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ABSTRAK 

 

Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan PSN 3M Plus merupakan hal 

penting dalam mencegah terjadinya DBD. Dengan adanya Kesadaran 

(Counsciousness), khususnya Kesadaran Kritis (Critical Counsciousness) pada 

masyarakat,  program PSN 3M Plus yang telah dicanangkan pemerintah tidak 

hanya dilaksanakan apabila sudah terjadi kasus DBD. Kesadaran kritis (Critical 

Conciousness) memungkinkan individu untuk  mampu memberikan 

pemberdayaan (Goodman et al, 2009). Sehingga dengan Kesadaran kritis (Critical 

Conciousness) akan tergerak untuk berpartisipasi terhadap pelaksanaan PSN 3M 

Plus.   

 Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan  studi kasus 

(case study). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tahap Consciousness 

masyarakat tentang pelaksanaan PSN 3M Plus dan merekomendasikan solusi 

berdasarkan tahap Consciousness masyarakat daerah endemis DBD. Sebagai  

informan penelitian adalah ibu rumah tangga yang berada di Desa Kamal 

berjumlah 18 orang  dan  petugas Puskesmas berjumlah 2 orang. Pengambilan 

data dilaksanakan pada 1 Nopember 2016- 1 Mei 2017 

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PSN 3M Plus kurang maksimal 

dan informan berada pada  tahap Kesadaran Naif (Naival Consciousness). Ketika 

informan  pada tahap Kesadaran Naif  (Naival Consciousness) mereka  belum 

mampu menghubungkan antara menjaga kebersihan lingkungan dan PSN 3M Plus 

serta kejadian DBD. Informan mengetahui jika DBD merupakan suatu masalah, 

namun mereka tidak dapat mencari solusinya. Mereka tahu jika DBD terjadi pada 

musim hujan, namun mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. Sehingga tidak 

diikuti dengan memperhatikan sanitasi lingkungan sekitar rumah. Pihak terkait 

dalam hal ini puskesmas  dapat membuat Pendidikan kesehatan dengan strategi 

diskusi kelompok dengan nama Bhek Rembhek. Strategi ini  bukan hanya 

melibatkan informan, tetapi juga petugas kesehatan serta tokoh masyarakat. 

Pendidikan kesehatan dengan strategi diskusi kelompok dengan nama Bhek 

Rembhek merupakan proses dialogis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

yang memiliki Kesadaran Naif  (Naival Consciousness) menjadi Kesadaran kritis 

(Critical Conciousness).  Dengan Kesadaran kritis (Critical Conciousness) 

seseorang akan tergerak untuk berpartisipasi terhadap pelaksanaan PSN 3M Plus. 

 Kondisi Kesadaran Naif  (Naival Consciousness) yang ada pada masyarakat, 

maka diperlukan solusi untuk meminimalkan DBD yaitu melalui pemberian 

pendidikan kesehatan dengan strategi diskusi kelompok dengan nama Bhek 

Rembhek. Komunikasi dengan strategi diskusi kelompok yang bernama Bhek 

Rembhek ini biasa dilakukan pada semua lapisan masyarakat baik kelompok 

remaja, ibu-ibu maupun bapak-bapak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya melaksanakan PSN 3M Plus secara berkelanjutan di daerah 

endemis. 

 

Kata Kunci : Critical Consciousness, Pemberantasa Sarang Nyamuk 3M Plus, 

Demam   Berdarah Dengue 
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