situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak (action 

situation) 

uraian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
B = f (BI,SS,AL,PA,AS) 

 

 

 

 

di mana: 

B   =  Behavior   AS =  Action situation 

f     =  fungsi 

BI  =  Behavior intention 

SS  =  Sosial support 

AI  =  Accessebility of Informatian 

PA =  Personal autonomy 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



   26

3.  Teori WHO 

Tim kerja WHO menganalisa bahwa yang menyebabkan seseorang itu 

berperilaku tertentu adalah karena adanya 4 alasan pokok. Pemikiran dan 

perasaan (thoughts and feeling) yakni dalam bentuk pengetahuan, sikap, 

kepercayaan-kepercayaan, dan penilaian-penilaian seseorang terhadap obyek. 

a. Pengetahuan. 

Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain 

b. Kepercayaan.  

Kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek. Seseorang 

menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya 

pembuktian terlebih dahulu. 

c. Sikap. 

Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap obyek. Sikap 

sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain yang paling dekat. 

d. Orang penting sebagai referensi. 

Lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting. 

e. Sumber-sumber daya (resources).  

Mencakup fasilitas-fasilitas, uang, waktu, tenaga dan sebagainya. 

f. Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai, dan penggunaan sumber-sumber 

didalam masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) yang 

pada umumnya disebut kebudayaan. 

Secara sederhana dapat di ilustrasikan sebagai berikut: 

 

B = f (TF, PR,R,C) 
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di mana: 

B    =  Behavior 

f     =  fungsi 

TF =  Thoughts and feeling 

PR =  Personal reference 

R   =  Resources 

C   =  Cultur 
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B A B  IV 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Daerah Endemis 
DBD 

Karakteristik 
- Umur 
- Jenis Kelamin 
- Pendidikan 
- Pekerjaan 

Keberadaan Jentik 
Aedes aegypti 

Lingkungan 
 Suhu 
 Kelembaban 
 Curah hujan 
 Musim 
 Kebersihan 
 Kepadatan 

Penduduk 
 Mobilisasi 

penduduk Perilaku PSN 

Vektor 

 Pengetahuan 
tentang DBD 
dan PSN 

 Sikap 
Terhadap PSN 
Aedes aegypti 

 Tindakan 
terhadap PSN  
Aedes aegypti 

Daerah Non Endemis 
DBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Diteliti 

   : Tidak diteliti 
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BAB  V 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

V.1 Desain / rancangan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan observasional dengan 

rancangan cross sectional, memakai methoda observasional karena penelitian ini 

dilakukan secara serentak pada individu dari populasi tunggal pada suatu saat 

atau periode waktu tertentu (Murti, 1997)  

V.2 Populasi Penelitian 

 adalah semua rumah tangga yang ada di Kelurahan Balongsari sebanyak 

1.954 rumah yang tersebar di 7 RW dan di Kelurahan Karangpoh sebanyak 710 

rumah yang tersebar di 4 RW di Kecamatan Tandes Kota Surabaya 

V.3 Sampel, Besar Sampel, Cara Penentuan Sampel dan Cara Pengambilan 

Sampel 

V.3.1. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang dihuni sebagai 

tempat tinggal dan memiliki kontainer di Kelurahan Balongsari dan Karangpoh 

Kecamatan Tandes Kota Surabaya.  Responden dalam penelitian ini adalah ibu, 

karena dianggap tahu tentang keadaan rumah. Apabila tidak ada dapat digantikan 

oleh anggota keluarga yang telah berumur > 15 tahun atau yang dianggap tahu 

tentang keadaan rumah 

V.3.2. Cara Penentuan Sampel dan Cara Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilaksanakan secara proporsional random 

sampling, dengan proporsi jumlah pada masing-masing RW diambil secara 
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random. Cara random untuk pemilihan anggota sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sistim Simple Random Sampling. Cara untuk menentukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Membuat daftar rumah dan diberi nomor urut untuk masing-masing 

RW  

b  Membuat kertas undian yang diberi keterangan mengenai RW dan 

nomor urut rumah 

c.  Mengelompokkan kertas tersebut sesuai dengan nama masing-masing 

RW 

d. Kertas tersebut digulung dan kemudian diundi sesuai dengan proporsi 

masing-masing RW. 

V.3.3. Besar sampel 

    Penentuan besar sampel pada penelitian ini adalah sesuai dengan yang dipakai 

untuk penelitian survey dengan teknik random (Simple Random Sampling) 

yaitu  sebagai berikut :  

  

 
N 

n = ------------------------- 
1 + N (d²) 

 

 

 

 

N  =  Jumlah total pemukiman yang ada di Kelurahan Balongsari atau    

Karangpoh 

n   =     Banyaknya pemukiman yang akan di lakukan penelitian 

d   =    Tingkat kecermatan yang diinginkan  
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a. Besar sampel untuk Kelurahan Karangpoh (Non Endemis DBD) 

    N 
n = -------------------- 
       1 +  N (0,01) 
  
    710 
 = ---------------------- 
        1 + 710 (0.01) 
 
 = 87,65 rumah  dibulatkan menjadi = 88 rumah 

 

      N = Jumlah total pemukiman yang ada di Kelurahan Karangpoh 710 

      n  = Banyaknya pemukiman yang akan di lakukan penelitian 

      d = Tingkat kecermatan yang diinginkan   

b. Besar sampel untuk Kelurahan Balongsari ( Endemis DBD) 

N 
n = -------------------- 
       1 +  N (0,01) 
 
    1.954 
 = --------------------- 
      1  + 1.954 (0.01) 
 
 = 95,13 rumah dibulatkan menjadi = 95 rumah 
 

      N = Jumlah total pemukiman yang ada di Kelurahan Balongsari 1.954 

      n  = Banyaknya pemukiman yang akan di lakukan penelitian 

      d = Tingkat kecermatan yang diinginkan biasanya  

 

Berdasarkan rumus tersebut maka didapatkan jumlah sampel sebesar 88 

Kelurahan Karangpoh dan Kelurahan Balongsari  dengan sampel sebesar = 95 

Total sampel kedua Kelurahan adalah sebanyak 183 rumah tangga 
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V.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

V.4.1 Waktu 

 Penelitian dilakukan selama 3 bulan terhitung mulai penyusunan proposal 

sampai dengan pembuatan laporan ,dengan perincian 2 bulan penyusunan 

proposal dan pengumpulan data awal dan 1 bulan untuk pengumpulan data dan 

penyusunan laporan 

V.4.2 Tempat 

Penelitian dilakukan di Kelurahan Balongsari dan Kelurahan Karangpoh 

Kecamatan Tandes Kota Surabaya  

dengan alasan sebagai berikut : 

a.  Merupakan daerah endemis dan non endemis DBD dengan jumlah penduduk 

yang cukup padat 

b.  Rata-rata Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kelurahan Balongsari pada tahun 

2005 adalah 53 % dan Kelurahan Karangpoh adalah 61,25 %  sehingga belum 

memenuhi syarat yaitu 95% atau lebih. 

c.  Belum pernah dilakukan penelitian dengan masalah PSN dengan keberadaan 

jentik Aedes  aegypti  

V.5. Variabel , Cara Pengukuran dan Definisi Operasional 

V.5.1. Variabel 

Variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Variabel bebas adalah pengetahuan, sikap dan tindakan serta perilaku 

masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk  (PSN) Aedes aegypti. 

b. Variabel terikat : Adalah keberadaan jentik Aedes aegypti 

c. V.5.2. Definisi operasional 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



 33

N

o 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara dan Hasil pengukuran Skala  

1 

 

 

 

Umur 

 

Umur responden 

pada saat 

dilakukan 

wawancara 

Kuesioner dengan membagi 

hasil pengukuran menjadi : 

Remaja    : 15 - 21 Th 

Dewasa   : 22 - 44 Thn 

Tua          : ≥ 45 Th 

Ordinal 

2 Pendidikan Jenjang 

pendidikan formal 

yang pernah 

ditempuh oleh 

responden 

 

 

Kuesioner dengan membagi 

menjadi : 

1. Tamat SD 

2. Tamat SLTP 

3. Tamat SLTA 

4. D.III / PT 

 

Ordinal 

3 Jenis 

Pekerjaan 

 

 

 

 

Pekerjaan yang 

sekarang sedang 

dijalani oleh 

reponden 

Jenis pekerjaan dibagi 

menjadi  

1. PNS/ TNI/POLRI 

2. Swasta 

3. Lain-lain (Ibu RT, 

pelajar, pensiunan) 

Ordinal 

4 Pengetahuan Pengetahuan 

responden tentang 

penyakit DBD 

yaitu mengenai 

gejala, cara 

penularan, vektor 

perantara, cara 

pemberantasan dan 

pencegahan 

Kuesioner dengan membagi 

jawaban menjadi 2 

berdasarkan total skore yaitu  

1. Cukup, jika skor  

      10 - 60 

2. Baik, jika skor 

      70 - 100 

Nominal 
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5 Sikap Adalah setiap 

tanggapan 

responden tentang 

cara 

pemberantasan 

sarang nyamuk 

 

 

 

 

Kuesioner, dengan membagi 

jawaban menjadi 2 item 

berdasarkan total skore yaitu  

1. Mendukung, jika skor 

antara  

      0 - 24 

2. Sangat mendukung, 

jika skor antara  

25 - 32 

Nominal 

6 Tindakan Adalah upaya yang 

pernah dilakukan 

responden 

terhadap 

pencegahan dan 

pemberantasan 

penyakit DBD 

(PSN) 

Kuesioner, membagi menjadi 

2 item berdasarkan total 

skore yaitu : 

1. Cukup, jika skor  

      10 - 50 

2. Baik, jika skor 60-70 

Nominal 

7 Keberadaan 

jentik 

Ada atau tidaknya 

jentik dalam 

tempat 

penampungan air 

yang berada di 

dalam dan diluar 

rumah (radius 2 

meter) dari setiap 

rumah yang 

diperiksa 

Dengan menggunakan 

lembar observasi, jawaban 

dibagi menjadi 2 berdasarkan 

keberadaan jentik di tempat 

penampungan air yaitu : 

1. Ada jentik 

2. Tidak ada jentik 

Nominal 

8 Perilaku PSN Sejumlah tindakan 

yang dilakukan 

oleh responden 

sebagai akibat dari 

Kuesioner, membagi menjadi 

2 item berdasarkan total 

skore semua pertanyaan yaitu  

Cukup, jika nilai 0 – 150 

Nominal 
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Pengetahuan, sikap 

dan tindakan 

dalam PSN Aedes 

aegypti 

Baik, Jika nilai 151 - 202 

 

V.6 Teknik dan Intrumen Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data skunder adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan 

formulir wawancara atau kuisioner untuk mengetahui variabel-variabel dari 

karakteristik responden. Sedangkan   untuk melihat keberadaan jentik nyamuk 

Aedes aegypti dengan melakukan observasi terhadap rumah beserta kontainer 

dengan memakai panduan observasi. 

Observasi pada tempat penampungan air pada rumah tangga dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan 

nyamuk Aedes aegypti diperiksa (dengan mata telanjang) untuk mengetahui 

ada/ tidaknya jentik. 

2. Untuk memeriksa tempat penampungan air (TPA) yang berukuran besar 

seperti : bak mandi, tempayan, drum dan bak penampungan air lainnya, jika 

ada pandangan (penglihatan) pertama tidak menemukan jentik tunggu kira-

kira ½ - 1 menit untuk memastikan bahwa benar jentik tidak ada. 
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3. Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil seperti vas 

bunga/ pot tanaman air/ botol yang airnya keruh, seringkali airnya perlu 

dipindahkan ketempat lain. 

4. Untuk memeriksa jentik di tempat yang agak gelap, atau airnya keruh, 

biasanya digunakan battery (senter). 

(Depkes RI, 1992). 

 Wawancara dilakukan terhadap kepala rumah tangga atau yang mewakili 

yang ada dirumah yang menjadi sampel penelitian untuk mengetahui 

pengetahuan, sikap dan tindakan responden terhadap keberadaan jentik Nyamuk 

Aedes aegypti. 

b. Pengumpulan data skunder  

Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Puskesmas 

Balongsari, Kantor Kecamatan Tandes, Kantor Kelurahan Balongsari dan 

Karangpoh. Data Sekunder meliputi data geografi, demografi, pemerintahan dan 

kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD). 

V.7   Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Untuk mengukur pengetahuan, sikap dan tindakan ditentukan oleh 

jawaban yang diberikan responden pada setiap nomor pertanyaan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1 Pertanyaan tingkat Pengetahuan 

Pertanyaan tingkat pengetahuan ini terdiri 10 pertanyaan, setiap pertanyaan yang 

benar diberi nilai 10 sehingga bila semua pertanyaan terjawab dengan benar nilai 

total adalah 100 , kemudian ditentukan sebagai berikut : 

Cukup, jika nilai 10 – 60 dan  Baik, Jika nilai 70 – 100 
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2 Pertanyaan sikap  

Pertanyaan sikap ini terdiri dari 5 pilihan jawaban sebanyak 8 pertanyaan, terdiri 

dari 4 pertanyaan bersifat positip, dan 4 pertanyaan bersifat negatip. Penilaian 

untuk setiap pertanyaan adalah sebagai berikut : 

a. Pertanyaan bersifat positip 

Sangat tidak setuju : 0 

Tidak setuju  : 1 

Ragu-ragu  : 2 

Setuju   : 3 

Sangat setuju  : 4 

b. Pertanyaan bersifat negatip 

Sangat tidak setuju : 4 

Tidak setuju  : 3 

Ragu-ragu  : 2 

Setuju   : 1 

Sangat setuju  : 0   

Pada pertanyaan sikap ini terdiri dari 8 pertanyaan sehingga bila responden 

menjawab semua pertanyaan dengan jawaban bernilai 4 maka nilai total adalah 

32. Setelah didapat nilai total skore untuk variabel sikap kemudian ditentukan 

sebagai berikut : 

 Mendukung, jika nilai       : 0 - 24 

 Sangat mendukung, Jika nilai      : 25 - 32 

3. Pertanyaan Tindakan 
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Pada pertanyaan tindakan ini terdiri dari 7 pertanyaan sehingga bila responden 

menjawab semua pertanyaan dengan benar nilai total adalah 70 

Kemudian ditentukan sebagai berikut : 

Cukup, jika nilai       : 0 – 50 

Baik, jika nilai          : 60 – 70 

4. Perilaku PSN 

Pada variabel perilaku PSN ini merupakan gabungan total skore dari pertanyaan 

pengetahuan, pertanyaan sikap dan pertanyaan tindakan kemudian ditentukan 

sebagai berikut : 

Cukup, jika nilai : 0 – 150 

Baik, jika nilai  : 151 - 202 

Dari data yang terkumpul tersebut dianalisis secara deskriptip dengan 

menggunakan tabel distribusi frekuensi, kemudian untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan antara pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat Kelurahan 

endemis dan non endemis DBD dan untuk mengetahui perbedaan keberadaan 

jentik menurut perilaku PSN digunakan uji statistik Chi Square .   
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 

VI.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.    Geografis 

Di Kecamatan Tandes Kota Surabaya khususnya di wilayah kerja Puskesmas 

Balongsari dari 8 kelurahan yang ada, sebanyak 3 kelurahan kategori endemis DBD 

dan 5 kelurahan kategori non endemis DBD (sporadis). Dari 3 kelurahan endemis 

tersebut kelurahan Balongsari adalah kelurahan endemis DBD dengan jumlah kasus 

tertinggi yaitu 11 kasus (tahun 2005) sedangkan dari 5 kelurahan non endemis DBD 

kelurahan Karangpoh adalah kelurahan non endemis DBD dengan jumlah kasus 

terendah yaitu 2 kasus pada tahun 2005.(Sumber : Puskesmas Balongsari, 2006). 

Kelurahan balongsari terdiri atas 34 RT dan 7 RW dengan luas wilayah 

125,095 Ha dan terletak pada ketinggian 2,5 meter dari permukaan air laut , 

sedangkan kelurahan Karangpoh termasuk daerah non endemis (sporadis) DBD 

terdiri atas 22 RT dan 4 RW dengan luas wilayah 33,089 Ha terletak pada ketinggian 

2,54 meter dari permukaan air laut. 

Kondisi geografis Kelurahan Balongsari dan Kelurahan Karangpoh Kecamatan 

Tandes Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel VI.1 

 

 

 

39 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



 40

Tabel VI.1 Distribusi kondisi geografis kelurahan Balongsari dan kelurahan 
Karangpoh Kecamatan Tandes Mei 2006 

 
Kondisi geografis Balongsari Karangpoh 

Ketinggian dari permukaan air 

laut 

2,5 meter 2,54 meter 

Curah hujan 1367 mm / th 1367 mm / th 

Topografi Dataran rendah Dataran rendah 

Suhu udara rata - rata 28 º C 27 º C 

Sumber  : Kecamatan Tandes Mei 2006 

2. Demografi 

a. Kependudukan 

Jumlah penduduk Kelurahan Balongsari dan Kelurahan Karangpoh menurut jenis 

kelamin dapat dilihat pada tabel VI.2 berikut ini : 

Tabel VI.2 Distribusi penduduk Kelurahan Balongsari dan Kelurahan Karangpoh 
menurut jenis kelamin periode Mei 2006 

 
Kelurahan Laki Perempuan Jiwa KK 

Balongsari 5.790 5.745 11.535 2.290 

Karangpoh 2.137 2.039   4.186    759 

Sumber : Monografi Kelurahan Balongsari dan Karangpoh Mei 2006 

 

b. Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk di kelurahan Balongsari sebagian besar 

berpendidikan SD, sedangkan di kelurahan Karangpoh sebagian besar berpendidikan 

SLTA. Distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat  dilihat pada              

tabel VI.3. 
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Tabel VI.3 Distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Balongsari 
dan Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes periode Mei 2006. 

 
No Tingkat pendidikan Endemis 

(Kelurahan Balongsari) 
Non Endemis 

(Kelurahan Karangpoh) 
1 Tidak sekolah 1.439 574 

2 Tidak Tamat  1.857 520 

3 SD 3.417 628 

4 SLTP 2.494 965 

5 SLTA 1.701 1.324 

6 Diploma/PT 627 192 

 Jumlah 11.535 4.203 

Sumber :  Monografi Kelurahan Balongsari dan Karangpoh Mei 2006 
 
c. Pekerjaan 

Pekerjaan penduduk di kelurahan Balongsari dan kelurahan Karangpoh sebagian 

besar di sektor Wiraswasta/Swasta. Distribusi penduduk menurut pekerjaan dapat 

dilihat pada tabel VI.4 

Tabel VI.4 Distribisi penduduk menurut pekerjaan di Kelurahan Balongsari dan 
Kelurahan Karangpoh Mei 2006. 

 
No Pekerjaan  Endemis  

(Kelurahan Balongsari) 

 Non Endemis 

(Kelurahan Karangpoh) 

1 TNI/POLRI 41 7 

2 PNS/BUMN/BUMD 363 63 

3 Wiraswasta/Swasta 3.791 1.678 

4 Pensiunan 219 84 

5 Tukang  478 129 

6 Lain-lain 3.902 668 

 Jumlah 8.794 2.629 

Sumber :  Monografi Kelurahan Balongsari dan Karangpoh Mei 2006 
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3.  Kejadian DBD pada Kelurahan Endmis dan Non Endemis DBD di wilayah 

kerja Puskesmas Balongsari tahun 2003 - 2005 
 

Kelurahan Balongsari merupakan salah satu kelurahan endemis DBD di 

wilayah Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dimana setiap tahunnya kasus selalu 

timbul kasus dan cenderung meningkat. Sedangkan kelurahan Karangpoh merupakan 

salah satu kelurahan non endemis (sporadis) di wilayah Kecamatan Tandes Kota 

Surabaya. Untuk lebih jelasnya laporan kejadian DBD di Kelurahan Balongsari dan 

Karangpoh dapat dilihat pada tabel VI.5 

Tabel VI.5 Kejadian DBD  di  wilayah kerja Puskesmas Balongsari Tahun          
2003-2005 

 
Angka kejadian Kelurahan 

2003 2004 2005 

Keterangan 

Tubanan 1 0 3 Sporadis 

Balongsari 1 3 11 Endemis 

Tandes lor 1 3 2 Endemis 

Tandes kidul 1 2 4 Endemis 

Bibis 0 3 2 Sporadis 

Gedangasin 0 0 3 Sporadis 

Gadel 1 0 8 Sporadis 

Karangpoh 0 0 2 Sporadis 

Sumber : Puskesmas Balongsari tahun 2006  

4. Data sarana pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Balongsari 

 Di Kecamatan Tandes Kota Surabaya khususnya di wilayah kerja Puskesmas 

Balongsari sarana pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel VI. 6 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



 43

 
Tabel. VI.6  Keadaan Sarana  pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Balongsari 

Mei tahun 2006 
 

NO. SARANA KESEHATAN JUMLAH PERSENTASE 

1. Rumah Sakit Umum 0 0 

2. Rumah Sakit Bersalin 2 4,2 

3. Puskesmas Pembantu 0 0 

4. Poliklinik / Balai pengobatan swasta 12 25 

5. Praktek dokter / dokter gigi swasta 20 41,7 

6. Praktek Bidan swasta 3 6,2 

7. Apotek 9 18,7 

8. Laboratorium Klinik 1 2,1 

9. Puskesmas 1 2,1 

 Jumlah 48 100 

Sumber : Puskesmas Balongsari tahun 2006 

 

VI.2 Gambaran umum responden 

VI.2.1 Karakteristik responden 

a. Umur responden  

 Berdasarkan tabel VI.6 diperoleh hasil tentang umur responden bahwa 

sebagian besar responden di kelurahan endemis DBD sebanyak 53 orang (55,8 %) 

dan kelurahan non endemis DBD sebanyak 52 orang (59,1 %) berumur antara         

22 – 44 tahun. 
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Tabel VI.7 Distribusi umur responden di daerah endmis dan non endemis DBD Mei 
Tahun 2006 

 
Endemis  

(Kelurahan Balongsari) 

Non endemis 

(Kelurahan Karangpoh) 

 

Umur (tahun) 

n % n % 

15 – 21 1 1,1 4 4,5 

22 – 44 53 55,8 52 59,1 

≥ 45 41 43,1 32 36,4 

Total 95 100 88 100 

 

b. Jenis Kelamin 

Sebagian besar dari responden di kelurahan endemis DBD (Balongsari) dan 

non endemis DBD (Karangpoh) adalah perempuan yaitu untuk kelurahan endemis 

sebanyak 68 orang (71,6 %) dan kelurahan non endemis DBD sebanyak 54 orang      

( 61,4 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel VI.7 

Tabel VI.8 Distribusi jenis kelamin responden antara kelurahan endemis DBD dan   
non endemis DBD Mei Tahun 2006 

 
Endemis  

( Kelurahan Balongsari) 

Non endemis 

 (Kelurahan  Karangpoh) 

 

Jenis Kelamin 

n % n % 

Laki-laki 27 28,4 34 38,6 

Perempuan 68 71,6 54 61,4 

Total 95 100 88 100 
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c. Tingkat pendidikan 

 Sebagian besar tingkat pendidikan responden di kelurahan endemis DBD 

(Kelurahan  Balongsari) dan kelurahan non endemis DBD (Kelurahan Karangpoh)  

adalah SLTA yaitu di kelurahan  endemis DBD sebanyak 64 orang (67.4 %) dan 

kelurahan non endemis DBD sebanyak 50 orang (56.8 %), untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel VI.8. 

Tabel VI.9 Distribusi  pendidikan responden antara Kelurahan Endemis dan Non 
Endemis DBD Mei Tahun 2006 

 
Endemis 

(Kelurahan  Balongsari) 

Non endemis 

 (Kelurahan  Karangpoh) 

 

Pendidikan 

n % n % 

SD 1 1,1 5 5,7 

SLTP 13 13,7 9 10,2 

SLTA 64 67,3 50 56,8 

D3 / PT 17 17,9 24 27,3 

Total 95 100 88 100 

 

d. Jenis pekerjaan 

 Sebagian besar jenis pekerjaan responden di kelurahan endemis DBD adalah 

sektor swasta yaitu sebanyak 46 orang (48,4 %), sedangkan di kelurahan non 

endemis DBD adalah lain – lain yang meliputi (ibu rumah tangga, pensiunan, dan 

pelajar) yaitu sebanyak 39 orang (44,3 %) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel VI.9. 
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Tabel VI.10 Distribusi jenis pekerjaan responden antara kelurahan endmis dan non 
endemis DBD Mei Tahun 2006 

 
Endemis  

(Kelurahan Balongsari) 

Non endemis 

(Kelurahan Karangpoh) 

 

Jenis pekerjaan 

n % n % 

PNS/TNI/POLRI 13 13,7 16 18,2 

Swasta 46 48,4 33 37,5 

Lain-lain 36 37,9 39 44,3 

Total 95 100 88 100 

 
VI.3 Perbedaan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan tentang PSN Aedes 

aegypti di Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 
 
VI.3.1 Pengetahuan responden 

Pada kelurahan endemis DBD (kelurahan Balongsari), sebagian besar 

responden mempunyai tingkat pengetahuan baik sebanyak 65 orang (68,4 %). 

Demikian pula pada kelurahan non endemis DBD (Kelurahan Karangpoh) sebanyak 

66 orang (75 %) mempunyai tingkat pengetahuan baik. 

Tabel VI.11 Tingkat pengetahuan responden terhadap pemberantasan sarang nyamuk 
Aedes aegypti di kelurahan endemis dan non endemis DBD Mei  tahun 
2006 

  
Endemis 

 (Kelurahan Balongsari) 

Non endemis  

(Kelurahan Karangpoh) 

 

Pengetahuan 

n % n % 

Sedang 30 31,6 22 25 

Baik 65 68,4 66 75 

Total 95 100 88 100 
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Berdasarkan uji statistik Chi square  didapatkan nilai p = 0,411  dengan   α = 0,05 

sehingga diketahui bahwa p > α, hal tersebut berarti tidak ada perbedaan 

pengetahuan tentang PSN Aedes aegypti pada Kelurahan endemis dan  non endemis 

DBD. 

VI.3.2 Sikap responden 

 Sikap responden tentang pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti di 

kelurahan endemis DBD sebagian besar mempunyai sikap mendukung  ( 58,9 %) 

sedangkan di kelurahan non endemis DBD sebagian besar mempunyai sikap sangat 

mendukung   (60,2 %). Lebih jelasnya dapai dilihat pada tabel VI.11 

Tabel VI.12 Sikap responden tentang pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti 
di kelurahan endemis dan non endemis DBD  Mei  Tahun 2006 

 
Endemis 

(Kelurahan Balongsari) 

Non endemis  

(Kelurahan Karangpoh) 

 

Sikap 

n % n % 

Mendukung 56 58,9 35 39,8 

Sangat mendukung 39 41,1 53 60,2 

Total 95 100 88 100 

 

Berdasarkan uji statistik Chi square  didapatkan nilai p = 0,015  dengan  α = 0,05 

sehingga diketahui bahwa p < α. Hal tersebut berarti  ada perbedaan sikap tentang 

PSN Aedes aegypti pada kelurahan endemis  dan kelurahan non endemis DBD. 

VI.3.3 Tindakan responden 

 Tindakan responden terhadap pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti 

di kelurahan endemis DBD yang paling banyak adalah kategori cukup yaitu  (60 %), 
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sedangkan di kelurahan non endemis DBD paling banyak adalah kategori baik       

(58 %). 

Tabel VI.13 Tindakan responden terhadap pemberantasan sarang nyamuk Aedes 
aegypti di Kelurahan endemis dan non endemis DBD Mei Thn 2006 

 
Endemis 

(Kelurahan Balongsari) 

Non endemis  

(Kelurahan Karangpoh) 

 

Tindakan 

n % n % 

Cukup 57 60 37 42 

Baik 38 40 51 58 

Total 95 100 88 100 

 

Berdasarkan  uji  statistik Chi square  didapatkan nilai p = 0,023  dengan  α = 0,05 

sehingga diketahui bahwa p < α. Hal tersebut berarti  ada perbedaan tindakan tentang 

PSN Aedes aegypti pada kelurahan endemis DBD dan kelurahan non endemis DBD. 

VI.4 Perbedaan Perilaku Responden tentang PSN Aedes aegypti di Kelurahan 
Endemis dan Non Endemis DBD 

 
 Perilaku responden terhadap PSN Aedes aegypti di kelurahan endemis DBD 

yang paling banyak adalah kategori cukup yaitu  (60 %), sedangkan di kelurahan non 

endemis DBD yang paling banyak adalah kategori baik  (61,4 %). 

Tabel VI.14 Perilaku responden tentang pemberantasan sarang nyamuk Aedes 
aegypti di Kelurahan endemis dan non endemis DBD MeiTahun 2006 

 
Endemis  Non endemis   

Perilaku n % n % 
Cukup 57 60 34 38,6 

Baik 38 40 54 61,4 

Total 95 100 88 100 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



 49

Berdasarkan uji statistik Chi square didapatkan nilai p = 0,006  dengan   α = 

0,05 sehingga diketahui bahwa p < α. Hal tersebut berarti  ada perbedaan perilaku 

tentang PSN Aedes aegypti  antara kelurahan endemis  dan non endemis DBD. 

VI.5 Keberadaan jentik pada Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 

Berdasarkan hasil survey jentik pada Kelurahan endemis DBD yang terdiri 

dari 7 RW, dari 95 rumah yang diperiksa terdapat 39 rumah (41,1%) positip ada 

jentiknya, sedangkan di Kelurahan non endemis DBD yang terdiri dari 4 RW, 88 

rumah yang diperiksa terdapat 26 rumah (29,5 %) positip ada jentiknya. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel VI.15 

Tabel VI.15. Distribusi keberadaan jentik menurut RW di Kelurahan endemis dan 
non endemis DBD MeiTahun 2006 

 
 

Keberadaan jentik 
 
 

No 

 
 

Kelurahan 

 
 

RW 

 
 

Juml. 
rumah

 
Rumah 
yang 

diperiksa
(Sampel)

 
Positip

 
% 

 
Negatip 

 
% 

 
 
 

Total 
(%) 

I 267 13 5 38,5 8 61,5 100 
II 288 14 6 42,8 8 57,2 100 
III 269 13 4 30,8 9 69,2 100 
IV 266 13 5 38,5 8 61,5 100 
V 226 11 5 45,4 6 54,6 100 
VI 289 14 6 42,8 8 57,2 100 

 
 
 

Balongsari 

VII 349 17 8 47,1 9 52,9 100 

 
 
 
1 

Jumlah  1.954 95 39 41,1 56 58,9 100 
I 250 31 10 32,2 21 67,8 100 
II 234 29 9 31 20 69 100 
III 121 15 3 20 12 80 100 

 
 

Karangpoh 
IV 105 13 4 30,8 9 69,2 100 

 
 
2 

Jumlah  710 88 26 29,5 62 70,5 100 
 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



 50

Tabel VI. 16  Jumlah rumah dan TPA diperiksa  di Kelurahan endemis dan non 
endemis DBD Mei Tahun 2006 

  
Endemis Non Endemis 

Ada 

jentik 

Tidak ada 

jentik 

Ada 

jentik 

Tidak ada 

jentik 

 

 

Lokasi 

n % n % 

 

 

Total

(%) 

 

 

ABJ

(%) n % n % 

 

 

Total

(%) 

 

 

ABJ

(%) 

Rumah 39 41,1 56 58,9 100 26 29,5 62 70,5 100 

TPA 39 21,9 139 78,1 100 

58,9

26 14,9 148 85,1 100 

70,5

 

Jumlah TPA yang diperiksa di Kelurahan endemis DBD sebanyak 178 buah, terdiri 

dari 161 buah (90,4 %) TPA untuk keperluan sehari-hari dan 17 buah (9,6 %) TPA 

bukan untuk keperluan sehari-hari. Diantara TPA yang diperiksa sebanyak 39 buah 

(21,9 %) terdapat jentik dan 139 buah (78,1 %) lainnya tidak ada jentik. Sedangkan 

untuk daerah non endemis DBD, jumlah TPA yng dperiksa sebanyak 174 TPA , 

terdiri dari 163  buah (93,7 %) TPA untuk keperluan sehari-hari dan 11 buah (6,3 %) 

TPA bukan untuk keperluan sehari-hari. Diantara  TPA yang diperiksa sebanyak 26 

buah (14,9.%) terdapat jentik dan 148 buah (85,1%) lainnya tidak ada jentik. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4. 

 Berdasarkan  uji statistik Chi Square diketahui bahwa nilai p = 0,141 di 

dimana α = 0,05   (p > α) hal tersebut berarti Tidak ada perbedaan keberadaan jentik 

di kelurahan endemis DBD (kelurahan Balongsari) dan kelurahan non endemis DBD 

(kelurahan Krangpoh) menurut tempat atau lokasi jentik. 
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VI.6 Perbedaan Keberadaan Jentik menurut Perilaku PSN Aedes aegypti 
pada Kelurahan Endemis dan non Endemis DBD. 

 
Perilaku responden tentang pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti 

hanya ada 2 kategori yaitu cukup dan baik. Pada kelurahan endemis DBD yang 

ditemukan jentik pada responden dengan kategori cukup yaitu sebanyak 36 (61,2 %) 

dan kategori baik sebanyak 3 (7,9 %) , yang tidak ada jentik pada kategori cukup 

21(36,8 %) dan kategori baik 35 (92,1 %). Sedangkan pada kelurahan non endemis 

DBD yang ditemukan jentik pada responden dengan kategori cukup yaitu                

16 (47,1 %) dan kategori  baik 10 (18,8 %), yang tidak ada jentik pada kategori 

cukup 18 (52,9 %) dan kategori baik 44 (81,5 %). 

Tabel VI.17 Perbedaan keberadaan jentik menurut perilaku PSN Aedes aegypti  di 
kelurahan endemis dan non endemis DBD Mei Tahun 2006 

 
Endemis 

(Kelurahan Balongsari) 

Non endemis 

(Kelurahan Karangpoh) 

Ada jentik Tidak ada 

jentik 

Ada jentik Tidak ada 

jentik 

 

 

Perilaku 

n % n % 

 

 

Total 

(%) 

n % n % 

 

 

Total

(%) 

Cukup 36 61,2 21 36,8 100 16 47,1 18 52,9 100 

Baik 3 7,9 35 92,1 100 10 18,5 44 81,5 100 

 

Berdasarkan  uji statistik Chi Square diketahui bahwa nilai p = 0,0001 di 

kelurahan endemis dan nilai p = 0,009 di kelurahan non endemis, dimana α = 0,05   

(p < α) hal tersebut berarti  ada perbedaan keberadaan jentik menurut  perilaku  PSN 

Aedes aegypti  di kelurahan endemis DBD (kelurahan Balongsari) dan non endemis 

DBD (kelurahan Karangpoh).  
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BAB  VII 

PEMBAHASAN 

 

VII.1 Karakteristik responden 

1. Umur 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam distribusi 

umur responden di Kelurahan endemis DBD dan Kelurahan non endemis DBD 

sebagian besar berumur  22 – 44 tahun yaitu (55,8 %) dan (59,1 %) yang termasuk 

dalam kategori dewasa. Ini menunjukan bahwa responden berada pada golongan usia 

produktif atau dewasa yang memungkinkan untuk melakukan upaya pencegahan 

terhadap perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. 

Meskipun kelompok resiko tinggi terhadap kasus DBD adalah kelompok 

umur sekolah namun pada tahun 1999 dan 2000 proporsi kasus DBD cenderung 

meningkat pada kelompok umur remaja dan dewasa (Soegijanto, 2004). 

Dalam penelitian lain disebutkan bahwa ada kesamaan dalam distribusi umur 

yaitu umur kategori dewasa pada daerah bebas dan endemis DBD                       

(Handayani, R. 2003) 

2. Jenis Kelamin 

Dari semua responden baik di Kelurahan Endemis DBD maupun di 

Kelurahan non endemis DBD sebagian besar responden adalah wanita. Ini 

menunjukkan bahwa seorang wanita harus turut berperan serta secara aktif dalam 

pemberantasan sarang nyamuk terutama di lingkungan tempat tinggalnya. 

52 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan perilaku masyarakat.... Gunawan Abdul Majid



 53

Dalam penelitian lain disebutkan bahwa ada kesamaan dalam distribusi jenis 

kelamin responden yaitu sebagian besar berjenis kelamin perempuan pada perilaku 

masyarakat dengan kepadatan jentik (Bardianto,  1997).  

3. Pendidikan 

Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah yang telah menyelesaikan 

Pendidikan sampai tingkat SLTA baik di kelurahan endemis maupun non endemis 

DBD, ini dapat dikategorikan pendidikan yang cukup tinggi sehingga dapat 

diharapakan bahwa responden lebih mengetahui tentang nyamuk Aedes aegypti, cara 

pencegahan,  berkembangbiakannya dan mengenali tanda-tanda atau gejala-gejala 

penyakit demam berdarah dengue.  

Hal yang sama didapatkan pada penelitian (Atmodjo, 2004) mengatakan 

bahwa ada kesamaan tingkat pendidikan responden yaitu SLTA pada kejadian 

penyakit DBD di derah endemis dan non endemis. 

4. Pekerjaan   

Pekerjaan responden yang terbanyak di kelurahan endemis DBD adalah 

bekerja di sektor swasta yakni sebanyak 46 responden (48,4 %) sedangkan di 

kelurahan non endemis DBD adalah tidak bekerja atau lain-lain (ibu rumah tangga, 

pensiunan dan pelajar) yakni sebanyak 39 responden     (44,3 %), Pekerjaan ini 

memberikan kesibukan tersendiri bagi responden sehingga kurang memiliki waktu 

untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara 

berkesinambungan terutama di Kelurahan endemis DBD. 
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Hal yang sama juga didapatkan pada penelitian lain bahwa sebagian besar 

responden penderita DBD pada daerah endemis dan non endemis DBD  adalah 

bekerja di sektor swasta (Atmodjo, 2004) 

VII.2 Perbedaan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Responden tentang PSN 
Aedes aegypti di Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 

VII.2.1 Pengetahuan responden 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan responden  pada kelurahan 

endemis dan non endemis DBD sama-sama mempunyai tingkat pengetahuan baik 

yaitu (68,4 %) dan ( 75 %). Pengetahuan bisa menyebabkan orang memiliki sikap 

positif dan negatif terhadap sesuatu hal, bila seorang tersebut tidak mengetahui 

sesuatu hal dengan jelas maka sulit bagi orang tersebut untuk menentukan sikap 

positip atau negatif (Ancok. J, 1985). 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku (berperilaku baru) ia harus tahu 

terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau keluarganya. 

Orang akan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) apabila ia tahu apa 

tujuan dan manfaatnya bagi kesehatan atau keluarganya, dan apa bahayanya bila 

tidak melakukan PSN tersebut (Notoatmodjo, S. 2003)  

Berdasarkan uji statistik Chi square  didapatkan nilai p = 0,411  dengan               

α = 0,05 sehingga diketahui bahwa p > α, hal tersebut berarti tidak ada perbedaan 

pengetahuan tentang PSN Aedes aegypti pada Kelurahan endemis DBD dengan 

Kelurahan non endemis DBD. 
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Bila dibandingkan dengan penilitian lain menunjukkan hasil yang sama, 

dimana dalam penelitian tersebut menyatakan tidak ada perbedaan pengetahuan 

tentang PSN Aedes aegypti pada daerah bebas DBD dan endemis DBD                      

( Handayani, R. 2003).  

VII.2.2  Sikap responden 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa di kelurahan endemis DBD responden 

yang mempunyai sikap sangat mendukung lebih sedikit dibandingkan dengan 

responden yang bersikap mendukung. Sedangkan di Kelurahan non endemis 

responden yang mempunyai sikap sangat mendukung lebih banyak dibanding 

responden yang bersikap mendukung, walaupun pengetahuan responden sama-sama 

mempunyai tingkat pengetahuan yang baik. 

Penyuluhan tetap diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh petugas kesehatan atau melalui media massa dan media elektronik, mungkin 

dengan cara ini bisa meningkatkan sikap responden sebab pengetahuan bisa 

menyebabkan orang mempunyai sikap positip dan negatif .                            

( Ancok. J, 1985). 

Berdasarkan uji statistik Chi square  didapatkan nilai p = 0,015  dengan  α = 

0,05 sehingga diketahui bahwa p < α. Hal tersebut berarti  ada perbedaan sikap 

tentang PSN Aedes aegypti pada kelurahan endemis  dan kelurahan non endemis 

DBD. 
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Hal yang sama juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 

Widji .S, 1988) mengatakan bahwa ada perbedaan sikap tentang upaya pencegahan 

penyakit DBD oleh masyarakat pasca kejadian luar biasa. 

VII.2.3  Tindakan responden 

Dari hasil penelitian  diketahui bahwa di Kelurahan endemis DBD responden 

yang mempunyai tindakan tentang PSN Aedes aegypti yang kategori baik (40 %) 

lebih rendah dibandingkan dengan responden yang mempunyai tindakan dengan 

kategori cukup yaitu (60 %). Sedangkan di Kelurahan non endemis responden yang 

mempunyai tindakan kategori baik (58 %) lebih tinggi dibandingkan responden 

dengan kategori cukup yaitu (42 %). Hal tersebut disebabkan responden di kelurahan 

endemis penduduk lebih tinggi, banyaknya penduduk musiman (pendatang), dan 

sebagian besar responden bekerja (48,4 %) sehingga kemungkinan waktu untuk 

melakukan tindakan PSN Aedes aegypti kurang bila dibandingkan dengan kelurahan 

non endemis yang sebagian besar responden adalah lain-lain (ibu rumah tangga, 

pensiunan, dan pelajar) yaitu (44,3 %). 

Hasil penelitian diketahui bahwa ada perbedaan tindakan tentang PSN    

Aedes aegypti pada kelurahan endemis dan non endemis DBD. Hal yang sama juga 

didapatkan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani. R, 2003) bahwa ada 

perbedaan tindakan yang signifikan antara desa bebas dan endemis DBD.  

Tindakan yang dilakukan antara lain adalah pemberantasan sarang nyamuk 

Aedes aegypti dengan cara 3 M yakni menguras tempat penampungan air, menutup 

dan mengubur kaleng bekas, ban  bekas, botol bekas, pemberikan abate secara 
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selektif oleh petugas kesehatan atau jumantik. Keadaan ini terjadi  karena sebagian 

besar responden di Kelurahan endemis adalah bekerja, sehingga waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk kurang. 

Padahal peran serta masyarakat merupakan faktor yang penting dalam rangka 

pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti tetapi harus dilakukan secara 

berkesinambungan dan memerlukan kesadaran masyarakat. (Thomas. S, 2003). 

VII.3 Perbedaan Perilaku Responden tentang PSN Aedes aegypti di Kelurahan 
Endemis dan Non Endemis DBD 

 
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kelurahan endemis DBD 

sebagian besar responden yang mempunyai perilaku kategori cukup yaittu (60 %), 

sedangkan di Kelurahan non endemis DBD sebagian besar responden berperilaku 

baik yaitu (61,4 %). 

 Berdasarkan uji statistik Chi square didapatkan nilai p = 0,006  dengan         

α = 0,05 sehingga diketahui bahwa p < α. Hal tersebut berarti  ada perbedaan 

perilaku tentang PSN Aedes aegypti  antara kelurahan endemis DBD dan kelurahan 

non endemis DBD. 

Hal yang sama juga didapatkan pada penelitian lain yaitu ada perbedaan yang 

bermakna antara perilaku keluarga penderita DBD tentang penyakit Demam 

Berdarah Dengue di daerah endemis dan non endemis DBD (Atmodjo, 2004).  

Menurut (Notoadmodjo, S 2003) bahwa perubahan-perubahan perilaku dalam 

diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi. Persepsi adalah pengalaman yang 

dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya. 

Setiap orang mempunyai persepsi yang  berbeda meskipun obyeknya yang sama.  
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VII.4 Perbedaan keberadaan jentik di Kelurahan Endemis dan Non Endemis 

DBD 
 
 Berdasarkan hasil suvei jentik pada tempat tinggal responden di Kelurahan 

endemis ternyata yang positip jentik sebanyak (41,1 %) sedangkan di Kelurahan non 

endemis DBD sebanyak (29,5 %) 

Berdasarkan hasil survei jentik pada tempat penampungan air (TPA) di 

Kelurahan endemis dan non endemis DBD yang positip jentik sebanyak (21,9 %) 

dan (14,9 %), sebagian besar di kelurahan endemis (90,4 %) dan kelurahan non 

endemis (93,7 %) pada tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti 

bak kamar mandi, tempayan, gentong dan drum. 

 Dari hasil survei jentik di kelurahan endemis DBD didapatkan Angka Bebas 

Jentiknya (ABJ) yaitu (58,9 %), sedangkan di kelurahan non endemis DBD angka 

bebas jentiknya yaitu (70,5 %), angka bebas jentik di Kelurahan endemis dan non 

endemis DBD masih dibawah target > 95 %.  

 Hal ini disebabkan di kelurahan endemis DBD (kelurahan Balongsari) jumlah 

penduduknya yang padat ditambah lagi dengan penduduk musiman / pendatang yang 

bekerja di industri dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Kondisi lingkungan di 

Kelurahan Balongsari mendukung untuk perkembangbiakkan nyamuk Aedes aegypti. 

VII.5 Perbedaan Keberadaan jentik menurut Perilaku  PSN Aedes aegypti  di 
Kelurahan Endemis dan Non Endemis DBD 

 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden yang berada 

di Kelurahan endemis DBD yang mempunyai perilaku kategori cukup (61,2 %) 
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positip ada jentiknya.Sedangkan untuk Kelurahan non endemis DBD sebagian besar 

berperilaku baik (81,5 %) tidak ada jentiknya.  

Namun perilaku yang kurang baik di Kelurahan endemis DBD bisa juga 

diikuti sikap yang positip terhadap pemberantasan sarang nyamuk DBD, mungkin 

saja sikap positip itu muncul karena banyaknya informasi yang diperoleh baik 

melalui media cetak atau elektronik sehingga mendorong sesorang bersikap positip. 

Bila dibandingkan dengan penilitian lain menunjukkan hasil yang sama 

dimana dalam penelitian tersebut menyatakan ada hubungan antara perilaku 

responden tentang PSN Aedes aegypti dengan keberadaan jentik (Bardianto, 1997). 
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BAB  VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VIII.1 Kesimpulan 

1. Karakteristk responden 

a. Umur responden sebagian besar berumur 22 – 44 tahun pada kelurahan 

endemis dan non endemis DBD yaitu (55,8 %) dan (59,1 %). 

b. Jenis kelamin responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan pada 

kelurahan endemis dan non endemis DBD yaitu (71,6 %) dan (61,4 %). 

c. Pendidikan responden sebagian besar berpendidikan SLTA pada 

kelurahan endemis dan non endemis DBD yaitu ( 67,4 %) dan (56,8 %). 

d. Pekerjaan responden di kelurahan endemis DBD sebagian besar bekerja 

di sektor swasta (48,4 %), sedangkan di kelurahan non endemis DBD 

sebagian besar tidak bekerja (lain-lain terdiri dari ibu rumah tangga, 

pelajar, pensiunan) yaitu (44,3 %). 

2. Tidak ada perbedaan secara statistik pengetahuan tentang pemberantasan sarang 

nyamuk / PSN Aedes aegypti  pada Kelurahan endemis dan non endemis DBD. 

3. Ada perbedaan secara statistik sikap tentang pemberantasan sarang nyamuk / 

PSN Aedes aegypti pada Kelurahan endemis dan non endemis DBD. 

4. Ada perbedaan secara statistik tindakan tentang pemberantasan sarang nyamuk / 

PSN Aedes aegypti pada Kelurahan endemis dan non endemis DBD. 
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5. Ada perbedaan secara statistik perilaku tentang pemberantasan sarang nyamuk / 

PSN Aedes aegypti pada Kelurahan endemis dan non endemis DBD. 

6. Tidak ada perbedaan keberadaan jentik pada Kelurahan endemis dan non 

endemis DBD. 

7. Ada perbedaan secara statistik keberadaan jentik menurut  perilaku PSN Aedes 

aegypti  pada Kelurahan endemis dan non endemis DBD. 

VIII.2  Saran 

1. Membudayakan kegiatan PSN dengan melakukan kegiatan 3 M, kerja bakti 

membersihkan lingkungan sebagai salah satu langkah pencegahan 

perkembangbiakkan nyamuk Aedes aegypti dari pada fogging atau pengasapan. 

2. Meningkatkan promosi kesehatan tentang ciri – ciri nyamuk dan jentik Aedes 

aegypti serta gejala atau tanda – tanda penyakit Demam Berdarah Dengue oleh 

petugas kesehatan. 

3. Memberikan reward atau penghargaan kepada warga kelurahan endemis dan non 

endemis DBD yang melakukan kegiatan 3 M secara berkesinambungan yang 

terbukti bebas jentik. 

4. Diadakan lomba RT / RW bebas jentik diwilayah Kelurahan endemis DBD 

(Kelurahan Balongsari) dan Kelurahan non endemis DBD (Kelurahan 

Karangpoh) sebagai salah satu upaya untuk melatih masyarakat terbiasa 

melakukan kegiatan PSN yang berkesinambungan. 

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menyertakan variabel lain seperti 

kepadatan penduduk, mobilisasi penduduk, transpotasi antar daerah , tempat-
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tempat umum, sebab variabel – variabel tersebut merupakan gambaran keadaan 

di Kelurahan endemis dan non endemis DBD yang diduga ada hubungan dengan 

keberadaan jentik Aedes aegypti dan penularan penyakit DBD. 
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Lampiran : 1 
 

KUESIONER PENELITIAN 
PERBEDAAN  PERILAKU MASYARAKAT  DALAM 

PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK AEDES AEGYPTI DAN 
KEBERADAAN JENTIK 

PADA KELURAHAN ENDEMIS DAN NON ENDEMIS DBD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil penelitian ini akan digunakan untuk keperluan penyusunan skripisi 

semata, tidak dimanfaatkan untuk keperluan lain diluar tujuan dan manfaat 

penelitian. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan partisipasi 

bapak/ibu/sdr/i untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

Kabupaten/Kota : …………….  No. Sampel   : ……............ 
Kecamatan    : ……………..  Tanggal Wawancara : ………........ 
Kelurahan    : ……………..  RW / RT  : ………….... 
I. Identitas Responden 

1. N a m a  : 
2. U m u r  : 
3. Jenis kelamin : 
4. A g a m a  : 
5. Alamat  :  
6. Status Responden : Bapak/Ibu/lainnya ………….. 
7. Pendidikan Responden :  

a. SD     : Tamat/tidak ……….. Tahun 
b. SLTP    : Tamat/tidak ………... Tahun 
c. SLTA    : Tamat/tidak ………... Tahun 
d. Akademi/PT : Tamat/tidak ………... Tahun 

8. Pekerjaan      : ……………………………… 
II. Pengetahuan responden tentang DBD dan PSN Aedes aegypti 

Untuk pertanyaan pengetahuan ini pilihlah jawaban yang saudara anggap 
benar  

1. Apa yang anda ketahui tentang penyakit Demam Berdarah Dengue ? 
a. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti 
b. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue 
c. Merupakan salah satu penyakit menular 
d. Benar semua 

2.  Bagaimana gejala atau tanda-tanda penyakit Demam Berdarah Dengue  
(DBD)  

 a.  perdarahan gusi,bintik-bintik merah di kulit lengan 
 b.  Kulit teras lembab dan dingin pada jari dan kaki 
 c. Nafsu makan bertambah banyak 
 d.  Penderita kelihatan segar dan lincah 
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3. Apa yang menyebabkan penyakit Demam Berdarah Dengue ? 
a. Disebabkan oleh parasit 
b. Disebabkan oleh virus dengue 
c. Disebabkan oleh bakteri 
d. Benar semua 

4. Dimana nyamuk Aedes aegypti berkembang biak ? 
 a. Tempayan ( Tempat air bersih di dapur ) 
 b. Kaleng bekas, botol bekas yang ada airnya 
 c. Bak kamar mandi, bak WC    
 d. Jawaban benar semua 
5.  Menurut anda faktor apa yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah, 

yaitu  : 
 a. Adanya gantungan pakaian di kamar 
 b. Rumah dan pekarangan yang jarang dibersihkan 
            c. Tidak melakukan 3 M pada tempat – tempat penampungan air 
 d. Tidak tahu 
6.  Berapa hari sekali kegiatan 3 M yang dianjurkan untuk mencegah 

perkembangbiakkan nyamuk demam berdarah : 
a. 5 – 7 hari sekali 
b. 8 – 10 hari sekali 
c. > 10 hari 
d. Tidak tahu 

7.  Bagaimana cara pemberantasan sarang nyamuk ? 
 a. Memelihara ikan di tempat penampungan air 
 b. Memberi bubuk abate pada tempat penampungan air 

c. Menguras, menutup tempat penampungan air dan mengubur kaleng 
bekas dll 

 d. Jawaban benar semua 
8. Bagaimana cara mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue  (DBD)? 
 a. Tidur menggunakan kelambu / lubang angin dilengkapi kawat kasa 
 b. Membersihkan saluran air/got dengan kerja bakti 
 c. Menguras kamar mandi/tempat air seminggu sekali 
 d. Jawaban benar semua 
9. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) meliputi kegiatan : 

a. Kegiatan 3 M ( Menguras, menutup dan mengubur) 
b. Abatisasi (Pemberian bubuk abate pada tempat penampungan air) 
c. Penyemprotan nyamuk  
d. Jawaban semua benar 

10. Menurut anda apa yang dimaksud dengan Pemberantasan Sarang nyamuk 
(PSN) : 

a. Pemberantasn sarang nyamuk dengan cara penyemprotan (Fogging) 
b. Kegiatan untuk mencegah demam berdarah dengan 3 M 

(Menguras,menutup dan mengubur) 
c. Pemberantasan nyamuk saja 
d. Tidak tahu 
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III. Sikap terhadap Pemberantasan Sarang Nyamuk Aedes aegypti 
Untuk pertanyaan ini pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling 
benar 

1. Dalam tendon air (Bak kamar mandi,bak WC, dll) yang terdapat jentik aedes 
aegypti sebaiknya diberikan bubuk abate : 

 a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 
 d. Setuju   e. Sangat setuju 
2. Membakar sampah merupakan cara paling tepat dan benar dalam memberantas 

jentik Aedes aegypti :  
a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 

 d. Setuju   e. Sangat setuju 
3. Abatisasi (pemberian abate) dan fogging (pengasapan) hanya akan memberi 

efek sementara untuk memberantas jentik aedes aegypti 
a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 

 d. Setuju   e. Sangat setuju 
4. Apabila ada petugas pemeriksa jentik datang kerumah saudara, bagaimana 

tanggapan saudara 
 a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 
 d. Setuju   e. Sangat setuju 
5. Masyarakat tidak perlu terlibat secara aktif dan langsung dalam kegiatan PSN 

karena sudah ada petugas yang menangani masalah DBD 
 a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 
 d. Setuju   e. Sangat setuju 
6. Bak mandi, bak WC atau tempat penampungan air bersih hanya dikuras 1 

bulan sekali atau tidak dikuras sampai penampungan air benar-benar kotor 
 a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 
 d. Setuju   e. Sangat setuju 
7. Apabila ada keluarga yang sakit DBD tidak perlu segera dibawa ke Rumah 

Sakit/Puskesmas/Dokter karena akan sembuh dengan sendirinya 
 a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 
 d. Setuju   e. Sangat setuju 
8.  Kaleng bekas dan ban bekas (barang-barang yang tidak dipakai) dibiarkan saja 

karena tidak mengganggu dan tidak menjadi sarang nyamuk 
 a. Sangat tidak setuju  b. Tidak setuju                   c. Ragu – ragu 
 d. Setuju   e. Sangat setuju 
 
IV. Tindakan dalam Pemberantasan Jentik Aedes aegypi 

Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap sesuai dengan apa yang 
selama ini saudara lakukan 
 
1. Berapa kali tempat penampungan air saudara dikuras 
 a. Kadang-kadang sebutkan ………….                           
 b. Dua minggu sekali 
 c. Seminggu sekali 

d. Seminggu dua kali 
2. Apakah yang anda lakukan bila tandon air saudara ada jentik Aedes aegypti  
 a. Membiarkannya 
 b. Memilihara ikan di dalamnya 
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 c. Memberi abate 
 d. Menguras dan membersihkan seminggu sekali 
3. Apakah yang akan saudara lakukan terhadap kaleng bekas,botol bekas dan 

barang  bekas lainnya 
 a. Dibuang begitu saja 
 b. Simpan dalam gudang 
 c. Buang di tempat sampah 
 d. Dikubur/ditanam dalam tanah 
4. Apakah anda dan keluarga anda biasa tidur dengan menggunakan 

kelambu/jendela atau lubang angin dikamar dilengkapi dengan kawat kasa 
 a. Tidak pernah 
 b. Jarang 
 c. Sering 
 d. Selalu 
 
5. Apa yang anda lakukan terhadap baju / pakaian yang bergantungan di 

kamar ? 
 a. Dibiarkan 
 b. Disimpan langsung di dalam almari 
 c. Dilipat dan ditata rapi 
 d. Di cuci kemudian di simpan dalam almari 
6. Tindakan pertama apa yang akan anda lakukan di rumah bila mengetahui 

ada anggota keluarga terserang Demam Berdarah Dengue 
a. Memberi minum yang cukup dan segera ke dokter/Puskesmas 
b. Merawat di rumah , bila sakit makin parah baru dibawa ke Rumah 

Sakit / Puskesmas 
c. Minum obat yang dibeli di toko obat (toko bebas) 
d. Tidak tahu 

7. Menurut anda, tindakan apa saja yang dilakukan untuk mengurangi 
kepadatan jentik Aedes aegypti 
a. Kegiatan 3 M (menguras, menutup dan mengubur) 
b. Penyemprotan (Fogging) 
c. Abatisasi 
d. Tidak tahu 
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Lampiran : 2 
LEMBAR OBSERVASI 

 
Kelurahan   : 
RW / RT     :  
Nama KK / Responden :  
No. Sampel  : 
 
 

Lokasi Jentik Fungsi dan Macam TPA 

Dalam Luar Positip Negatip

A. TPA : untuk keperluan sehari - hari 

      1. Bak kamar mandi 

      2. Bak kamar WC 

      3. Tempayan/gentong/drum 

      4. Tempat wudhu 

    

Sub total     

B. TPA : bukan untuk keperluan sehari – 

hari 

      1. Vas bunga 

      2. Tempat minum burung 

      3. Barang bekas (Kaleng,ban,botol 

bekas dll) 

      4. Perangkap semut 

      5. Tempat penampungan alamiah 

 

    

Sub Total     

Total  : ( A + B )     
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Lampiran : 3 
 
 

Persetujuan Ikut Penelitian 

( Informed Consent ) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : …………………………………………………………………… 
Umur/Kelamin: …………………………………………………………………… 
Alamat  : …………………………………………………………………… 
Bukti diri/KTP: …………………………………………………………………… 
 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan persetujuan 
untuk ikut dalam penelitian “PERBEDAAN PERILAKU  MASYARAKAT 
DALAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) DAN 
KEBERADAAN JENTIK PADA  KELURAHAN ENDEMIS DAN NON 
ENDEMIS DBD “ 
Terhadap diri saya sendiri/istri/suami/ayah/ibu saya, dengan  
Nama   :………………………………………………………….. 
Umur/Kelamin : ……………………Tahun, laki-laki/perempuan 
Alamat   : ………………………………………………………….. 
Bukti diri/KTP : ………………………………………………………….. 
 
Yang bertujuan, sifat dan perlunya penelitian ini, serta resiko yang dapat 
ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh peneliti dan telah saya mengerti 
sepenuhnya. 
Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan 
tanpa paksaan. 
 

 
 
 
Surabaya, ………….............. 

 
Saksi-saksi   Peneliti   Yang membuat 

Pernyataan 
     Tanda tangan       Tanda tangan         Tanda tangan 
1 
 
 
( ……………………..) (Gunawan Abdul Majid) (……………………) 
Nama jelas       Nama jelas 
2 
 
(………………………) 

Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pelayanan Medik no.HK.00.06.6.5.1866, Tanggal 21 
April 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Direktur 
Pelayanan Medik 
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