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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Demam Berdarah Dengue (DBD) tersebar luas pada daerah tropis dan 

sub-tropis di seluruh dunia yang merupakan wilayah endemis dengan sebaran 

secara menyeluruh (Suhendro, 2009). Sampai saat ini DBD merupakan salah 

satu penyakit yang masih menjadi masalah internasional, di Indonesia DBD 

telah menjadi masalah kesehatan masyarakat selama 41 tahun terakhir. Sejak 

tahun 1968 telah terjadi peningkatan persebaran jumlah provinsi dan 

kabupaten/kota yang endemis DBD, dari 2 provinsi dan 2 kota, menjadi 32 

(97%) dan 382 (77%) kabupaten/kota pada tahun 2009. Selain itu terjadi juga 

peningkatan jumlah kasus DBD, pada tahun 1968 hanya 58 kasus menjadi 

158.912 kasus pada tahun 2009 (Depkes RI, 2010). 

Pada tahun 2007 seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali berisiko 

tinggi untuk terkena DBD dengan AI >55 per 100.000 penduduk (Depkes RI, 

2010). Angka kejadian penyakit DBD di Provinsi Bali masih termasuk dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Denpasar tahun 2013, daerah Denpasar Selatan menempati urutan tertinggi 

dari penyakit ini dengan jumlah  586 kasus. Kasus DBD mengalami 

perlonjakan yang tinggi pada bulan April dengan 122 kasus dan Mei dengan 

95 kasus (Dinkes, 2013). 

1	



	 2	

Penyebaran infeksi virus dengue terjadi melalui vektor nyamuk genus 

Aedes (terutama Aedes aegypti dan Aedes albopictus) (Suhendro, 2009). 

Nyamuk yang telah terinfeksi virus dan selanjutnya virus tersebut ditularkan 

kepada manusia melalui gigitan nyamuk. Akibat masuknya virus asing ke 

dalam tubuh, terjadi reaksi respon tubuh terhadap virus tersebut. Reaksi 

respon tubuh ini menyebabkan munculnya gejala dan tanda DBD pada 

penderita. Apabila gejala dan tanda yang muncul berlangsung dalam waktu 

yang lama tanpa adanya pengobatan maka akan menimbulkan menurunnya 

kondisi pasien bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Peningkatan kasus setiap tahunnya berkaitan dengan pengetahuan, 

sikap dan praktik masyarakat terhadap kepeduliannya untuk mencegah 

penularan penyakit ini. Dalam hal ini remaja memiliki peran penting dalam 

menyebarkan informasi kesehatan pada masyarakat sekitar terutama keluarga. 

Peranan remaja pada era globalisasi adalah mengakses informasi melalui 

media cetak ataupun visual, internet, dan sosialisasi yang dilakukan oleh 

beberapa organisasi kesehatan, dan digunakan untuk mencari informasi yang 

berguna seperti informasi DBD.  

Dengan kemudahan hal tersebut, remaja dapat memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat mengenai 

informasi tentang penyakit DBD. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis 

mengadakan penelitian mengenai gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Praktik 

(PSP) pada remaja di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang 

penyakit DBD. SMA Negeri 2 Denpasar Selatan merupakan salah satu 

sekolah favorit di Bali dengan jumlah siswa 1338 orang (Disdik, 2013) 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana gambaran PSP berdasarkan usia di SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD? 

1.2.2 Bagaimana gambaran PSP berdasarkan jenis kelamin di SMA Negeri 

2 Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD? 

1.2.3 Bagaimana gambaran PSP berdasarkan Desa/Kelurahan di SMA 

Negeri 2 Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD? 

1.2.4 Bagaimana gambaran pengetahuan remaja di SMA Negeri 2 Denpasar 

Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD? 

1.2.5 Bagaimana gambaran sikap remaja di SMA Negeri  2 Denpasar 

Selatan Provinsi Bali terhadap penyakit DBD? 

1.2.6 Bagaimana gambaran praktik remaja di SMA Negeri 2 Denpasar 

Selatan Provinsi Bali terhadap penyakit DBD? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Secara garis besar, penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu: 

1.3.1 TUJUAN UMUM 
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Mengetahui gambaran PSP pada remaja di SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang DBD. 

1.3.2 TUJUAN KHUSUS 

1) Mengetahui gambaran PSP berdasarkan usia di SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD. 

2) Mengetahui gambaran PSP berdasarkan jenis kelamin di SMA 

Negeri 2 Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD. 

3) Mengetahui gambaran PSP berdasarkan Desa/Kelurahan di SMA 

Negeri 2 Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD. 

4) Mengetahui gambaran pengetahuan remaja di SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD. 

5) Mengetahui gambaran sikap remaja di SMA Negeri 2 Denpasar 

Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD. 

6) Mengetahui gambaran praktik remaja di SMA Negeri 2 Denpasar 

Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1  Untuk memberikan gambaran kepada pihak sekolah dan puskesmas 

daerah, agar meningkatkan PSP yang termasuk dalam kategori kurang.  
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1.4.2 Sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

terutama dibidang kesehatan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal 

sampel. 
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BAB II	

KAJIAN PUSTAKA 

1.2.4 DEMAM BERDARAH DENGUE 

Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

virus dengue, dimana virus ini termasuk dalam genus Flavivirus, keluarga 

Vlaviviridae. Terdapat 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan 

DEN-4 yang semuanya dapat menyebabkan DBD. Di Indonesia ditemukan 

keempat serotipe dari virus tersebut dengan serotipe DEN-3 merupakan yang 

paling banyak dijumpai (Suhendro, 2009). Virus dengue ini ditularkan 

melalui gigitan nyamuk A.aegypti dan A.albopictus yang sebelumnya sudah 

menggigit orang yang terinfeksi dengue (Sudjana, 2010). Siklus hidup 

nyamuk A.aegypti dapat dilihat pada gambar 2.1. 

DBD mengalami perkembangan dari infeksi virus dengue setelah 

terjadinya gigitan nyamuk. DBD dapat terjadi bila seseorang yang telah 

terinfeksi dengue pertama kali, mendapatkan infeksi berulang virus dengue 

lainnya. Virus akan bereplikasi di nodus limfatikus regional dan menyebar ke 

jaringan lain, terutama ke sistem retikuloendotelial dan kulit secara 

bronkogen maupun hematogen. Tubuh akan membentuk kompleks virus-

antibodi dalam sirkulasi darah sehingga akan mengaktivasi sistem 

komplemen yang berakibat dilepaskannya anafilatoksin C3a dan C5a sehingga 

permeabilitas dinding pembuluh darah meningkat. Akan terjadi juga agregasi 

trombosit yang melepaskan ADP, trombosit melepaskan vasoaktif yang 

bersifat meningkatkan permeabilitas kapiler dan melepaskan trombosit faktor 
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3 yang merangsang koagulasi intravaskular. Terjadinya aktifasi faktor 

Hageman (faktor XII) akan menyebabkan pembekuan intravaskular yang 

meluas dan meningkatkan permeabilitas dinding pembuluh darah (Mansjoer, 

2001). 

Fase demam pada DBD biasanya dimulai  dengan manifestasi awal 

seperti demam dengue yaitu demam akut dengan suhu ≤40°C yang 

berlangsung selama 2-7 hari. Namun pada DBD, demam akan timbul kembali 

memberikan gambaran biphasic atau Saddleback Fever Curve. Pasien dengan 

DBD mengalami trombositopenia yang progresif, peningkatan hematokrit, 

kadar albumin yang rendah, dan manifestasi perdarahan yang terlihat jelas. 

Perdarahan ini disebabkan oleh kapiler yang lemah dan trombositopenia dan 

dapat bermanifestasi ke dalam berbagai bentuk, mulai dari perdarahan kulit 

hingga perdarahan gastrointestinal yang dapat mengancam nyawa (Rajendran, 

2011). 

Pada fase kritis terjadi kebocoran pada sel plasma  akibat dari 

peningkatan permeabilitas kapiler dan dapat bermanifestasi berupa 

hemokonsentrasi, serta efusi pleura dan asites. Ketika demam mulai turun, 

pasien memasuki periode dengan risiko tertinggi untuk mengalami 

manifestasi yang semakin buruk akibat dari kebocoran plasma dan 

perdarahan (Rajendran,2011). 

Warning Signs yang terjadi saat atau sesudah penurunan suhu badan 

antara lain nyeri abdominal, muntah yang persisten, akumulasi cairan klinis 

(misalnya efusi pleura atau asites), perdarahan mukosa, lethargia atau gelisah, 

pembesaran hati (≥2cm), dan peningkatan hematokrit yang terjadi bersamaan 
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dengan penurunan jumlah trombosit dengan cepat (Rajendran,2011). 

Kriteria klinis DBD menurut WHO, adalah: (1)Demam akut yang 

tetap tinggi selama 2-7 hari, kemudian turun secara lisis. Demam disertai 

gejala tidak spesifik, seperti anoreksia, malaise, nyeri pada punggung, tulang, 

persendian, dan kepala; (2)Manifestasi perdarahan, seperti uji turniket positif, 

petekie, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, dan 

melena; (3)Pembesaran hati dan nyeri tekan tanpa ikterus; (4)Dengan/tanpa 

renjatan. Renjatan yang terjadi pada saat demam biasanya mempunyai 

prognosis yang buruk; (5)Kenaikan nilai Hematokrit/hemokonsentrasi, yaitu 

sedikitnya 20% (Mansjoer, 2001). 

 

 

Gambar 2.1 
Siklus Hidup Nyamuk A.aegypti (Wahyono, 2010) 
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1.2.4 REMAJA 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa. Di sebagian besar masyarakat dan budaya 

masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada 

usia 18-22 tahun (Notoatmodjo, 2007). Menurut WHO, remaja mencakup 

individu 10-19 tahun. Sedangkan definisi remaja menurut survei kesehatan 

reproduksi remaja Indonesia adalah perempuan dan laki-laki belum menikah 

yang berusia 15-24 tahun (Depkes, 2006). 

Di Indonesia kelompok usia remaja merupakan kelompok yang cukup 

besar yaitu sekitar 23% dari total populasi. Sebagai generasi penerus, 

kelompok ini merupakan aset atau modal utama SDM bagi pembangunan 

bangsa dimasa mendatang. Karena remaja yang berkualitas akan berpotensi 

penting memegang peranan dalam mencapai keberhasilan pembangunan 

nasional bangsa terutama di bidang kesehatan (Yusuf, 2004). 

 

1.2.4 PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PRAKTIK (PSP) 

 Benyamin Bloom dalam Notoatmojo (2005) membagi prilaku 

manusia kedalam tiga tingkatan yaitu pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), dan praktik (practice). 

2.3.1 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yaitu indera 
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penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba (Notoatmodjo, 

2005). 

Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu pengalaman, tingkat pendidikan, keyakinan, fasilitas, penghasilan, 

dan sosial budaya. Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri 

maupun pengalaman orang lain. Pengalaman yang diperoleh dapat 

memperluas pengetahuan seseorang. Secara umum, orang yang 

berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih luas 

daripada orang yang berpendidikan lebih rendah. Keyakinan, diperoleh 

secara turun-temurun, baik keyakinan yang positif maupun keyakinan 

yang negatif, tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Keyakinan ini 

bisa mempengaruhi pengetahuan seseorang, baik keyakinan itu sifatnya 

positif maupun negatif (Notoatmodjo, 2005). 

Fasilitas, sebagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang adalah majalah, radio, koran, televisi, dan buku. 

Akan tetapi bila seseorang berpenghasilan cukup besar maka dia akan 

mampu untuk menyediakan atau membeli fasilitas–fasilitas sumber 

informasi yang lebih lengkap. Sosial budaya, kebudayaan setempat dan 

kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, 

dan sikap seseorang terhadap sesuatu (Notoatmodjo, 2005). 

Pengetahuan merupakan faktor penting dalam pencegahan suatu 

penyakit. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan remaja 

terhadap panyakit DBD baik itu apa penyebabnya, bagaimana gejalanya, 

cara penularannya, tempat berkembang biaknya, cara-cara 
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pencegahannya dan sikap-sikap yang harus dilakukan. Adapun 

pengukurannya dapat di lakukan dengan wawancara atau dengan 

pengisian kuisioner kepada subjek penelitian atau responden. 

2.3.2 Sikap 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau 

obyek tertentu, yang melibatkan faktor pendapat dan emosi yang 

bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, 

dan sebagainya). Sikap merupakan tanggapan batin terhadap keadaan 

atau rangsangan dari luar terhadap diri subyek sehingga alam itu sendiri 

menciptakan prilaku manusia yang hidup, yang di dalamnya sesuai 

dengan sikap dan keadaan alam tersebut (Notoatmodjo, 2005). 

Sikap terdiri dari berbagai tindakan yakni : (a) menerima 

(receiving) bahwa orang atau subyek mau dan memperhatikan stimulus 

yang diberikan objek, (b) merespon (responding) yakni memberikan 

jawaban apabila ditanya, mengerjakan, menyelesaikan tugas yang 

diberikan adalah suatu indikasi dari sikap, (c) menghargai (valving) 

yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan dengan orang lain 

terhadap suatu masalah, (d) bertanggung jawab (responsible) yaitu 

bertanggung jawab atas segala yang dipilihnya dengan segala resiko 

(Notoatmodjo, 2005). 

2.3.3 Praktik 

Praktik (pratice) dalam bidang kesehatan dapat juga dikatakan 

perilaku kesehatan (overt behavior). Setelah seseorang mengenal 

stimulus atau objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau 
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pendapat terhadap apa yang diketahui proses selanjutnya diarahkan dan 

akan melaksanakan atau mempraktikkan apa yang diketahui atau 

disikapinya (Notoatmodjo, 2005). 

Pengukuran praktik dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu 

melalui wawancara atau kuisioner terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan beberapa waktu sebelumnya atau secara langsung dengan 

mengamati tindakan dan kegiatan responden (Budiharto, 2010). 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR DAN KERANGKA KONSEP 

3.1 KERANGKA BERPIKIR 

Virus dengue masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk 

A.aegypti dan A.albopictus yang sebelumnya sudah menggigit orang yang 

terinfeksi dengue. Masuknya virus menyebabkan tubuh membentuk 

kompleks virus-antibodi dalam sirkulasi darah sehingga akan mengaktivasi 

sistem komplemen yang mengakibatkan permeabilitas dinding pembuluh 

darah meningkat (Mansjoer, 2001). Demam akut dengan suhu ≤40°C yang 

berlangsung selama 2-7 hari akan timbul kembali memberikan gambaran 

biphasic atau Saddleback Fever Curve. Fase demam tersebut diikuti dengan 

terjadinya trombositopenia yang progresif, peningkatan hematokrit, kadar 

albumin yang rendah, dan perdarahan. Ketika demam mulai turun, pasien 

memasuki periode dengan risiko tertinggi untuk mengalami manifestasi yang 

semakin buruk akibat dari kebocoran plasma dan perdarahan (Rajendran, 

2011). 

Beberapa faktor yang diketahui berkaitan dengan peningkatan 

transmisi virus dengue yaitu: (1)Vektor: perkembangbiakan vektor, kebiasaan 

menggigit, kepadatan vektor di lingkungan, transportasi vektor dari satu 

tempat ke tempat lain; (2)Host: terdapatnya penderita DBD di 

lingkungan/keluarga, mobilisasi dan paparan terhadap nyamuk, usia dan jenis 

kelamin; (3)Lingkungan: curah hujan, suhu, sanitasi dan kepadatan penduduk 

(Suhendro, 2009). 
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3.2 KERANGKA KONSEP 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 
 

 
Gambar 3.1. Kerangka Konsep 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Denpasar yang beralamat di 

Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, 

Provinsi Bali. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April sampai 

dengan Mei 2014. 

 

4.2 GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

SMA Negeri 2 Denpasar merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Atas Negeri yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia. Dapat 

dilihat pada Gambar 4.1, sekolah ini beralamat di Jalan Jendral Sudirman dan 

termasuk dalam Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. SMA yang 

dikenal dengan sebutan Resman ini sejak 2010 oleh Direktorat PSMA, 

Kemdikbud RI ditetapkan sebagai Sekolah Pelaksana SKM, PBKL, PSB 

(Resman, 2014). Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa 

pendidikan sekolah di SMA Negeri 2 Denpasar ditempuh dalam waktu tiga 

tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. 

Jumlah ruang kelas teori 22 dengan luas 22 m2. Pada setiap ruang 

kelas teori dilengkapi LCD proyektor permanen, layar proyektor, AC dan 

dilengkapi dengan TV. Dua kelas percepatan terdapat masing-masing 1 unit 
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komputer sebagai sarana belajar tambahan (Resman, 2014).  

Pada SMA Negeri 2 Denpasar terdapat beberapan laboratorium yang 

dapat digunakan oleh siswa-siswi sebagai sarana praktik dan belajar. 

Laboratorium IPA dengan luas 170 m2 dengan fasilitas AC, LCD permanen, 

2 unit komputer dan 1 printer. Terdapat satu laboratorium Bahasa dengan luas 

ruangan 85 m2 dan dilengkapi dengan AC dan 46 booth yang dibangun pada 

tahun 2000. Laboratorium dengan luas ruangan 63 m2 dilengkapi dengan AC, 

35 unit komputer P.4 dan 1 unit server (Resman, 2014).  

 

Gambar 4.1 
Peta SMA Negeri 2 Denpasar Selatan (Resman, 2014) 
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4.3 DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif yaitu 

dilakukan satu kali pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk melihat 

gambaran pengetahuan, sikap, dan praktik pada remaja di SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan tentang penyakit DBD.  

 

4.4 POPULASI 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan. 

 

4.5 PEMILIHAN SAMPEL 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan, dengan persyaratan sebagai berikut : 

4.5.1 Kriteria Inklusi : 

1) Siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar Selatan yang bertempat 

tinggal di daerah Denpasar Selatan.  

2) Siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar Selatan yang hadir pada 

saat penelitian dilaksanakan. 

4.5.2 Kriteria Eksklusi : 

1) Siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar Selatan yang tidak 

bertempat tinggal di daerah Denpasar Selatan. 
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2) Siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar Selatan yang tidak hadir 

pada saat penelitian dilaksanakan. 

3) Siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar Selatan yang tidak mengisi 

kuesioner. 

 

4.6 JUMLAH SAMPEL 

Rumus ukuran jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Sastroasmoro, 2011) :  

 

Pada perhitungan sampel ini dikehendaki tingkat kepercayaan sebesar 

95% dan ketepatan absolut yang diinginkan sebesar 10% karena proporsi 

yang dicari (P) sebelumnya tidak diketahui maka nilai P = 0,5. maka 

diperlukan : P = 0,5; Zα = 1,960; d = 10; Q = (1-P). Jadi berdasarkan rumus 

di atas dapat dihitung :  

  

 

4.7 TEKNIK PENENTUAN SAMPEL 

Pada penelitian ini sampel dipilih dengan menggunakan teknik cluster 

sampling, dimana pada metode ini proses pengambilan sampel dilakukan 

secara acak pada kelompok individu dalam populasi. Pada penelitian ini 

kelompok individu yang diacak adalah jumlah kelas masing-masing dari 

n = Zα2PQ 

d2	

= 97, (dibulatkan menjadi 100) 
n = (1,960)2 x 0,50 x (1-0,50) 

(0,10)2 
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kelas 1, 2, dan 3 jurusan IPA dan IPS yang siswa-siswi didalamnnya akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

 

4.8 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

4.8.1 Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

virus dengue, dimana virus ini termasuk dalam genus Flavivirus, 

keluarga Vlaviviridae. Terdapat 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, 

DEN-3, dan DEN-4. Manifestasi yang timbul dapat berupa demam, 

nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, 

limfadenopati, trombositopenia, diatesis hemoragik, peningkatan 

hematokrit, dan penumpukan cairan di rongga tubuh (Suhendro, 2009). 

Virus dengue masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk 

A.aegypti dan A.albopictus yang sebelumnya sudah menggigit orang 

yang terinfeksi dengue (Mansjoer, 2001). 

4.8.2 Pengetahuan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui 

oleh responden baik itu mengenai penyebab DBD, tanda dan gejala, 

cara penularan, cara pencegahan, dan kondisi yang berpotensi menjadi 

sarang nyamuk demam berdarah.  Menurut Warijan (1991) dalam 

Magfiroh (2010) pengetahuan dikategorikan sebagai berikut : 

Baik : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

80% - 100%. 
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Cukup : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

65% - 79%. 

Kurang : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

<64%. 

4.8.3 Sikap dalam penelitian ini adalah reaksi atau tanggapan responden 

terhadap penyakit DBD. Menurut Warijan (1991) dalam Magfiroh 

(2010) sikap dikategorikan sebagai berikut : 

Baik : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

80% - 100%. 

Cukup : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

65% - 79%. 

Kurang : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

<64%. 

4.8.4 Praktik dalam penelitian ini adalah semua kegiatan atau usaha yang 

telah diketahui oleh responden dalam mencegah terjadinya penyakit 

DBD.  Menurut Warijan (1991) dalam Magfiroh (2010) praktik 

dikategorikan sebagai berikut : 

Baik : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

80% - 100%. 

Cukup : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

65% - 79%. 
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Kurang : apabila menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skore 

<64%. 

4.8.5 Definisi remaja yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut 

survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia. Remaja adalah 

perempuan dan laki-laki belum menikah yang berusia 15-24 tahun 

(Depkes, 2006). 

 

4.9 CARA DAN ALAT PENGUMPULAN DATA 

Data penelitian diperoleh dengan wawancara. Wawancara dilakukan 

di ruang kelas SMA Negeri 2 Denpasar Selatan. Durasi wawancara ± 20 

menit dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner dari penelitian Yohanes Santoso (2007) yang berjudul “Tingkat 

Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Dengue Hemorrhagic 

Fever Di Kelurahan Karang Mekar Cimahi Tengah”. 

 

4.10 ANALISIS DATA 

Tujuan dari analisis adalah memaparkan data secara sederhana 

sehingga dapat dibaca dan dianalisis secara sederhana. Pada penelitian ini, 

data akan di analisis dengan perangkat lunak SPSS 17.0 dan data yang 

diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Variabel dengan skala ordinal 

dapat dikategorikan dalam beberapa kategori yaitu baik, cukup, dan kurang 

dengan menggunakan parameter : baik apabila menjawab pertanyaan pada 
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kuesioner dengan skore 80% - 100%, cukup apabila menjawab pertanyaan 

pada kuesioner dengan skore 65% - 79%, dan kurang apabila menjawab 

pertanyaan pada kuesioner dengan skore <64%. 

4.11 KETERBATASAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah : 

4.11.1 Sampel yang diharapkan terbatas jumlahnya, sehingga hasil kurang 

sempurna. 

4.11.2 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini belum diketahui 

reliabilitasnya sehingga hasilnya kurang sempurna, artinya 

instrumen ini belum bisa diandalkan baik konsistensi, keakuratan 

dan ketepatannya. 

4.11.3 Terbatasnya dana dan sarana sehingga penelitian ini kurang 

sempurna hasilnya. 

4.11.4 Pengumpulan data dengan kuesioner memiliki jawaban yang 

dipengaruhi oleh sikap dan sifat pribadi yang bersifat subyektif 

sehingga hasilnya kurang mewakili secara kualitatif. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 GAMBARAN KARAKTERISTIK 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa-siswi di SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan Provinsi Bali tahun ajaran 2013/2014 . Sampel penelitian 

telah terpilih melalui Cluster Sampling dengan hanya mengambil 6 kelas 

yang terpilih secara randomisasi yang terdiri dari siswa-siswi kelas X (2 

kelas), kelas XI (2 kelas), dan kelas XII (2 kelas).  

Pada penelitian ini terdapat 117 sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. Dari keseluruhan sampel, gambaran karakteristik yang 

diamati meliputi jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal sampel. 

Penggolongan tempat tinggal sampel dikelompokkan berdasarkan 

Desa/Kelurahan yang ada di Denpasar Selatan. Terdapat 10 Desa/Kelurahan 

di Denpasar Selatan yang terdiri dari Sesetan, Sidakarya, Panjer, Sanur, Sanur 

Kaja, Sanur Kauh, Renon, Pemogan, Serangan, dan Pedungan. Data lengkap 

mengenai frekuensi jenis kelamin, usia, dan Desa/Kelurahan dapat dilihat 

pada tabel 5.1. 

 

 

 
 

23	
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Tabel 5.1 
Frekuensi Karakteristik Sampel berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan 

Desa/Kelurahan 
Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 
Perempuan 
Laki-laki 

Total 

67 
50 
117 

57,3 
42,7 
100 

Usia Jumlah (orang) Persentase (%) 
15 tahun 
16 tahun 
17 tahun 
18 tahun 

Total 

22 
42 
41 
12 
117 

18,8 
35,9 
35 

10,3 
100 

Kelurahan Jumlah (orang) Persentase (%) 
Sesetan 
Sidakarya 
Panjer 
Sanur 
Sanur Kaja 
Sanur Kauh 
Renon 
Pemogan 
Serangan 
Pedungan 

Total 

25 
10 
18 
6 
6 
6 
12 
7 
10 
17 
117 

21,4 
8,5 
15,4 
5,1 
5,1 
5,1 
10,3 

6 
8,5 
14,5 
100 

 

5.2 GAMBARAN PSP BERDASARKAN USIA DI SMA NEGERI 2 

DENPASAR SELATAN TENTANG PENYAKIT DBD 

Pada hasil analisis data, kategori pengetahuan baik tertinggi yaitu 

pada usia 17 tahun (23%), kategori sikap baik tertinggi pada usia 16 tahun 

(29,9%), dan kategori praktik baik tertinggi pada usia 16 tahun (10,3%). 

Kategori pengetahuan cukup tertinggi yaitu pada usia 16 tahun (8,5%), 

kategori sikap cukup tertinggi pada usia 17 tahun (6%), dan kategori praktik 

cukup tertinggi pada usia 16 tahun (7,7%). Kategori pengetahuan kurang 

tertinggi yaitu pada usia 16 tahun (7,7%), kategori sikap kurang tertinggi 
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pada usia 15 tahun (5,1%), dan kategori praktik kurang tertinggi pada usia 17 

tahun (21,4%). Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2. 

 

5.3 GAMBARAN PSP BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI SMA 

NEGERI 2 DENPASAR SELATAN TENTANG PENYAKIT DBD  

Berdasarkan jenis kelamin sampel, sampel perempuan memiliki 

kategori baik dibandingkan dengan sampel laki-laki dalam hal pengetahuan 

dan sikap. Pada sampel perempuan 41% memiliki pengetahuan baik dan pada 

sampel laki-laki 20,5% memiliki pengetahuan baik. Sikap kategori baik dari 

sampel perempuan sebesar 48,7% sedangkan pada sampel laki-laki hanya 

29%. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Kategori kurang lebih mendominasi dalam hal praktik, baik itu dari 

sampel perempuan maupun laki-laki. Sampel perempuan memiliki kategori 

praktik kurang sebanyak 29,9% dan pada sampel laki-laki sebanyak 28,2%. 

Sedangkan kategori praktik baik dari sampel perempuan 15,4% dan pada 

sampel laki-laki 7,7%. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan Myers (1983) 

dalam Siska (2003) yang mengatakan laki-laki lebih aktif. Hal tersebut bisa 

saja disebabkan oleh trend remaja laki-laki yang cenderung malas melakukan 

kegiatan di lingkungan rumah dan sekitar, tidak aktif mengikuti kegiatan 

sosialisasi, dan menganggap pencegahan suatu penyakit adalah hal yang 

mudah. 
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Tabel 5.2 
Gambaran PSP berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

 Pengetahuan Sikap Praktik 
f % f % f % 

Usia 15 tahun 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 
Usia 16 tahun 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 
Usia 17 tahun  
Baik 
Cukup 
Kurang 
 
Usia 18 tahun 
Baik 
Cukup 
Kurang 

 
14 
4 
4 
 
 

23 
10 
9 
 
 

27 
9 
5 
 
 
8 
2 
2 

 
12 
3,4 
3,4 

 
 

19,7 
8,5 
7,7 

 
 

23 
7,7 
4,3 

 
 

6,9 
1,7 
1,7 

 
15 
1 
6 
 
 

35 
2 
5 
 
 

29 
7 
5 
 
 

12 
0 
0 

 
12,8 
0,8 
5,1 

 
 

29,9 
1,7 
4,3 

 
 

24,8 
6 

4,3 
 
 

10,3 
0 
0 

 
5 
3 
14 
 
 

12 
9 
21 
 
 
9 
7 
25 
 
 
1 
3 
8 

 
4,3 
2,5 
12 
 
 

10,3 
7,7 
17,9 

 
 

7,7 
6 

21,4 
 
 

0,8 
2,5 
6,9 

 
Perempuan 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 
Laki-laki 
Baik 
Cukup 
Kurang 

 
 

48 
13 
6 
 
 

24 
12 
14 

 
 

41 
11,1 
5,1 

 
 

20,5 
10,3 
12 

 
 

57 
5 
5 
 
 

34 
5 
11 

 
 

48,7 
4,3 
4,3 

 
 

29 
4,3 
9,4 

 
 

18 
14 
35 
 
 
9 
8 
33 

 
 

15,4 
12 

29,9 
 
 

7,7 
6,8 
28,2 

 

5.4 GAMBARAN PSP BERDASARKAN DESA/KELURAHAN DI SMA 

NEGERI 2 DENPASAR SELATAN TENTANG PENYAKIT DBD  

Gambaran PSP di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan mengenai penyakit 

DBD berdasarkan Desa/Kelurahan tempat tinggal sampel yang dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner dapat dilihat pada gambar 5.1, gambar 5.2, 

dan gambar 5.3. Pengetahuan (12%) dan sikap (19,7%) dengan kategori baik 
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terbanyak pada kelurahan Sesetan, sedangkan praktik dengan kategori baik 

terbanyak pada kelurahan Pedungan (6%). Pengetahuan dengan kategori 

kurang terbanyak pada kelurahan Panjer (4,3%), sikap dengan kategori 

kurang terbanyak pada kelurahan Pedungan (3,4%), dan praktik dengan 

kategori kurang terbanyak pada kelurahan Sesetan (15,4%).  

Kelurahan Sesetan memiliki pengetahuan dan sikap lebih baik 

dibandingkan kelurahan lainnya, hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

aktifnya tenaga kesehatan di kelurahan tersebut untuk mensosialisasikan 

pencegahan DBD kepada masyarakat. Namun dalam praktik pencegahan 

DBD di kelurahan Sesetan memiliki kategori kurang, artinya tenaga 

kesehatan dilingkungan tersebut hanya mensosialisasikan tanpa melakukan 

kegiatan yang mengajak masyarakat secara langsung untuk melakukan 

pencegahan DBD. Menurut salah satu berita pada Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Denpasar (2014), telah dilaksanakan workshop yang 

pesertanya terdiri dari unsur Bappeda Kota Denpasar, Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bagian Kesra, 

Bagian Keuangan Setda kota Denpasar, Camat dan Kades/Lurah, Dinas 

Kesehatan dan Kepala  Puskesmas se-Kota Denpasar pada tanggal 14-15 

Oktober 2014.  Diharapkan dengan telah dilaksanakannya workshop ini, 

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kades/Lurah, Camat, 

Puskesmas dan steakholders lainnya dalam pengendalian penyakit DBD 

sehingga bisa memfasilitasi masyarakat dan meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam PSN-DBD. 
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Gambar 5.1 

Gambaran Pengetahuan berdasarkan Desa/Kelurahan di SMA Negeri 2 Denpasar 
Selatan 

 

 

Gambar 5.2 
Gambaran Sikap berdasarkan Desa/Kelurahan di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan 
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Gambar 5.3 
Gambaran Praktik berdasarkan Desa/Kelurahan di SMA Negeri 2 Denpasar 

Selatan 

 

5.5 GAMBARAN PENGETAHUAN DI SMA NEGERI 2 DENPASAR 

SELATAN TENTANG PENYAKIT DBD 

Hasil uji terhadap pengetahuan remaja di SMA Negeri 2 Denpasar 

Selatan mengenai DBD yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

dapat dilihat pada gambar 5.4. Dari gambar dapat dilihat bahwa pengetahuan 

dengan kategori baik memiliki persentase yang paling besar yaitu sebanyak 

70 orang (60%), pengetahuan kategori cukup sebanyak 26 orang (22%), dan 

pengetahuan kategori kurang sebanyak 21 orang (18%). Hasil penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ipa, 

M dkk. (2009) dalam jurnal “Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan 

Masyarakat serta Hubungannya dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue 
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di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis”. Kesimpulan dari jurnal 

tersebut bahwa pengetahuan responden yang berkaitan dengan upaya 

pencegahan dan pengendalian DBD sudah baik. 

 

 

Gambar 5.4 
Gambaran Pengetahuan Remaja di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan 

 

Berdasarkan analisis jawaban kuesioner, 100% sampel mengetahui 

tentang penyakit DBD dan 61% mengetahui bahwa penyebab penyakit DBD 

adalah akibat dari gigitan serangga (nyamuk). Sedangkan 29% sampel 

menjawab penyebab penyakit DBD adalah akibat dari virus/bibit penyakit 

yang sangat kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudjana (2010) yang 

menyatakan DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang 

terinfeksi virus dengue. 

Tanda penyakit DBD yang banyak diketahui adalah demam mendadak 

(72%), perdarahan berupa bintik-bintik merah di kulit, perdarahan 

gusi/hidung, batuk darah, berak darah, dan lain-lain (68%), sakit kepala 
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(26%), dan nyeri sendi/tulang/otot (25%). Hal ini sesuai dengan kriteria klinis 

DBD menurut WHO, yaitu: (1)Demam akut yang tetap tinggi selama 2-7 hari, 

kemudian turun secara lisis. Demam disertai gejala tidak spesifik, seperti 

anoreksia, malaise, nyeri pada punggung, tulang, persendian, dan kepala; 

(2)Manifestasi perdarahan, seperti uji turniket positif, petekie, purpura, 

ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, dan melena; 

(3)Pembesaran hati dan nyeri tekan tanpa ikterus; (4)Dengan/tanpa renjatan. 

Renjatan yang terjadi pada saat demam biasanya mempunyai prognosis yang 

buruk; (5)Kenaikan nilai Hematokrit/hemokonsentrasi, yaitu sedikitnya 20% 

(Mansjoer, 2001). 

Menurut Kemenkes RI (2011) DBD adalah penyakit akut berbahaya 

dengan manifestasi klinis perdarahan yang dapat menimbulkan syok yang 

berujung kematian. Sebanyak 97% sampel berpendapat sesuai dengan teori 

tersebut dan 85% sampel mengetahui DBD berbahaya karena dapat 

menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya 

remaja telah mengetahui bahaya yang dapat terjadi akibat penyakit DBD. 

Cara penyebaran penyakit DBD yang terbanyak diketahui sampel 

berdasarkan hasil analisis data adalah melalui gigitan nyamuk yang 

sebelumnya telah menggigit penderita demam berdarah (94%). Hasil ini 

sesuai dengan pernyataan Mansjoer (2001) yaitu virus dengue masuk ke 

dalam tubuh melalui gigitan nyamuk A.aegypti dan A.albopictus yang 

sebelumnya sudah menggigit orang yang terinfeksi dengue. 

Pencegahan penyakit DBD harus dilakukan sebab vaksin untuk 

pencegahan belum tersedia. Pemberantasan nyamuk dapat dilakukan dengan 
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memberantas jentik di tempat berkembang biaknya. Cara ini dikenal dengan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk-DBD (PSN-DBD). Oleh karena tempat 

berkembang biaknya di rumah-rumah dan di tempat umum maka setiap 

keluarga harus melaksanakan PSN-DBD sekurang kurangnya seminggu 

sekali (Sukowati, 2010).  

Berdasarkan hasil analisis data, 92% sampel mengetahui kegunaan 

dari bubuk abate adalah untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Hendarwanto (1996), yaitu salah satu cara PSN-

DBD bisa melalui penggunaan insektisida yang bertujuan membunuh jentik-

jentik nyamuk adalah dengan penggunaan bubuk abate. Cara penggunaan 

bubuk abate adalah dengan menaburkan bubuk abate pada tempat yang 

berpotensi menjadi sarang nyamuk. Menurut sampel pada penelitian ini, 

tempat yang berpotensi/dapat menjadi tempat bersarang nyamuk demam 

berdarah yaitu tempat penampungan air (tempayan) yang tidak tertutup 

(96%), bak mandi (75%), tempat minum burung (57%), kaleng bekas yang 

terisi air (77%), dan ban bekas yang terisi air (65%). 

PSN-DBD tanpa menggunakan insektisida adalah 3M, menguras bak 

mandi (tempayan) minimal seminggu sekali, menutup tempat penampungan 

air rapat-rapat, dan membersihkan halaman rumah dari barang-baranng yang 

memungkinkan nyamuk tersebut bersarang dan bertelur (Hendarwanto, 

1996). Pada penelitian ini 84% sampel mengetahui istilah 3M dalam 

penanggulangan/pencegahan penyakit DBD, menguras bak mandi secara 

teratur minimal 1 minggu sekali (87%), menutup tempat penyimpanan air 

yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk (88%), dan 
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mengubur/membersihkan barang bekas yang dapat menampung air (86%). 

Terdapat beberapa program puskesmas dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyakit DBD yaitu 3M, juru pengawas jentik (jumantik), 

penggunaan insektisida untuk langsung membunuh nyamuk Aedes aegypti 

dewasa menggunakan malation dengan pengasapan (thermal fogging) atau 

pengabutan (cold fogging), pembagian bubuk abate secara gratis, dan 

pelaporan serta pengawasan warga yang terkena DBD (Sukowati, 2010). Dari 

hasil penelitian, program puskesmas untuk memberantas DBD yang 

terbanyak diketahui adalah  3M (67%), fogging (pengasapan) (55%), dan 

penyebaran bubuk abate (51%).  

Secara keseluruhan, pengetahuan dalam kategori baik ini dapat 

menggambarkan informasi yang telah di sebarkan oleh pemerintah, petugas 

kesehatan dan masyarakat melalui media cetak atau suara tentang penyakit 

DBD mendapatkan respon baik dari sampel yang bertempat tinggal di 

Denpasar Selatan. Sebanyak 44% pengetahuan mengenai DBD yang 

diketahui oleh sampel diperoleh dari dokter, 30% dari puskesmas, 16% dari 

pemerintah, dan 10% dari tetangga sekitar lingkungan tempat tinggal sampel. 

Dengan kemajuan teknologi saat ini, diharapkan sampel dapat mengakses 

informasi kesehatan lebih aktif sehingga mengetahui karakteristik penyakit 

dan dapat melakukan pencegahan dengan pengetahuan tersebut. Sampel juga 

diharapkan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang berhubungan 

dengan pencegahan/penanggulangan penyakit DBD di lingkungan tempat 

tinggalnya. 
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5.6 GAMBARAN SIKAP DI SMA NEGERI 2 DENPASAR SELATAN 

TENTANG PENYAKIT DBD 

Hasil uji terhadap sikap remaja di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan 

mengenai DBD yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner dapat dilihat 

pada gambar 5.5. Dari gambar dapat dilihat bahwa sikap dengan kategori baik 

memiliki persentase yang paling besar yaitu sebanyak 91 orang (78%), sikap 

kategori kurang sebanyak 16 orang (14%), dan sikap kategori cukup 

sebanyak 10 orang (8%). Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ipa, M dkk. (2009) bahwa sikap 

responden yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian DBD 

sudah baik. 

 

 

Gambar 5.5 
Gambaran Sikap Remaja di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan  
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Sebanyak 83% sampel menjawab upaya pencegahan penyakit DBD 

merupakan kebutuhan masyarakat yang harus segera dilakukan. Hal ini sesuai 

dengan rekomendasi Depkes RI, setiap kasus DBD harus segera 

ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan 

lainnya untuk mencegah penyebarluasan atau mencegah terjadinya KLB 

(Aditama TY, 2011). Penanggulangan penyakit DBD merupakan tanggung 

jawab seluruh komponen masyarakat termasuk tenaga medis dan pemerintah 

(Sukowati, 2010). Dari hasil analisis data, sebanyak 73% sampel setuju 

dengan pernyataan tersebut. 

Menurut Hendarwanto (1996), perlu penanganan yang intensif dalam 

penanggulangan penyakit DBD, perlu penggerakan masyarakat untuk rutin 

melakukan PSN-DBD dan melakukan 3M. Dari hasil penelitian, 91% sampel 

setuju dengan upaya pencegahan penyakit DBD secara berkala/rutin dan 74% 

sampel bersedia untuk ikut secara aktif melaksanakan kegitan tesebut. 

Dengan tingginya jumlah sampel yang bersedia aktif melaksanakan kegiatan 

upaya pencegahan DBD, diharapkan AI penyakit DBD di Denpasar Selatan 

bisa mengalami penurunan. 

Sejumlah 94% sampel menyatakan memperhatikan kesehatan diri dan 

melakukan 3M adalah hal yang harus dilakukan untuk mencegah  penyakit 

DBD. Terdapat 94% sampel menyatakan perlu membersihkan/menguras bak 

mandi dan 96% sampel setuju dengan upaya 3M yang digalakkan oleh 

pemerintah. Hal ini sesuai dengan salah satu upaya PSN-DBD tanpa 

menggunakan insektisida yaitu 3M yang terdiri dari menguras bak mandi 

(tempayan) minimal seminggu sekali, menutup tempat penampungan air 
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rapat-rapat, dan membersihkan halaman rumah dari barang-baranng yang 

memungkinkan nyamuk tersebut bersarang dan bertelur (Hendarwanto,1996). 

Upaya 3M merupakan PSN-DBD yang mudah dan murah sehingga bisa 

dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat.  

Menurut penelitian Widyana (1998) dalam Dardjito, E., dkk. (2008) 

faktor risiko pengurasan tempat penampungan air (TPA), kebiasaan tidur 

siang, kebiasaan menggantung pakaian, dan kebiasaan menggunakan obat 

anti nyamuk/repellent terbukti cukup memberikan kontribusi terhadap 

kejadian penyakit DBD. Berdasarkan analisis data, 41% sampel menyatakan 

boleh menggantung pakaian, 39% menyatakan tidak boleh, dan 20% 

menyatakan tidak tahu. Angka ini menunjukkan kebiasaan yang salah pada 

sampel yaitu menggantung pakaian. 

Berdasarkan analisis data, 92% sampel menyatakan perlu dilakukan 

pengawasan terhadap jentik nyamuk. Hal ini sesuai dengan salah satu 

program puskesmas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit 

DBD adalah juru pengawas jentik (jumantik). Tugas jumantik yaitu 

memeriksa keberadaan jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air 

di dalam dan di luar rumah, dan tempat-tempat  yang dapat tergenang air. 

Apabila dijumpai jentik dan keadaannya tidak tertutup, maka petugas akan 

mencatat dan memberikan penyuluhan agar TPA dibersihkan dan ditutup 

rapat (Achmadi, 2010). 

Penyemprotan insektisida di lingkungan sekitar rumah dengan cara 

fogging (pengasapan) merupakan cara yang rutin dilakukan oleh pemerintah 
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setempat untuk mengendalikan populasi vektor (nyamuk) stadium dewasa. 

Efektifitas fogging dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya alat 

yang digunakan (thermal fogging), bahan akif/kandungan fogging (malathion, 

pyrethrin, dan pyrethroid), keadaan lingkungan berupa suhu, kelembaban, 

arah dan kecepatan angin, serta waktu pelaksanaan fogging (Pratiwi, dkk., 

2010). Sebanyak 55% sampel menyatakan fogging efektif dalam pencegahan 

DBD, 33% menyatakan tidak efektif, dan 12% tidak tahu. 

 

5.7 GAMBARAN PRAKTIK DI SMA NEGERI 2 DENPASAR SELATAN 

TENTANG PENYAKIT DBD 

Hasil uji terhadap praktik remaja di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan 

mengenai DBD yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner dapat dilihat 

pada gambar 5.6. Dari gambar dapat dilihat bahwa praktik dengan kategori 

kurang memiliki persentase yang paling besar yaitu sebanyak 68 orang (58%), 

praktik kategori baik sebanyak 27 orang (23%), dan praktik kategori cukup 

sebanyak 22 orang (19%). Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ipa, M dkk. (2009) bahwa 

pengetahuan dan sikap responden yang berkaitan dengan upaya pencegahan 

dan pengendalian DBD sudah baik, tapi tindakannya (praktik) masih buruk. 

Hal ini kemungkinan akibat dari trend kesibukan remaja dengan kegiatan 

sekolah lebih mendominasi dibandingkan dengan kegiatan peduli lingkungan 

di masyarakat, dan remaja pada umumnya menganggap kebersihan 

lingkungan merupakan tanggung jawab orang tua. 
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Gambar 5.6 
Gambaran Praktik Remaja di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan  

 
 

Salah satu upaya PSN-DBD tanpa menggunakan insektisida yaitu 3M 

yang terdiri dari menguras bak mandi (tempayan) minimal seminggu sekali, 

menutup tempat penampungan air rapat-rapat, dan membersihkan halaman 

rumah dari barang-baranng yang memungkinkan nyamuk tersebut bersarang 

dan bertelur (Hendarwanto,1996). Berdasarkan analisis data, 94% sampel 

menyatakan telah menguras dan membersihkan TPA yang berada 

dilingkungan tempat tinggal sampel selama satu minggu sekali (65%). Dari 

63% sampel yang menggunakan TPA untuk keperluan sehari-hari di 

rumahnya, TPA tersebut dengan keadaan tertutup (81%) dan terbuka (19%). 

Terdapat 43% sampel yang menyatakan secara teratur telah 

membersihkan/mengubur/membakar barang bekas yang dapat menjadi tempat 

sarang nyamuk, 47% menyatakan jarang, dan 10% menyatakan tidak pernah. 

Sejumlah 52% sampel menyatakan telah menggunakan abate pada 

TPA dan mengganti abate tersebut selama kurang dari satu bulan sekali 
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(48%). Menurut Hendarwanto (1996), PSN-DBD melalui penggunaan 

insektisida yang bertujuan membunuh jentik-jentik nyamuk yaitu dengan 

penggunaan bubuk abate. Cara penggunaan bubuk abate adalah dengan 

menaburkan bubuk abate pada tempat yang berpotensi menjadi sarang 

nyamuk dan menggantinya setiap kurang dari satu bulan sekali. Apabila tidak 

menggunakan bubuk abate, harus dilakukan pengawasan terhadap jentik 

nyamuk di tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Berdasarkan 

analisis data, hanya 43% sampel yang melakukan pengawasan terhadap jentik 

nyamuk di rumahnya dan 57% tidak melakukan hal tersebut. 

Dari hasil penelitian, 58% sampel menutup jendela/lubang angin/pintu 

dengan kawat anti nyamuk, 66% sampel menggunakan perlindungan terhadap 

gigitan nyamuk pada saat beristirahat di pagi dan sore hari baik itu dengan 

memakai lotion anti nyamuk/obat nyamuk semprot/bakar/elektrik, ataupun 

pemakaian kelambu, 74% sampel memiliki kebiasaan menyimpan pakaian 

yang telah dipakai di tempat pakaian kotor dan 26% dengan digantung di 

kamar. Menurut penelitian Widyana (1998) dalam Dardjito, E., dkk. (2008) 

faktor risiko pengurasan tempat penampungan air (TPA), kebiasaan tidur 

siang, kebiasaan menutup jendela/pintu, kebiasaan menggantung pakaian, dan 

kebiasaan menggunakan obat anti nyamuk/repellent terbukti cukup 

memberikan kontribusi terhadap kejadian penyakit DBD. 

Pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD merupakan tanggung 

jawab seluruh komponen masyarakat termasuk tenaga medis dan pemerintah 

(Sukowati, 2010). Berdasarkan hasil penelitian, 76% sampel menyatakan 

pernah mengikuti kegiatan pencegahan/penanggulangan DBD yang dilakukan 
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di lingkungan tempat tinggal sampel, dan 24% menyatakan tidak pernah. 

Cara pembuangan sampah yang selama ini dilakukan oleh sampel adalah 

dengan diangkut/dikumpulkan secara rutih oleh petugas kebersihan (78%), 

dibakar/dikubur secara rutin di lingkungan sekitar rumah (17%), dan dibuang 

ke sungai (5%). 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.8 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

6.1.1 Gambaran pengetahuan dan sikap berdasarkan usia di SMA Negeri 2 

Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD yaitu kategori 

baik terutama pada usia 16 dan 17 tahun. Praktik dalam kategori 

kurang terutama pada usia 17 tahun. 

6.1.2 Gambaran pengetahuan dan sikap berdasarkan jenis kelamin di SMA 

Negeri 2 Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD  baik 

perempuan dan laki-laki dalam kategori baik dan praktik dalam 

kategori kurang. 

6.1.3 Gambaran pengetahuan dan sikap berdasarkan Desa/Kelurahan di 

SMA Negeri 2 Denpasar Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD 

termasuk dalam kategori baik dan praktik dalam kategori kurang. 

6.1.4 Gambaran pengetahuan dan sikap remaja di SMA Negeri 2 Denpasar 

Selatan Provinsi Bali tentang penyakit DBD termasuk dalam kategori 

baik. 

6.1.5 Gambaran praktik remaja di SMA Negeri 2 Denpasar Selatan Provinsi 

41	



	 42	

Bali tentang penyakit DBD termasuk dalam kategori kurang. 

 

5.9 SARAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, sebagai sarah adalah sebagai 

berikut : 

6.2.1 Untuk meningkatkan kategori praktik yang kurang, diharapkan kepada 

unit pelayanan kesehatan setempat  untuk lebih dapat melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pencegahan DBD kepada masyarakat secara merata 

dan efektif pada seluruh kelurahan di Denpasar Selatan. Dalam 

pencapaian ini perlu adanya kerjasama yang erat antara petugas 

kesehatan dengan  masyarakat setempat. 

6.2.2 Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu 

tempat. Penelitian  selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak 

jumlah sampel yang akan digunakan, sehingga akan mendekati 

gambaran hasil yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya. 

6.2.3 Penelitian menggunakan kuesioner memiliki beberapa kelemahan. 

Jawaban dari responden terkadang seadanya dan bisa jadi tidak dalam 

keadaan yang sesungguhnya, dan sampel sering tidak teliti dalam 

menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati dan tidak dijawab. 

 

	

	


