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ABSTRAK 
  
 

         Masih tingginya angka kontainer indeks di sekolah dipengaruhi oleh perilaku 
pengendalian nyamuk Aedes di lingkungan sekolah di kota Pontianak yang masih rendah. 
Kasus DBD usia sekolah dasar pada tahun 2014 di kota Pontianak mencapai 239 kasus dari 
total 345 kasus. Pemahaman komunitas sekolah terhadap pengendalian vektor ikut 
berperan dalam program pencegahan DBD di sekolah terutama kebijakan dari kepala 
sekolah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan 
kebijakan kepala sekolah dengan kontainer indeks di Sekolah Dasar di kota Pontianak. 
Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Besar sampel 
penelitian sebanyak 51 sampel. Masing-masing variabel yang diteliti diuji dengan 
menggunakan uji corelasi spearman rank dan uji chi square. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan 
dengan Kontainer Indeks di Sekolah Dasar di Kota Pontianak, pengetahuan (p value = 
0,016, sig=0,335), Kebijakan (p value = 0,029, sig = 0,306), Tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara sikap dengan Kontainer Indeks di Sekolah Dasar di Kota Pontianak  (p 
value = 0,760 ; PR = 3,37, CI = 1,04-10,957). 

Saran bagi kepala sekolah Untuk meningkatkan kebijakan di sekolah dengan 
membuat peraturan dan program pencegahan DBD atau pemberantasan sarang nyamuk. 
 
Kata Kunci :  pengetahuan, sikap,  kebijakan kepala sekolah,  kontainer indeks 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
CORRELATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, HEADMASTER’S POLICY AND ELEMENTARY 

SCHOOL CONTAINER INDEX IN KOTA PONTIANAK 
 
 

ABSTRACT 
 

         The high number of school container index is determined by the lack Aedes mosquito 
control at school area in Kota Pontianak. Dengue fever cases in school-age children in 
2014 reached 239 out of 245 cases. The school community understanding towards 
mosquito vector, especially the headmaster’s policy, plays an important role in preventing 
the dengue fever cases at school.  
         This study aimed at finding out the correlation of knowledge, attitude, headmaster’s 
policy and elementary school container index in Kota Pontianak. Using analytic survey 
and cross sectional approach, as many as 51 samples were selected. Each variable was 
tested by using Spearman Rank correlation test and chi square test. 
         The study revealed that there were correlation of knowledge (p value=0,016, 
sig=0,335), policy (p value=0,029, sig= 0,306) and container index of elementary school 
in Kota Pontianak. The variables that didn’t correlate with container index was attitude (p 
value=0,760 sig=0,306). 
         The head master is urged to enhance the school policy by establishing new rules and 
preventive programs (mosquito eradication) of dengue fever. 

 
Keywords: knowledge, attitude, headmaster’s policy, container index 

 
 
 

  PENDAHULUAN                       
                                                                                        

      Demam Berdarah Dengue (DBD) pada dekade    
terakhir rmenjadi masalah kesehatan global, ditandai 
dengan meningkat nya kasus DBD di dunia. World 
Health Organization (WHO) melaporkan lebih dari 2,5 
milyar atau dua perlima populasi di dunia beresiko 
terinfeksi Virus dengue DBD yang biasa disebut Dengue 
Hemorrhagic Fever (DHF) merupakan satu dari 
beberapa penyakit menular yang menjadi masalah 
kesehatan terutama negara berkembang. Menurut WHO 
(1995) saat ini diperkirakan ada 50 juta infeksi dengue 
yang terjadi diseluruh dunia setiap tahun. Di perkirakan 
terjadi mortalitas sekitar 5% atau 25.000 kematian setiap 
tahun nya akibat DBD. Penyakit Demam Berdarah 
Dengue disebabkan oleh virus dengue ditularkan dari 
seseorang kepada orang lain melalui gigitan nyamuk 
Aedes aegypti.¹ 

 Provinsi Kalimantan Barat dalamk kurun waktu lima 
tahun terakhir terjadi kasus DBD yang cukup flukuatif, 
berturut-turut mulai tahun 2010 terjadi 677 kasus dengan 
mortalitas 1,9%, tahun 2011 ada 784 kasus mortalitas 
1,3%, tahun 2012 ada 1.614 kasus mortalitas 1,³% tahun 
2013 ada 838 kasus dengan mortalitas 1,7% dan tahun 
2014 ada 5.049 kasus dengan mortalitas 1,3%.2 

Kalimantan Barat ditetapkan sebagai daerah yang 
bersiko tinggi untuk kejadian DBD sejak tahun 2009. 
Kasus kematian akibat DBD pada tahun 2009 mencapai 
59 orang. Kasus DBD ini banyak terkena pada anak usia 

sekolah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi 
Kalbar tahun 2014 dari Februari sampai 14 November 
tahun 2014, sudah ada 42 orang meninggal dan 3.029 
orang terjangkit DBD di seluruh kabupaten/kota di 
Kalbar. Kasus kematian terjadi di seluruh kabupaten dan 
kota di Kalbar, kecuali Kabupaten Bengkayang.³ 

 Kasus DBD di kota Pontianak pada tahun 2009 
berjumlah 3.893 kasus. Adapun pada tahun 2009 ini, 
kasus DBD sudah dalam kategori kejadian luar biasa 
dimana pada tahun 2008 terdapat kasus demam DBD 
sebanyak Incidence Rate 54,8 (per 100.000 penduduk) 
kasus naik menjadi Incidence Rate 738,6 (per 100.000 
penduduk) pada tahun 2009.4  

Sekolah dapat menjadi tempat yang potensial dalam 
penyebaran dan penularan penyakit DBD pada anak 
sekolah. Salah satu faktor penyebabnya adalah nyamuk 
Aedes agypti, secara alamiah bersifat multiple bitter 
(mengisap darah berpindah-pindah dan berkali-kali). Serta 
aktif menggigit pada pagi hari (jam 08.00-10.00) bersama 
dengan aktivitas anak sekolah belajar di kelas.5 

Kasus DBD usia sekolah pada tahun 2014 di kota 
Pontianak terdapat 239 kasus dari total 345 kasus. 
Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 36 kasus dari 69 
total kasus.6 

Lebih dari separuh penderita DBD saat ini di indikasi 
berusia antara 7-14 tahun dengan jumlah kasus sebesar 
40%. Penelitian  yang  dilakukan oleh Depkes  RI 
menemukan jentik Aedes aegypti terbanyak ditemukan di  



 
 

sekolah yaitu 37%, kemudian didapatkan 34% di rumah 
dan 29% di tempat-tempat umum.7 

Oleh karena itu maka peneliti merasa perlu 
melakukan suatu penelitian mengenai hubungan antara 
pengetahuan, sikap dan kebijakan kepala sekolah terhadap 
kontainer indeks di sekolah dasar di Kota Pontianak. 
 
BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional dengan desain cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar negeri dan 
swasta di Kota Pontianak selama bulan April sampai juni 
2016. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah dasar 

dan kepala sekolah dasar yang ada di Kota Pontianak 
sebanyak 162 sekolah. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode probality sampling. Pengambilan sampel 
diambil berdasarkan kepraktisan belaka sebanyak 51 
sampel.8 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara dan observasi dengan menggunakan 
instrumen penelitian berupa kuesioner dan lembar 
observasi. Variabel bebasnya adalah pengetahuan, sikap 
dan kebijakan kepala sekolah, variabel terikatnya adalah 
kontainer indeks. Untuk menganalisis data digunakan uji 
chi square dan uji korelasi spearman rank. 

HASIL PENELITIAN  
 

Tabel 1. Hubungan antara Pengetahuan dan sikap dengan Kontainer Indeks 
 

 

 
                    Sumber : Data Primer, 2016 
 

Tabel 1 menunjukan hubungan antara pengetahuan 
dan sikap dengan kontainer indeks di sekolah dasar di 
Kota Pontianak. Hasil analisis korelasi product moment 
pengetahuan diperoleh nilai r hitung sebesar 0,335 dengan 
nilai p value sebesar 0,016 < 0,05 maka hipotesis HO 
ditolak. Artinya terdapat hubungan antara pengetahuan 
dengan kontainer indeks di sekolah dasar. 

Tabel 1 menunjukan hasil analisis korelasi product 
moment sikap diperoleh nilai r hitung sebesar 0,44 dengan 
nilai p value  0,76 > 0,05 maka hipotesis HO diterima. 
Artinya tidak terdapat hubungan antara sikap dengan 
kontainer indeks di sekolah dasar di Kota Pontianak. 

 
 
 

Tabel 2. Hubungan antara Kebijakan dengan Kontainer Indeks 
 

 
Kebijakan 

  Kopntainer Indeks   Total       p       PR 
Positif Negatif 
F % F % F %  

   0,038 
 
     3,37 Melaksanakan 11 35,5 20 64,5 31 100 

Tidak Melaksanakan 13 65,0  7 35,0 20 100 
             Sumber : Data Primer, 2016 
 

Tabel 2 menunjukan proporsi sekolah yang tidak 
melaksanakan kebijakan berpotensi jentik lebih tinggi 

sebesar 65% lebih tinggi dari yang tidak melaksanakan 
yaitu sebesar 35,5 %. 

 

 
 

 
 

 

Variabel N    r    P value 
Korelasi Pengetahuan dan 

Kontainer Indeks 
51 0,335    0,016 

Korelasi Sikap dan Kontainer 
Indeks 

51 0,44   0,76 
 



 
 

PEMBAHASAN 
 
1. Hubungan Pengetahuan dengan Kontainer Indeks 
 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar 
responden berpengetahuan baik yaitu sebesar 58,83%. 
Sedangkan yang berpengetahuan kurang baik sebesar 
29,4%. Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. Antara lain umur, pendidikan, pekerjaan 
dan paparan informasi yang diperoleh dari masing-
masing individu.9 
Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan di Gondang 
Tani, bahwa berdasarkan analisis data, terdapat 
hubungan antara pengetahuan kepala keluarga tentang 
pencegahan DBD dengan kontainer indeks di Desa 
Gondang Tani, dengan nilai korelasi sebesar -0,495 dan 
p value 0,000, hal tersebut menunjukan bahwa semakin 
baik pengetahuan kepala keluarga, maka semakin rendah 
kontainer indeks.10 

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu diberikan 
penyuluhan lebih lanjut oleh instansi terkait  kepada 
kepala-kepala sekolah tentang DBD dan pencegahannya. 

 
2. Hubungan Sikap dengan Kontainer Indeks 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar 
sikap responden mendukung dengan kontainer indeks di 
sekolah yaitu sebesar 51,1%, sedangkan yang tidak 
mendukung sebesar 49%. 

Sikap juga merupakan respon tertutup seseorang 
terhadap stimulus dan objek tertentu, yang sudah 
melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan 
(senang, tidak senang, setuju tidak setuju, baik, tidak baik 
dan sebagainya).11 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan di 
Ketapang Banyuwangi, bahwa tidak ada hubungan antara 
perilaku atau sikap pemberantasan sarang nyamuk dengan 
keberadaan jentik nyamuk, dengan nilai sig adalah 
0,974.12 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap 
awal tentang kontainer indeks de sekolah yang 
mendukung ada 26 responden dari 51 total responden.  

 

3.  Hubungan Kebijakan dengan Kontainer Indeks 
Tabel 2  menunjukan proporsi sekolah yang  tidak 

melaksanakan kebijakan berpotensi  jentik lebih tinggi 
sebesar 65% lebih tinggi  dari yang tidak melaksanakan 
yaitu 35,5%.  

Dari hasil penelitian menunjukan sebagian besar 
responden memiliki kebijakan sekolah terhadap 
keberadaan jentik nyamuk di sekolah yang baik sebesar 
60,8%. Kebijakan yang masih banyak belum dilakukan 
adalah memelihara ikan pemakan jentik di sekolah.  

Sekolah yang baik adalah yang siswa nya, kepala 
sekolah dan guru semua terlibat dalam kegiatan 
memantau jentik, dalam air. Selain pemantauan jentik, 
pelaksanaaan pencegahan demam berdarah juga dengan 
pelaksanaan penyuluhan, menguras bak mandi secara 
teratur, teratur menaburkan bubuk abate, dan mengubur 

sampah. Selain itu juga dilakukan kerja bakti secara rutin 
dan mengadakan lomba sekolah sehat.13 

 

a. Pemantauan Jentik di Sekolah 
      Dari hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah 
dasar di Kota Pontianak jumlah sekolah yang beresiko 
jentik di sekolah adalah sebesar 45,1%. 
 

Gambar 1. Jentik Nyamuk di Sekolah 
                                               
 

                                                    
 
 
 
 
                       Jentik nyamuk 

 
b. Kontainer Indeks Pemantauan Jentik di Sekolah 
      Dari hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah 
dasar di Kota Pontianak  dapat dilihat jumlah sekolah 
yang positif dan negatif jentik pada penampungan air 
berdasarkan sekolah dan berdasarkan kontainer indeks 
nya.  
      Berdasarkan kontainer indeks di sekolah dasar di Kota 
Pontianak kontainer yang beresiko jentik sebesar 357 
kontainer atau sebesar 73,76%. 
 

Gambar 2. Pemantauan Jentik di Sekolah 

            
Pemantauan Jentik di sekolah 

 
4. Observasi Lingkungan Sekolah 
 Dari hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah 
dasar di Kota Pontianak jumlah sekolah yang memiliki 
potensi peranakan nyamuk di lingkungan sekolah dan 
halam sekolah adalah sebesar 49%. Masih banyak nya 
sekolah yang mempunyai halaman yang berpotensi 
menjadi tempat peranakna nyamuk di lingkungan sekolah 
diantaranya sampah kaleng bekas dan plastik yang dapat 
menjadi kontainer tempat peranakan nyamuk. 

 
Gambar 3. Hasil Observasi Lingkungan Halaman 

Sekolah 

  
Observasi Lingkungan Halaman Sekolah 



 
 

  
 Observasi lingkungan juga mencakup gudang atau 
ruangan tempat menyimpan barang yang tidak terpakai 
yang dapat menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Dari 
hasil observasi yang dilakukan sekolah yang memiliki 
potensi peranakan nyamuk yang memiliki gudang atau 
ruangan tempat menyimpan barang yang tidak terpakai 
adalah sebesar 80,4%. 

 
Gambar 4. Hasil Observasi Lingkungan berupa Tempat 

Penyimpanan Barang atau Gudang 

  
 Gudang tempat penyimpanan barang 
 

KESIMPULAN 
1. Terdapat hubungan antara pengetahuan kepala  sekolah 

di Kota Pontianak dengan kontainer indeks di sekolah 
dasar dengan p value = 0,016<0,005 

2. Tidak terdapat hubungan antara sikap kepala sekolah di 
Kota Pontianak dengan  kontainer indeks di sekolah 
dengan p value = 0,760 > 0,05 

3. Terdapat hubungan antara kebijakan kepala sekolah 
dengan kontainer indeks di sekolah dengan p value = 
0,038 < 0,005. 
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