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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN SKRIPSI. 20 Februari 2018 

Sandra Panca Dewi 

 

GAMBARAN UPAYA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN), 

KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH  DAN  KEBERADAAN 

JENTIK NYAMUK DI TAMAN KANAK-KANAK KECAMATAN 

PONTIANAK KOTA 

XIV + 49 Halaman + 2 Tabel + 2 gambar 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever 

(DHF) sampai saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia yang cenderung meningkat prevalensinya serta semakin luas 

penyebarannya.Provinsi Kalimantan Barat dalam menunjukkan  bahwa kasus 

DBD pada tahun 2015 terbanyak ada di Kabupaten Ketapang yaitu sebanyak 406 

(42,69%), kemudian disusul oleh Kabupaten  Sintang sebanyak 113 (11,9%) 

kasus, Kabupaten Kubu Raya 103 kasus  (10,83%) Kota Pontianak sebanyak 49 

Kasus (5,15%) dan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 48 kasus (5,05%). Sedang 

untuk Kabupaten/Kota lainnya masih berada di bawah 5% dari total kasus yang 

ada.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran upaya Pemberantasan 

Sarang  Nyamuk (PSN), Kebersihan Lingkungan Sekolah  Dan  Keberadaan 

Jentik Nyamuk di Taman Kanak-Kanak  Kecamatan Pontianak Kota. Jenis 

penelitian adalah deskriftif dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 33 TK. Berdasarkan teknik proporsi hasil penelitian yang 

diperoleh tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : dari 33 

TK di Kecamatan Pontianak Kota, diperoleh sebagian besar TK melakukan 

kegiatan PSN dengan baik sebesar 78,8% dan tidak melakukan PSN dengan baik 

sebesar 21,2%, sebagian kebersihan lingkungan sekolah dikatagorikan baik 

sebesar 54,6% dan kurang baik sebesar 45,4%, dan  keberadaan jentik nyamuk 

dikatagorikan ada sebesar 36,4% dan ada  sebesar 63,6%. 

Diharapkan dinas kesehatan untuk dapat bekerja sama dengan pihak 

puskesmas dan sekolah untuk pemberantasan penyakit menular DBD dan 

memberikan pengawasan, menindak lanjuti hasil temuan dengan cara memberikan 

abate dan foging melakukan survei mengetahui  tingkat kepadatan vektor nyamuk, 

mengetahui tempat perindukan dan habitat larva dan membuat rencana 

pemberantasan sarang nyamuk serta pelaksanaannya. 

Kata kunci : PSN, Kebersihan Lingkungan Sekolah,  Jentik Nyamuk. 

 

 

 



ABSTRACT 

FACULTY OF HEALTH ESSAY, 20 February 2018 

Sandra Panca Dewi 

 

ANALYSIS  OVERVIEW OF MOSQUITO NESTS (PSN) ERADICATION, 

SCHOOL OF SCHOOL ENVIRONMENT AND EXISTENCE OF 

MOSQUITO LARVAE DITAMAN KANAK-KANAK KECAMATAN 

PONTIANAK KOTA 

 

XIV + 49page + 2 table + 2 picture 

 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) or Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) 

to date is one of the public health problems in Indonesia which tends to increase in 

prevalence and wider distribution.West Kalimantan Province showed that there 

were 406 (42.69%) DHF cases in 2015 in the Ketapang Regency, followed by 

Sintang District 113 (11.9%) cases, Kubu Raya District 103 cases (10.83 %) 

Pontianak City has 49 cases (5.15%) and Kapuas Hulu Regency is 48 cases 

(5.05%). As for other districts / cities, it is still below 5% of the total cases.This 

study aims to find out the description of the effort to eradicate mosquito nests 

(PSN), the cleanliness of the school environment and the existence of mosquito 

larvae in Pontianak Kota Kindergarten. This type of research is descriptive with 

the Cross Sectional approach. The sample in this study amounted to 33 TK. Based 

on the research results obtained, it can be concluded that the following: from 33 

kindergartens in Pontianak Kota Subdistrict, most of the kindergartens performed 

PSN activities well at 78.8% and did not perform PSN well by 21.2%, partly the 

cleanliness of the school environment was categorized as good as 54.6% and not 

good at 45.4%, and the presence of mosquito larvae was categorized as 36.4% and 

there were 63.6%. 

It is expected that the health department will be able to work together with 

the puskesmas and schools to eradicate dengue infectious diseases and provide 

supervision, follow up the findings by giving abate and foging to survey the 

density level of mosquito vectors, find out larvae and habitat of larvae and make 

nest eradication plans. mosquitoes and their implementation. 

 

Keywords: 

Eradication of mosquito nests, school environmental cleanliness, mosquito larvae 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic 

Fever (DHF) sampai saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia yang cenderung meningkat prevalensinya serta 

semakin luas penyebarannya. Penyakit DBD ini ditemukan hampir di seluruh 

belahan dunia terutama di negara–negara tropik dan subtropik, baik sebagai 

penyakit endemik maupun epidemik. Pada setiap negara penyakit DBD ini 

kebanyakan menyerang anak-anak dan 95% kasus dilaporkan berumur kurang 

dari 15 tahun. Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD biasanya terjadi di daerah 

endemik dan berkaitan dengan datangnya musim hujan, sehingga terjadi 

peningkatan aktifitas vektor Aedes pada musim hujan yang dapat 

menyebabkan terjadinya penularan penyakit DBD pada manusia melalui 

vektor Aedes. Sehubungan dengan morbiditas dan mortalitasnya, DBD disebut 

The Most Mosquito Transmitted Disease  (Soegijanto, 2006) 

Vektor utama penyakit DBD di Indonesia adalah nyamuk Aedes aegypti. 

Tempat yang disukai sebagai tempat perindukannya adalah genangan air yang 

terdapat dalam wadah (kontainer), tempat penampungan air artifisial misalnya 

drum, bak mandi, gentong, ember, dan sebagainya; tempat penampungan air 

alamiah misalnya lubang pohon, daun pisang, pelepah daun keladi, lubang 



batu; ataupun bukan tempat penampungan air misalnya vas bunga, ban bekas, 

botol bekas, tempat minum burung dan sebagainya (Soegijanto, 2006).  

 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah umum yang 

semakin membesar di negara-negara subtropik. Penyakit ini merupakan 

penyakit yang endemik di lebih 100 buah negara termasuk Afrika, Amerika, 

Mediterranean Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. World Health 

Organization (WHO) memperkirakan terdapat, di Asia Tenggara, dengan 

jumlah populasinya kira-kira 1,5 milyar, diperkirakan kurang lebih 1,3 milyar 

penduduknya berisiko untuk terkena penyakit DBD ini. 

Provinsi Kalimantan Barat dalam menunjukkan  bahwa kasus DBD 

pada tahun 2015 terbanyak ada di Kabupaten Ketapang yaitu sebanyak 406 

(42,69%), kemudian disusul oleh Kabupaten  Sintang sebanyak 113 (11,9%) 

kasus, Kabupaten Kubu Raya 103 kasus  (10,83%) Kota Pontianak sebanyak 

49 Kasus (5,15%) dan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 48 kasus (5,05%). 

Sedang untuk Kabupaten/Kota lainnya masih berada di bawah 5% dari total 

kasus yang ada (Dinkes Kalbar, 2016). Periode tahun 2014-2016 angka 

kesakitan penyakit DBD menunjukan trend fluktuatif, dimana pada tahun 

2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2012 

menjadi IR 35.9 per 100 penduduk di tahun 2013 dan meningkat di tahun 

2014 dengan IR 78.9 per 100.000 penduduk, dan menurun di tahun 2015 

menjadi IR 31.1 per 100.00.  (Puskesmas, 2016). 



Menurut Depkes RI, (1992) tempat perindukan nyamuk biasanya berupa 

genangan air yang tertampung disuatu tempat atau bejana. Nyamuk Aedes 

tidak dapat berkembangbiak digenangan air yang langsung bersentuhan 

dengan tanah, sedangkan jenis-jenis tempat penampungan air yaitu tempat 

penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari dan tempat penampungan 

air alamiah. Salah satu faktor penularan DBD adalah faktor lingkungan. Oleh 

karena itu tempat yang potensial untuk terjadi penularan DBD adalah tempat-

tempat umum seperti : sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas dan sarana pelayanan 

kesehatan lainnya, tempat umum lainnya (hotel, pertokoan, pasar, restoran, 

tempat ibadah dan lain-lain). 

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan 

lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya 

status kesehatan yang optimal pula. Ruang lingkup kesehatan lingkungan 

tersebut antara lain mencangkup: perumahan, pembuangan kotoran manusia 

(tinja), penyediaan air bersih, pembuangangan sampah, pembuangan air 

limbah, dan sebagainya. Adapun yang di maksud dengan usaha kesehatan 

lingkungan adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau mengoptimumkan 

lingkungan hidup manusia agar merupakan media yang baik untuk 

terwujudnya kesehatan yang optimum bagi manusia yang hidup didalamnya 

(Notoatmodjo, 2007). 

Peneliti melakukan penelitian di TK dengan alasan TK merupakan 

pendidikan anak-anak usia dini yang proses belajar mengajar dan bermain di 

mulai pada jam 07.00 sampai dengan jam 10.30. Nyamuk Aedes aegypti 



mempunyai dua waktu aktifitas menggigit, yaitu beberapa jam di pagi hari dan 

beberapa jam sebelum gelap. Lingkungan yang ada di sekolah dapat 

berpengaruh terhadap proses belajar mengajar maupun kesehatan warga 

sekolah dimana kegiatan kebersihan sekolah masih sulit dilakukan oleh anak 

TK. 

Sekolah merupakan tempat berkumpulnya peserta didik dan warga 

sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar, dengan demikian kondisi 

bangunan sekolah yang tidak sehat dapat berpengaruh terhadap kesehatan 

peserta didik maupun warga sekolah. Kondisi sekolah yang tidak memenuhi 

persyaratan kesehatan merupakan ancaman bagi peserta didik dan warga 

sekolah untuk terkena gangguan kesehatan dan penyakit menular antara lain 

DBD, cacingan dan diare (Depkes RI, 2007) 

Menurut Depkes RI, (2007) indikator lingkungan sekolah meliputi 

kondisi atap dan talang, kondisi dinding, kondisi lantai, pencahayaan, 

ventilasi, ketersediaan tempat cuci tangan, air bersih, toilet (kamar mandi, WC 

dan urinoir), sampah, sarana pembuangan air limbah, vektor, kantin, kondisi 

halaman sekolah. Pencahayaan alami di ruangan yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan mendukung berkembangbiaknya mikroorganisme, seperti: nyamuk, 

kuman penyakit dan jamur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan 

kesehatan dan penyebaran penyakit menular. Selain itu pencahayaan yang 

kurang, ruang menjadi gelap sehingga disenangi nyamuk untuk beristirahat, 

hal ini akan berisiko terhadap penularan penyakit DBD, karena ruangan yang 



gelap akan menjadi tempat nyamuk untuk beristirahat dan akan berpotensi 

untuk menggigit seseorang yang berada pada ruangan tersebut. 

Menurut Gobler dalam Roose (2008) umur nyamuk dipengaruhi oleh 

kelembaban udara. Pada suhu 20
0
C kelembaban 27% umur nyamuk betina 

mencapai 101 hari dan umur nyamuk jantan 50 hari. Pada kelembaban kurang 

dari 60% umur nyamuk akan menjadi pendek, sehingga tidak bisa menjadi 

vektor karena tidak cukup waktu untuk berpindah virus dari lambung ke 

kelenjar liur. 

  Nyamuk Aedes tidak dapat berkembangbiak digenangan air yang 

langsung bersentuhan dengan tanah. Tempat penampungan air (TPA), untuk 

keperluan sehari-hari seperti: drum, bak mandi/ WC, tempayan, ember dan 

lain-lain dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Aedes (Depkes RI 

1992).  

PSN DBD adalah kegiatan memberantas telur, jentik dan kepompong 

nyamuk penular DBD (Aedes aegypti) di tempat-tempat 

perkembangbiakannya. Penelitian  yang dilaksanakan Erniwati menunjukkan 

hasil penelitian bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tindakan PSN 

dengan keberadaan jentik. Hasil penelitian Setyobudi (2011), bahwa 

partisipasi dalam kegiatan PSN termasuk faktor yang berhubungan dengan 

keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti. Hasil penelitian Nani (2017) ini 

menunjukkan bahwa berdasarkan uji chi square dengan α= 5%, tindakan PSN 

(p value = 0,000; PR = 3,89; CI 95% 2,01-7,52). Kesimpulan dari penelitian 



ini adalah ada hubungan antara tindakan PSN dengan keberadaan jentik Aedes 

aegypti di wilayah kerja Pelabuhan Pulang Pisau. 

Penanganan sampah yang tidak memenuhi syarat, dapat menjadi tempat 

berkembangbiaknya vektor penyakit. Selain itu dapat juga menyebabkan 

pencemaran tanah dan menimbulkan ganguan kenyamanan dan estetika 

(Depkes RI, 2007) 

Menurut Depkes RI, (2007) Kondisi Halaman Sekolah   meliputi: 

Halaman sekolah berdebu pada musim kemarau akan menyebabkan debu 

berterbangan sehingga berpotensi menimbulkan penyakit ISPA dan pada 

musim hujan halaman menjadi becek dan berpotensi menimbulkan kecelakaan 

seperti terpeleset/jatuh, Halaman sekolah kotor (sampah berserakan), dapat 

mengganggu setetika dan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, tikus, 

lalat sehingga berpotensi menyebarkan penularan penyakit, Halaman sekolah 

yang ada genangan air akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk 

sehingga berpotensi menyebarkan penularan penyakit malaria, filaria, 

lepstospirosis. Tanaman atau tumbuhan yang tidak terawat dapat menjadi 

tempat berkembang biak dan peristirahatan nyamuk. 

Berdasarkan uraian di atas lingkungan yang ada di sekolah dapat 

berpengaruh terhadap proses belajar mengajar maupun kesehatan siswa. 

Kondisi dari komponen atau bagian-bagian bangunan serta fasilitas 

pendukung sekolah dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan timbulnya 

masalah kesehatan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “GAMBARAN UPAYA 



PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN), KEBERSIHAN 

LINGKUNGAN SEKOLAH  DAN  KEBERADAAN JENTIK NYAMUK  

(Studi di TK  Kecamatan Pontianak Kota). 

 

I.2 Rumusan Masalah  

TK merupakan pendidikan anak usia dini yang proses belajar mengajar 

dan bermain di mulai pada jam 07.00 sampai dengan jam 10.30. Umur 

nyamuk dipengaruhi oleh kelembaban udara. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimanakah Gambaran Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN), Kebersihan Lingkungan Sekolah  Dan  Keberadaan Jentik 

Nyamuk (Studi di TK  Kecamatan Pontianak Kota) 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan  umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Kebersihan Lingkungan Sekolah  Dan  

Keberadaan Jentik Nyamuk (Studi di TK  Kecamatan Pontianak Kota) 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengetahui gambaran PSN  di TK Kecamatan Pontianak Kota 

2. Mengetahui gambaran kebersihan lingkungan sekolah  di TK Kecamatan 

Pontianak Kota 

3. Mengetahui gambaran keberadan jentik nyamuk di TK Kecamatan 

Pontianak Kota 

 

I.4 Manfaat Penelitian 



I.4.1 Bagi Dinas kesehatan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan program dalam 

pemberantasan jentik nyamuk dan pengendalian penyakit DBD di Sekolah. 

I.4.2 Bagi Sekolah dan Siswa 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman anak mengenai pentingnya Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat pada siswa di Sekolah khususnya dalam mengetahui  

keberadaan jentik nyamuk dan pengendalian penyakit DBD di sekolah. 

I.4.3  Bagi Institusi Pendidikan 

    Sebagai bahan tambahan literatur kepustakaan yang dapat menjadi suatu 

bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak khususnya pengetahuan 

mengenai keberadaan jentik nyamuk dan pengendalian penyakit DBD di 

sekolah. 

I.4.4  Bagi Peneliti 

Sebagai media nyata untuk menerapkan berbagai ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk mendapatkan 

pengalaman secara langsung dalam melakukan penelitian, khusunya penelitian 

di bidang kesehatan lingkungan khususnya pengetahuan mengenai keberadaan 

jentik nyamuk dan pengendalian penyakit DBD di sekolah. 

I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

No Judul Peneliti Rancangan 

penelitian 

Hasil 

1. Faktor-faktor yang Farid Setyo  Desain ada hubungan antara 



berhubungan 

dengan keberadaan 

Jentik aedes 

aegypti di rw iv 

desa ketitang 

kecamatan 

Nogosari 

kabupaten boyolali 

Nugroho 

(2009) 

  

analitik 

korelasi 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

pelaksanaan PSN DBD (p 

= 0,039) 

dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti, tidak ada 

hubungan antara jenis 

tempat 

perindukan buatan (p = 1) 

dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti dan juga 

tidak ada 

hubungan antara sampah 

padat dengan keberadaan 

jentik Aedes aegypti (p = 

0,216) di 

RW IV Desa Ketitang 

Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali 

2. Hubungan kondisi 

lingkungan, 

kontainer, 

Dan perilaku 

masyarakat dengan 

keberadaan jentik 

Nyamuk aedes 

aegypti di daerah 

endemis 
Demam berdarah 

dengue surabaya 

 Ririh 

Yudhastuti, 

2005 

Desain 

analitik 

korelasi 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Kepadatan jentik nyamuk 

Aedes aegypti di 

Kelurahan 

Wonokusumo yang diukur 

dengan parameter HI = 58 

%, CI = 30,6 

%, BI = 82 % dan DF = 7, 

hal ini menunjukkan 

transmisi nyamuk 

Aedes aegypti tinggi 

sehingga penyebaran 

nyamuk semakin cepat 

dan semakin mudah 

penularan penyakit DBD. 

3. Faktor yang 

Berhubungan 

dengan 

Keberadaan Jentik 

Nyamuk Aedes 

eegypti di 

Kelurahan Batua 
Kota Makassar 

Tahun 2015 

Abdul Gafur 

(2015) 
Deskriptif  

analitik 

dengan 

desain 

cross-

sectional 

Hasil penelitian diperoleh 

bahwa faktor lingkungan 

seperti suhu dan 

kelembaban 

tidak ada hubungan 

dengan keberadaan jentik 

nyamuk A edes aegypti 

karena nilai p>α=0.05, 

faktor perilaku hanya 

pengetahuan yang 

berhubungan dengan 

keberadaan jentik nyamuk 

Aedes aegypti dengan 



p=0.003 <α=0.05 

sedangkan faktor tempat 

penampungan air (TPA) 

berdasarkan karakteristik 

hanya warna TPA yang 

berhubungan dengan 

keberadaan jentik 

nyamuk A edes aegypti 

dengan p=0.003 <α=0.05. 

 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meniliti 

keberadaan jentik nyamuk, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

objek penelitian sebelumnya meneliti pada kondisi lingkungan, kontainer, 

dirumah rumah masyarakat, penelitian ini meneliti di lingkungan TK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
II.1 Nyamuk  

II.1.1 Siklus Hidup Nyamuk 

 
Nyamuk seperti juga nyamuk Anophelini mengalami etamorphosis 

sempurna, yaitu: telur, jentik, kepompong, nyamuk. Stadium telur, jentik, dan 

kepompong hidup di dalam air. Pada umumnya telur akan menetas menjadi jentik 

dalam waktu ±2 hari setelah telur terendam air. Stadium jentik biasanya 

berlangsung 6-8 hari, dan stadium kepompong berlangsung antara 2-4 hari. 

Pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu selama 9-10 

hari (Depkes RI, 2005). 

1. Telur 

Telur diletakkan satu persatu pada permukaan yang lembab tepat di atas batas 

air. Kebanyakan nyamuk betina dalam satu siklus gonotropik meletakkan telur di 

beberapa tempat perindukan. Masa perkembangan embrio selama 48 jam pada 

lingkungan yang hangat dan lembab. Setelah perkembangan embrio sempurna, 

telur dapat bertahan pada keadaan kering dalam waktu yang lama (lebih dari satu 

tahun). 

Telur menetas bila wadah tergenang air, namun tidak semua telur menetas pada 

saat yang bersamaan. Kemampuan telur bertahan dalam keadaan kering 

membantu kelangsungan hidup spesies selama kondisi iklim yang tidak 

menguntungkan (Depkes RI, 2003). 



 

 

2. Jentik  

Jentik memerlukan empat tahap perkembangan. Jangka waktu perkembangan 

jentik tergantung pada suhu, ketersediaan makanan, dan kepadatan jentik dalam 

sebuah kontainer. Dalam kondisi optimal, waktu yang dibutuhkan dari telur 

menetas hingga menjadi nyamuk dewasa adalah tujuh hari, termasuk dua hari 

dalam masa pupa. Sedangkan pada suhu rendah, dibutuhkan waktu beberapa 

minggu (Depkes RI, 2003). Menurut Depkes RI, (2005) ada empat tingkat (instar) 

jentik sesuai dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu : 

a). Instar I: berukuran paling kecil, yaitu 1-2 mm 

b). Instar II: 2,5-3,8 mm 

c). Instar III: lebih besar sedikit dari larva instar II 

d). Instar IV: berukuran paling besar 5 mm. 

3. Survey Jentik 

Survey jentik nyamuk dilakukan dengan cara sebagai berikut (Depkes RI, 

2005): 

a. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan 

nyamuk diperiksa (dengan mata telanjang) untuk mengetahui ada tidaknya 

jentik. 

b. Untuk memeriksa TPA yang berukuran besar, seperti: bak mandi, tempayan, 

drum, dan bak penampungan air lainnya. Jika pada pandangan (penglihatan) 



pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-kira 1 menit unutk 

memastikan bahwa benar jentik tidak ada. 

c. Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil, seperti: vas 

bunga atau pot tanaman air atau botol yang airnya keruh, seringkali airnya 

perlu dipindahkan ke tempat lain. 

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

biasanya digunakan senter. 

4. Metode Survey Jentik 

Metode survey jentik dapat dilakukan dengan cara (Depkes RI, 2005): 

a. Single larva: Cara ini dilakukan dengan mengambil satu jentik di setiap 

tempat genangan air yang ditemukan jentik untuk diidentifikasi lebih lanjut. 

b. Visual: Cara ini cukup dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya jentik di 

setiap tempat genangan air tanpa mengambil jentiknya. Biasanya dalam 

program DBD menggunakan cara visual. 

Ukuran yang dipakai  untuk mengetahui kepadatan jentik yaitu 

dengan Container Index (CI): 

%100
diperiksa yangcontainer Jumlah 

jentikdengan container Jumlah 
x  

 

     

5. Pupa (Kepompong)  

Pupa (kepompong) berbentuk seperti koma. Bentuknya lebih besar 

namun lebih ramping dibanding jentik. Pupa berukuran lebih kecil jika 

dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk lain (Depkes RI, 2005). Menurut 



Sugito (1989), pupa tidak memerlukan udara dan makan, belum bisa dibedakan 

antara jantan dan betina, menetas dalam waktu 1-2 hari, dan menjadi nyamuk 

dewasa, pada umunya nyamuk jantan menetas lebih dahulu dari nyamuk betina. 

6. Nyamuk Dewasa 

Sesaat setelah muncul menjadi dewasa, nyamuk akan kawin dan 

nyamuk betina yang telah dibuahi akan mencari makan dalam waktu 24-36 jam 

kemudian. Darah merupakan sumber protein terpenting untuk pematangan 

telur (Depkes RI, 2003). Habitat tempat perindukan nyamuk  adalah di air yang 

relatif bersih, yaitu di wadah-wadah tempat penampungan air untuk 

kepentingan sehari-hari dan barangbarang bekas, seperti ban, botol, kaleng, 

plastik, pecahan kaca, dan sebagainya yang merupakan lingkungan buatan 

manusia (Nadezul, 2007). 

II.1.2 Bionomik Nyamuk 

 

1. Tempat Perkembangbiakan 

Jenis tempat perkembangbiakan nyamuk dapat dikelompokkan sebagai 

berikut (Depkes RI, 2005): 

a. TPA untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, tangki reservoir, 

tempayan, bak mandi/wc, dan ember. 

b. TPA bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat minum burung, 

vas bunga, perangkap semut dan barang-barang bekas (ban, kaleng, 

botol, plastik dan lain-lain). 

c. Tempat penampungan air alamiah seperti: lobang pohon, lobang batu, 

pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang dan potongan bambu. 



 

 

2. Kebiasaan menggigit 

Nyamuk bersifat anthropophilic, walaupun mungkin akan menghisap 

darah hewan berdarah panas lain yang ada. Sebagai spesies yang aktif siang hari 

nyamuk betina mempunyai dua waktu aktifitas menggigit, yaitu beberapa jam di 

pagi hari dan beberapa jam sebelum gelap. Apabila pada waktu menghisap 

darah terganggu, maka nyamuk dapat menghisap lebih dari satu orang. Perilaku 

ini sangat meningkatkan efektifitas penularan pada masa Kejadian Luar Biasa 

(KLB) atau wabah DBD (Depkes RI, 2003). 

3. Kebiasaan beristirahat 

Nyamuk suka beristirahat di tempat yang gelap, lembab, tempat 

tersembunyi di dalam rumah atau bangunan, termasuk tempat tidur, kloset, 

kamar mandi dan dapur (Depkes RI, 2003). Setelah menghisap darah, nyamuk 

hinggap (beristirahat) di dalam atau kadang-kadang di luar rumah berdekatan 

dengan tempat perkembangbiakannya. Biasanya di tempat yang agak gelap dan 

lembab. Di tempat ini nyamuk menunggu proses pematangan telurnya (Depkes 

RI, 2005). 

4. Jangkauan terbang 

Penyebaran nyamuk betina dewasa dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

termasuk keberadaan tempat bertelur dan darah sebagai makanan, namun 

kelihatannya terbatas pada wilayah 100 meter dari tempat upa menetas 

menjadi nyamuk dewasa. Walupun demikian, penelitian terbaru di Puerto Rico 



menunjukkan bahwa nyamuk betina dewasa menyebar lebih dari 400 meter 

untuk mencari tempat bertelur. Penyebaran pasif nyamuk dewasa dapat terjadi 

melalui telur dan jentik dalam wadah (Depkes RI, 2003). 

 

II.2 Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN) 

PSN DBD adalah kegiatan memberantas telur, jentik dan kepompong 

nyamuk penular DBD  di tempat-tempat perkembangbiakannya. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh (Syarifah, 2007) bahwa terdapat hubungan 

antara PSN DBD dengan keberadaan jentik dimana penelitian tersebut dilakukan di 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2007. Pada penelitian tersebut nilai 

proporsi ABJ sebesar 0,93. Menurut (Depkes RI, 2005), Pemberantasan terhadap 

jentik nyamuk Aedes aegypti yang dikenal dengan istilah Pemberantasan Sarang 

Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) dilakukan dengan cara: 

a. Fisik: cara ini dikenal dengan kegiatan 3-M yaitu menguras (dan 

menyikat) bak mandi, bak wc, dan lain-lain. Menutup tempat 

penampungan air rumah tangga (tempayan, drum, dan lain-lain). 

Mengubur, menyingkirkan atau memusnahkan barang-barang bekas 

(seperti kaleng, ban, dan lain-lain). 

b. Kimia: cara memberantas jentik dengan menggunakan insektisida 

pembasmi jentik (larvasida) ini antara lain dikenal dengan istilah 

larvasidasi. Larvasida yang biasa digunakan adalah granules (sand 

granules). Dosis yang digunakan 10 gram (± 1 sendok makan rata) untuk 



tiap 100 liter air. Larvasidasi dengan temephos ini mempunyai efek residu 

3 bulan 

c. Biologi: cara ini dengan memelihara ikan pemakan jentik (ikan kepala 

timah, ikan gupi, ikan cupang dan lain-lain). Dapat juga dengan 

menggunakan Bacillus thuringiensis H-14. 

Tempat perindukan nyamuk sangat berhubungan dengan kehidupan 

manusia yang menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Oleh 

karena itu, sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan tempat 

penampungan air yang digunakan, agar dapat mengurangi 

perkembangbiakan jentik nyamuk pada air bersih yang digunakan. 

Kebersihan tempat penampungan air ini berkaitan dengan kegiatan 

pengurasan yang dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat memutus mata rantai siklus kehidupan nyamuk 

dalam air agar jentik tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mencapai 

dewasa. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan antara tindakan 

PSN dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di Pelabuhan Pulang Pisau. 

Responden yang memiliki tindakan buruk mempunyai risiko lebih besar 

terhadap keberadaan jentik Aedes aegypti yaitu sebesar 3,89 kali 

dibandingkan dengan responden yang memiliki tindakan baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Suroso (2003) yang 

menyatakan bahwa upaya yang tepat dalam pemberantasan penyakit DBD 

adalah dengan melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, hal 



tersebut di dukung oleh penelitian Sumekar (2007) yang menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan antara pelaksanaan PSN  dengan keberadaan 

jentik. Penelitian Suyasa et al (2008) juga menunjukkan hasil yang sama 

bahwa ada hubungan antara tindakan dengan keberadaan vektor DBD. 

Penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Imawati 

(2015) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

pelaksanaan PSN dengan keberadaan jentik, mempunyai nilai PR = 1,97 ; CI 

1,53-2,55, artinya bahwa responden yang tidak mempunyai kebiasaan 

melakukan PSN maka akan memiliki risiko 1,97 kali lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang mempunyai kebiasaan melakukan 

PSN. Penelitian Aghnes (2013) juga menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara tindakan pemberantasan sarang nyamuk dan keberadaan jentik 

nyamuk Aedes sp. Dengan nilai p = 0,037 dan PR = 2,37 ; CI 1,044-5,402 

artinya bahwa responden yang mempunyai tindakan tidak baik terhadap 

pemberantasan sarang nyamuk akan mempunyai risiko 2,37 kali lebih besar 

terdapat jentik Aedes sp. di rumahnya dari pada responden yang mempunyai 

tindakan pemberantasan sarang nyamuk baik. 

Vaksin untuk mencegah penyakit DBD sampai sekarang belum ada, 

maka upaya pemberantasan penyakit DBD harus dititik beratkan pada upaya 

pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti,di samping kewaspadaan dini 

terhadap kasus DBD untuk membatasi angka morbiditas dan mortalitas. 

Meskipun pengasapan/fogging dengan menggunakan bahan insektisida 

dilaksanakan tetapi apabila jentik nyamuk masih tidak diberantas, maka 



akan tumbuh nyamuk dewasa yang selanjutnya akan menularkan penyakit 

DBD. 

 

 

II.3 Lingkungan Sekolah  

II.3.1 Pengertian 

Lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh 

kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati (Supardi, 2003 dalam Setyo, 

2005).  Menurut Yusuf (2001) dalam Setyo (2005) sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang secara sistematis malaksanakan program bimbingan, 

pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu  

mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, 

intelektual, emosional, maupun sosial. Jadi, lingkungan sekolah adalah jumlah 

semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada didalam lembaga 

pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program  pendidikan dan 

membantu siswa  mengembangkan potensinya.  

II.3.2 Unsur-unsur Lingkungan Sekolah  

Sebagaimana halnya dengan keluarga dan institusi sosial lainnya, sekolah 

merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi dan 

berfungsi mewariskan kebudayaan masyarakat kepada anak.  Sekolah merupakan 

suatu sistem sosial yang mempunyai organisasi yang unik dan pola relasi sosial 

diantara para anggotanya  yang bersifat  unik pula.  Ini kita sebut kebudayaan 

sekolah.  



Menurut  Ahmadi (1991) dalam Setyo (2005) menyatakan bahwa 

kebudayaan sekolah itu mempunyai beberapa unsur penting, yaitu:  

1) Letak lingkungan dan prasarana fisik  sekolah (gedung sekolah, meubelier, 

perlengkapan yang lain).    

2) Kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun  fakta-fakta yang 

menjadi keseluruhan program pendidikan.  

3) Pribadi-pribadi yang merupakan warga  sekolah yang terdiri atas siswa, guru, 

non teaching specialist dan tenaga administrasi.  

4) Nilai-nilai norma, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah.  

Sedangkan menurut Slameto (2003) “Faktor sekolah yang mempengaruhi 

belajar meliputi:   

1) Relasi guru dengan siswa  

Di dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai 

gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa 

berusaha mempelajari sebaik-baiknya.  Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika 

siswa membenci gurunya.  Maka, ia segan mempelajari mata pelajaran yang 

diberikannya, akibatnya pelajarannya tidak maju.  

2) Relasi siswa dengan siswa  

Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami 

tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok.  Akibatnya makin parah 

masalahnya dan akan mengganggu belajarnya.  Lebih-lebih lagi ia menjadi malas 

untuk masuk sekolah dengan alasan-alasan  yang tidak-tidak karena di sekolah 



mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya.  Jika 

hal ini terjadi, segeralah siswa diberi layanan bimbingan dan penyuluhan agar ia 

dapat diterima kembali ke dalam kelompoknya.  

 

3) Disiplin sekolah  

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar.  Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan 

guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/ 

karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan/ keteraturan kelas, 

gedung sekolah, halaman dan lain-lain, kedisiplinan Kepala Sekolah dalam 

mengelola seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan tim dalam 

pelayanannya kepada siswa.  

Dengan demikian agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin di 

dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan di perpustakaan. Agar siswa disiplin 

haruslah guru beserta staf  yang lain disiplin juga.  

4) Fasilitas Sekolah  

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat 

pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa 

untuk menerima bahan yang diajarkan itu.  Alat pelajaran yang lengkap dan 

tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka 

belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju. Kenyataan saat ini dengan 



banyaknya tuntutan yang masuk sekolah, maka memerlukan alat-alat yang 

membantu lancarnya belajar siswa dalam jumlah yang besar pula, seperti buku-

buku di perpustakaan, laboratorium atau media-media lain. Kebanyakan sekolah 

masih kurang memiliki media dalam jumlah maupun kualitasnya.  

 

II.3.3 Indikator Lingkungan Sekolah 

Lingkungan yang ada di sekolah dapat berpengaruh terhadap proses belajar 

mengajar maupun kesehatan warga sekolah. Kondisi dari komponen atau bagian-

bagian bangunan serta fasilitas pendukung sekolah dalam keadaan tertentu dapat 

menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Adapun yang termasuk dalam 

indikator lingkungan sekolah tersebut antara lain (Depkes RI, 2007) : 

1) Kondisi Atap dan Talang 

Atap dan talang yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menjadi 

tempat perindukan nyamuk dan tikus. Kondisi ini mendukung penyebaran dan 

penularan penyakit demam berdarah dan leptospirosis. 

2) Kondisi Dinding 

Dinding yang tidak bersih atau berdebu selain mengurangi estetika juga 

berpotensi merangsang timbulnya gangguan pernafasan seperti asthma atau 

penyakit saluran pernafasan lainnya. 

3) Pencahayaan 

Pencahayaan alam di ruangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan 

mendukung berkembangbiaknya mikroorganisme, seperti: kuman penyakit dan 



jamur. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. 

Kesilauan di kelas dapat ditimbulkan oleh pencahayaan alami maupun 

peneranggan buatan. Kesilauan menyebabkan kelelahan mata sehingga 

mengganggu proses belajar mengajar dan berpotensi menurunkan prestasi 

belajar peserta didik. 

Pencahayaan alami dianggap baik jika besarnya antara 60–120 lux dan 

buruk jika kurang dari 60 lux atau lebih dari 120 lux. Kesilauan di kelas dapat 

ditimbulkan oleh pencahayaan alami maupun peneranggan buatan. Kesilauan 

menyebabkan kelelahan mata sehingga mengganggu proses belajar mengajar 

dan berpotensi menurunkan prestasi belajar peserta didik (Depkes RI, 2007). 

4) Ventilasi  

Ventilasi di ruangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan menyebabkan 

proses pertukaran udara tidak lancar sehingga menjadi pengap dan lembab. 

Selain itu secara tidak langsung dapat menimbulkan kelelahan dan ketidak 

nyamanan sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar (Depkes RI, 

2007). 

Sekolah  dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan 

akan membawa pengaruh bagi penghuninya. Menurut Azwar (1990) dalam 

Notoadmojo (2003), salah satu fungsi ventilasi adalah menjaga aliran udara 

dalam rumah tersebut tetap segar. Luas ventilasi rumah yang  memnuhi syarat  

10 %-15%. 

5) Tempat Penampungan Air 



         Nyamuk tidak dapat berkembangbiak digenangan air yang langsung 

bersentuhan dengan tanah. Tempat penampungan air (TPA), untuk keperluan 

sehari-hari seperti: drum, bak mandi/ WC, tempayan, ember dan lain-lain dapat 

menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk (Depkes RI 1992) 

 

6) Ketersediaan Tempat Cuci Tangan 

Tangan yang kotor berpotensi menimbulkan penyakit. Kebiasaan cuci 

tangan dengan sabun menurunkan kejadian penyakit diare ± 30. Tersedianya 

tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun bertujuan untuk menjaga 

kebersihan diri dan melatih kebiasaan cuci tangan dengan menggunakan sabun 

sebelum makan dan sesudah buang air besar serta setelah melakukan kegiatan 

yang menyebabkan tanggan menjadi kotor. 

7) Toilet (Kamar Mandi, WC, Urinoir) 

Toilet yang pencahayaan dan penerangannya kurang, dapat menjadi 

tempat peristirahatan nyamuk. 

8) Sampah 

Penanganan sampah yang tidak memenuhi syarat, dapat menjadi tempat 

berkembangbiaknya vektor penyakit. Selain itu dapat juga menyebabkan 

pencemaran tanah dan menimbulkan ganguan kenyamana dan estetika. 

9) Sarana Pembuangan Air Limbah 

Sarana pembuangan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan 

ataupun yang tidak dipelihara (air limbah harus mengalir dengan lancar, tidak 



menimbulkan genangan) akan menimbulkan bau, mengganggu estetika dan 

menjadi tempat perindukan nyamuk dan bersarangnya tikus. 

10) Kantin/ Warung Sekolah 

Kantin/ warung sekolah sangat diperlukan oleh peserta didik untuk 

tempat memenuhi kebutuhan makanan jajanan pada saat istirahat. Makanan 

jajanan yang disajikan tersebut harus memenuhi syarat kesehatan, karena 

pengelolahan makanan jajanan yang tidak baik akan menimbulkan penyakit 

bawaan makanan berpengaruh terhadap kesehatan sehingga akan 

mempengaruhi proses belajar mengajar. 

11) Kondisi Halaman Sekolah 

Halaman Sekolah meliputi: 

a) Halaman sekolah berdebu pada musim kemarau akan menyebabkan debu 

berterbangan sehingga berpotensi menimbulkan penyakit ISPA dan pada 

musim hujan halaman menjadi becek dan berpotensi menimbulkan 

kecelakaan seperti terpeleset/jatuh. 

b) Halaman sekolah kotor (sampah berserakan), dapat mengganggu setetika 

dan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, tikus, lalat sehingga 

berpotensi menyebarkan penularan penyakit. 

c) Halaman sekolah yang ada genangan air akan menjadi tempat berkembang 

biaknya nyamuk sehingga berpotensi menyebarkan penularan penyakit 

malaria, filaria, lepstospirosis. 

d) Tanaman atau tumbuhan yang tidak terawat dapat menjadi tempat 

berkembang biak dan peristirahatan nyamuk. 



12) Perilaku 

Kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dapat mempengaruhi terjadinya 

penularan dan penyebaran penyakit. Sekolah merupakan tempat pembelajaran 

bagi peserta didik untuk membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat, 

untuk menurunkan risiko terkena penyakit tertentu. 

Beberapa perilaku hidup bersih dan sehat antara lain: tidak merokok, 

buang sampah pada tempatnya, buang air besar di WC, minum air yang telah 

dimasak, menjaga kebersihan diri, cuci tangan pakai sabun setelah buang air 

besar dan sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. 

 

II.4 Kerangka Teori 

Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disusun kerangka teori sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Teori 
  

 
Sumber: Tinjauan Pustaka  
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BAB  III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

III.1.Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

            

                                                                    

 

 

 

 

       

 

 

Gambar III.1 

Kerangka Konsep 

 

III.2. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :  PSN, kebersihan 

lingkungan sekolah  dan  keberadaan jentik nyamuk  
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III.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Ukur 

1. PSN Kegiatan  memberantas 

telur, jentik dan 

kepompong nyamuk 

penular DBD (Aedes 

aegypti) di tempat-

tempat 

perkembangbiakannya 

meliputi fisik dan kimia 

Komunikasi 

langsung/ 

wawancara 

Kuesioner  

  

1. Tidak 

melakuka

n PSN 

dengan 

baik  

< 6 

2. Melakukan 

PSN 

dengan 

baik  ≥ 6 

 

  

Ordinal  

 

 

 

2 Kebersihan 

lingkungan 

sekolah 

Keberadaan sampah 

maupun lubang-lubang 

yang dapat menimbulkan 

berkembangbiaknya 

nyamuk 

Observasi  Kuesioner 1. Kurang 

baik  < 4  

2. Baik ≥ 4 

Ordinal   

3 Keberadaan 

jentik 

nyamuk  

 

Jangka waktu 

perkembangan jentik 

tergantung pada suhu, 

ketersediaan makanan 

dan kepadatan jentik 

dalam sebuah kontainer 

Observasi  

 

Kuesioner 

dan Senter 

 

1.  Ada  

2. Tidak  ada 

  

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  IV 

METODE PENELITIAN 

 

IV. 1  Desain Penelitian 

Jenis penelitian adalah deskriftif dengan pendekatan Cross 

Sectional karena data dari variabel-variabel yang diteliti diperoleh secara 

bersamaan yang bertujuan untuk mengetahui Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN), Kebersihan Lingkungan Sekolah  Dan  Keberadaan Jentik 

Nyamuk (Studi di TK  Kecamatan Pontianak Kota) 

 

IV. 2. Waktu dan Tempat penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan  November 2017, dengan 

tempat penelitian di TK  Kecamatan Pontianak Kota. 

 

IV. 3  Populasi dan Sampel 

  IV.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian populasi dalam 

penelitian ini adalah  seluruh TK  Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 33 

sampel 

  IV.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini  adalah  dilakukan secara total 

sampling  yaitu bahwa semua TK sekolah dari populasi mempunyai 

kesempatan sebagai sampel.  

 

 



 

 

IV. 4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data      

IV.4.1  Data  Primer 

Data primer yaitu. PSN dan kebersihan lingkungan sekolah diukur  

dengan pedoman kuesioner,  keberadaan jentik nyamuk dengan alat bantu 

menggunakan senter.    

IV.4.2 Data Sekunder 

  Data sekunder yaitu data jumlah kejadiaan DBD diperoleh dari 

Dinas Kesehatan Kota Pontianak, data jumlah TK diperoleh dari Dinas 

Pendidikan Kota Pontianak. 

  IV.4.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

yaitu lembar observasi, pengukuran dan kuesioner. 

 

IV. 5   Teknik Pengelolahan dan Penyajian Data 

IV.5.1.  Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses 

pengolahan data yang terdiri dari : 

1. Editing,  yaitu memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan 

keseragaman data secara keseluruhan dari variabel-variabel penelitian. 

2. Coding,  yaitu mengklasifikasikan data dari masing-masing variabel 

dengan kode-kode tertentu. 



3. Entry/proses, yaitu mengentri data dari instrument penelitian 

menggunakan software program komputer yang relevan. 

4. Cleaning, yaitu memastikan bahwa seluruh data yang telah 

dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sudah sesuai dengan yang 

sebenarnya. 

5. Analiting, yaitu menganalisis berdasarkan data yang sudah 

dimasukkan.  

 

IV.5.2.  Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu : 

1. Bentuk tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk memudahkan 

pembacaan data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

2. Bentuk teks atau narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi dilakukan untuk 

mendiskripsikan penjelasan dari data yang telah disajikan.   

IV.6   Teknik Analisis Data 

 Analisis Univariat adalah analisis dengan menampilkan variabel-

variabel yang akan diteliti meliputi variabel indenpenden dan dependen 

menghitung frekuensi dan presentase masing-masing subjek penelitian.  

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

V.1. Hasil  

V.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Pontianak Kota merupakan salah satu kecamatan yang 

ada di Kota Pontianak. Karena posisinya tersebut, kota yang merupakan 

ibukota provinsi Kalimantan Barat ini di kenal sebagai "Bumi Khatulistiwa". 

Letaknya yang dilintasi garis khatulistiwa menjadikan kota Pontianak 

sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara. Kota 

Pontianak dipisahkan oleh sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, 

Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman air antara 12 sampai 

dengan 16 meter sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. 

Kecamatan Pontianak kota berbatasan dengan: 

 

 

Bagian Utara  :  Berbatasan dengan Kecamatan Pontianak 

Timur  

Bagian Selatan  :  Berbatasan dengan Kecamatan Pontianak 

Selatan  

Bagian Barat  :  Berbatasan dengan Kecamatan  Pontianak 

Barat 

Bagian Timur  :  Berbatasan dengan Kecamatan Pontianak 

Tenggara 



 

V.1.4 Gambaran Penelitian 

Tahap ini dimulai dengan mengurus surat izin  turun studi 

pendahuluan untuk melakukan observasi dan wawancara pada pengurus 

TK di kota Pontianak  dan mengurus surat izin yang ditujukan pada Dinas 

Pendidikan  dalam proses pengambilan data primer  
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Gambar V.1  

Proses Jalannya Penelitian 

 

V.1.2. Analisis Univariat 

1. Kegiatan PSN 

Diagram V.1 

Distribusi Frekuensi Kegiatan PSN 

 
 

  Sumber : Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan diagram V.1 diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak 

Kota, diperoleh sebagian besar TK dikategorikan melakukan PSN dengan baik 

sebesar 78,8% dan tidak melakukan PSN dengan baik sebesar 21,2%. 

Selanjutnya pertanyaan per item dapat dilihat pada diagram di bawah 

ini: 

 

 

 



 

 

 

 

Diagram  V.2 

Analisis per item pernyataan mengenai kegiatan PSN di TK  

Kecamatan Pontianak Kota 

 

 
 

Sumber : Data Primer,  2017 

Berdasarkan diagram di atas  menunjukkan bahwa hasil analisis 

pernyataan peritem seluruh (100%)  sekolah TK di Kecamatan Pontianak Kota 
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melakukan kegiatan PSN seperti ada jadwal bersih-bersih TK secara 

menyeluruh, dalam 2 minggu ada kegiatan menguras tempayan/gentong, jika 

ada barang bekas (kaleng, botol, plastik)  yang dapat menampung air hujan 

menguburnya dan jika ada barang-barang kaleng, botol, plastik) yang 

menampung air hujan membuangnya, sedangkan sekolah tidak melakukan 

salah satu kegiatan PSN adalah dalam 2 minggu ada kegiatan menguras 

tempayan/gentong sebesar 45,5%. 

2. Kebersihan Lingkungan Sekolah 

Diagram V.3 

Distribusi Frekuensi bersihan Lingkungan Sekolah 

 

  Sumber : Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan diagram V.3 diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak 

Kota, diperoleh sebagian kebersihan lingkungan sekolah dikatagorikan baik 

sebesar 54,6% dan kurang baik sebesar 45,4%. 

Selanjutnya pertanyaan per item dapat dilihat pada diagram di bawah ini 
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Diagram V.4 

Analisis per item pernyataan mengenai Kebersiham Lingkungan Sekolah 

 di TK  Kecamatan Pontianak Kota 

 

 
 

Sumber : Data Primer,  2017 

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa hasil analisis 

pertanyaan peritem sebagian besar kebersihan lingkungan sekolah tidak 

terdapat  Daun-daun pepohonan/bunga yang berserakan (84,8%) dan tidak ada 
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kaleng-kaleng bekas sebesar 90,9%. Sedangkan lingkungan sekolah sebagian 

besar ada keberadaan tempat penimbunan sampah yang terbuka (72,7%) dan 

plastik-plastik  bekas sisa makanan/minuman (39,4%)  . 

 

 

 

 

3. Keberadan jentik nyamuk  

Diagram V.5 

Distribusi Frekuensi keberadan jentik nyamuk di TK Kecamatan Pontianak Kota 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan diagram V.5 diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak 

Kota, diperoleh sebagian keberadaan jentik nyamuk dikatagorikan tidak ada 

jentik  sebesar 63,6% dan ada jentik sebesar 36,4%. 

Selanjutnya pertanyaan per item dapat dilihat pada diagram di bawah 

ini: 

Diagram  V.6 

Analisis per item pertanyaan mengenai Keberadan jentik nyamuk di TK  

Kecamatan Pontianak Kota 



 

 
 

Sumber : Data Primer,  2017 

Berdasarkan diagram di atas  menunjukkan bahwa hasil analisis peritem 

sebagian  responden/TK yang terdapat jentik nyamuk terbanyak berada di 

tempayan 1 sebesar 18,2%. 

Tabel  V.7 

Analisis per item mengenai Tempat Penampungan Air di TK  Kecamatan 

Pontianak Kota 

 
No Nama TK Drum Bak mandi Tempayan Ember 

1. KemalaBhayangkari 2 2 3 3 

2. Al Ikhwah 0 2 1 3 

3. Kesuma  0 1 0 2 

4. Lebah kecil 0 2 3 2 

5. Mutiara bunda 1 1 0 2 

6. Islam Terpadu Al Mumtaz 1 2 0 1 

7. Tadika Puri 0 1 0 2 

8. Al Mukadimah 1 2 0 3 

9. Ikal  1 2 0 2 
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10. Bina Sari 1 2 0 0 

11. Islam Semesta Khatulistiwa 1 2 0 1 

12. Aisyiyah 1 1 1 0 3 

13. Andhika Putra 0 1 0 1 

14. Kartika XVII – 01 0 1 1 2 

15. LKIA IV 0 2 0 2 

16. Bawamai 1 2 0 1 

17. Pertiwi Kota 0 2 0 3 

18. Kemala Bhayangkari 13 1 0 0 6 

19. Permata Sari 0 1 2 0 

20. Maria Joseph 1 0 0 3 

21. Tunas IGTKI PGRI 0 1 1 1 

22. Al Adabiy 0 2 1 2 

23. Gemilang  0 2 0 1 

24. Santa Maria 0 2 1 0 

25. Karya Yosep 0 2 1 0 

26. Kartika XVII-05 1 1 1 3 

27. Sahabat 0 2 0 2 

28. Yaa Bunaya 0 0 0 3 

29. Kartini  1 0 0 2 

30. Bruder Melati 0 0 1 3 

31. LKIA 1 1 1 3 

32. Cahaya Mentari 0 2 1 2 

33. Suster  1 1 1 3 

Sumber : Data Primer,  2017 

Berdasarkan tabel V.7 di atas  menunjukkan tempat penampungan air 

di TK Kecamatan Pontianak Kota bahwa ada 18 TK yang tidak memiliki 



drum, 5 TK tidak memiliki bak mandi, 19 TK tidak memiliki tempayan dan 4 

TK tidak memiliki ember. 

V.2. Pembahasan 

V.2.1 Gambaran PSN  di TK Kecamatan Pontianak Kota 

Berdasarkan diagram V.1 diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak 

Kota, diperoleh sebagian besar TK melakukan kegiatan PSN dengan baik 

sebesar 78,8% dan tidak melakukan PSN dengan baik sebesar 21,2%. 

Berdasarkan diagram di atas  menunjukkan bahwa hasil analisis 

pernyataan peritem seluruh (100%)  sekolah TK di Kecamatan Pontianak Kota 

melakukan kegiatan PSN seperti ada jadwal bersih-bersih TK secara 

menyeluruh, dalam 2 minggu ada kegiatan menguras tempayan/gentong, jika 

ada barang bekas (kaleng, botol, plastik)  yang dapat menampung air hujan 

menguburnya dan jika ada barang-barang kaleng, botol, plastik) yang 

menampung air hujan membuangnya, berdasarkan pernyataan TK di 

Kecamatan Pontianak Kota tidak melakukan salah satu kegiatan PSN yaitu 

mengubur barang bekas yang dapat menampung air  sebesar 100%. Di TK 

Kecamatan Pontianak Kota memiliki petugas kebersihan sekolah yang 

dilakukan setiap harinya, sebagian TK tidak memiliki petugas kebersihan dan 

dilakukan oleh guru yang telah memiliki jadwal untuk membersihkan di TK 

tersebut. 

PSN DBD adalah kegiatan memberantas telur, jentik dan kepompong 

nyamuk penular DBD (Aedes aegypti) di tempat-tempat 

perkembangbiakannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 



(Syarifah, 2007) bahwa terdapat hubungan antara PSN DBD dengan 

keberadaan jentik dimana penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang tahun 2007. Pada penelitian tersebut nilai 

proporsi ABJ sebesar 0,93. Menurut (Depkes RI, 2005), Pemberantasan 

terhadap jentik nyamuk Aedes aegypti yang dikenal dengan istilah 

Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Suroso (2003) yang 

menyatakan bahwa upaya yang tepat dalam pemberantasan penyakit DBD 

adalah dengan melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, hal 

tersebut di dukung oleh penelitian Sumekar (2007) yang menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan antara pelaksanaan PSN  dengan keberadaan jentik. 

Penelitian Suyasa et al (2008) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa ada 

hubungan antara tindakan dengan keberadaan vektor DBD. Penelitian ini juga 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Imawati (2015) yang menyatakan 

bahwa ada hubungan yang bermakna antara pelaksanaan PSN dengan 

keberadaan jentik, mempunyai nilai PR = 1,97 ; CI 1,53-2,55, artinya bahwa 

responden yang tidak mempunyai kebiasaan melakukan PSN maka akan 

memiliki risiko 1,97 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang 

mempunyai kebiasaan melakukan PSN. Penelitian Aghnes (2013) juga 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara tindakan pemberantasan sarang 

nyamuk dan keberadaan jentik nyamuk Aedes sp. Dengan nilai p = 0,037 dan 

PR = 2,37 ; CI 1,044-5,402 artinya bahwa responden yang mempunyai 

tindakan tidak baik terhadap pemberantasan sarang nyamuk akan mempunyai 



risiko 2,37 kali lebih besar terdapat jentik Aedes sp. di rumahnya dari pada 

responden yang mempunyai tindakan pemberantasan sarang nyamuk baik. 

 

V.2.2 Gambaran kebersihan lingkungan sekolah  di TK Kecamatan 

Pontianak Kota 

Berdasarkan diagram V.3 diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak 

Kota, diperoleh sebagian kebersihan lingkungan sekolah dikatagorikan baik 

sebesar 54,6% dan kurang baik sebesar 45,4%. 

Berdasarkan diagram di atas  menunjukkan bahwa hasil analisis peritem 

sebagian besar kebersihan lingkungan sekolah tidak terdapat daun-daun 

pepohonan/bunga yang berserakan (84,8%) dan tidak ada kaleng-kaleng bekas 

sebesar 90,9%. Sedangkan lingkungan sekolah sebagian besar ada  keberadaan  

tempat penimbunan sampah  yang terbuka (72,7%) dan plastik-plastik  bekas 

sisa makanan/minuman (39,4%).  

Lingkungan yang ada di sekolah dapat berpengaruh terhadap proses 

belajar mengajar maupun kesehatan warga sekolah. Kondisi dari komponen 

atau bagian-bagian bangunan serta fasilitas pendukung sekolah dalam keadaan 

tertentu dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Adapun yang 

termasuk dalam indikator lingkungan sekolah tersebut antara lain (Depkes RI, 

2007). TK sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi 

proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan masyarakat kepada 

anak.  Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang mempunyai organisasi 



yang unik dan pola relasi sosial diantara para anggotanya  yang bersifat  unik 

pula.    

Keberadaan sampah padat  penelitian yang dilakukan oleh Suyasa 

et.al (2008) secara teori sebenarnya sangat berisiko sebagai tempat bertelur 

dan perkembangbiakan bagi nyamuk Aedes aegypti. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil penelitian yang menunjukkan banyaknya jenis sampah padat yang 

berupa kaleng bekas, botol bekas dan ember bekas. Jenis-jenis sampah padat 

tersebut banyak tersebar disekitar rumah responden dan berada dalam posisi 

yang dapat terisi air ketika musim penghujan. Sehingga dapat diprediksikan 

bahwa pada musim penghujan keberadaan sampah padat mempunyai resiko 

yang cukup besar sebagai tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. 

Sampah padat, kering seperti kaleng, botol ember atau sejenisnya yang 

tersebar di sekitar rumah harus dipindahkan dan dikubur di dalam tanah. Sisa 

material di pabrik dan gudang harus disimpan sebaik mungkin sebelum 

dimusnahkan. Perlengkapan rumah dan alat perkebunan (ember, mangkok, 

dan alat penyiram) harus disimpan terbalik untuk mencegah tertampungnya air 

hujan. Sampah tanaman (tempurung kelapa, kulit ari coklat harus 

dimusnahkan segera. Ban mobil bekas merupakan tempat perkembangbiakan 

utama Aedes aegypti di perkotaan, sehingga menjadi masalah kesehatan. 

Botol, kaca, kaleng dan wadah kecil lainnya harus dikubur di dalam tanah atau 

dihancurkan dan didaur ulang untuk keperluan industri (Depkes RI, 2003). 

 Sampah yang dapat menampung air akan berisiko meningkatkan 

jumlah nyamuk karena merupakan tempat yang sangat disukai nyamuk untuk 



bertelur terutama apabila sampah tersebut terisi oleh air hujan. Namun 

keberadaan sampah tersebut hanya meningkatkan jumlah populasi nyamuk di 

lingkungan sekolah, aktivitas nyamuk untuk makan dalam ruangan kelas lebih 

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kelembaban dan pencehayaan ruang kelas. 

Jadi keberadaan sampah hanya akan meningkatkan kemungkinan gigitan 

nyamuk diluar ruang kelas, sementara aktivitas siswa sekolah paling banyak 

dilakukan dalam ruangan kelas. Inilah yang menyebabkan bahwa variabel 

tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian DBD pada 

siswa sekolah. 

 

V.2.3 Gambaran keberadan jentik nyamuk di TK Kecamatan Pontianak 

Kota 

Berdasarkan diagram V.5 diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak 

Kota, diperoleh sebagian  keberadaan jentik nyamuk dikatagorikan tidak ada 

jentik  sebesar 63,6% dan ada jentik  sebesar 36,4%. Di TK Kecamatan 

Pontianak Kota tersebut tempat penampungan air yang paling banyak terdapat 

jentik nyamuk yaitu pada tempayan sebesar 18,2%. Berdasarkan hasil 

wawancara pada salah satu TK di Kecamatan Potianak Kota terdapat 3 murid 

TK yang terkena DBD. 

Jentik memerlukan empat tahap perkembangan. Jangka waktu 

perkembangan jentik tergantung pada suhu, ketersediaan makanan, dan 

kepadatan jentik dalam sebuah kontainer. Dalam kondisi optimal, waktu yang 

dibutuhkan dari telur menetas hingga menjadi nyamuk dewasa adalah tujuh 



hari, termasuk dua hari dalam masa pupa. Sedangkan pada suhu rendah, 

dibutuhkan waktu beberapa minggu (Depkes RI, 2003). 

Menurut Depkes RI, (2007) indikator lingkungan sekolah meliputi 

kondisi atap dan talang, kondisi dinding, kondisi lantai, pencahayaan, 

ventilasi, ketersediaan tempat cuci tangan, air bersih, toilet (kamar mandi, WC 

dan urinoir), sampah, sarana pembuangan air limbah, vektor, kantin, kondisi 

halaman sekolah. Pencahayaan alami di ruangan yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan mendukung berkembangbiaknya mikroorganisme, seperti: nyamuk, 

kuman penyakit dan jamur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan 

kesehatan dan penyebaran penyakit menular. Selain itu pencahayaan yang 

kurang, ruang menjadi gelap sehingga disenangi nyamuk untuk beristirahat, 

hal ini akan berisiko terhadap penularan penyakit DBD, karena ruangan yang 

gelap akan menjadi tempat nyamuk untuk beristirahat dan akan berpotensi 

untuk menggigit seseorang yang berada pada ruangan tersebut. 

Jentik memerlukan empat tahap perkembangan. Jangka waktu 

perkembangan jentik tergantung pada suhu, ketersediaan makanan, dan 

kepadatan jentik dalam sebuah kontainer. Dalam kondisi optimal, waktu yang 

dibutuhkan dari telur menetas hingga menjadi nyamuk dewasa adalah tujuh 

hari, termasuk dua hari dalam masa pupa. Sedangkan pada suhu rendah, 

dibutuhkan waktu beberapa minggu (Depkes RI, 2003). 

Survey jentik nyamuk dilakukan dengan cara sebagai berikut 

(Depkes RI, 2005): semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk diperiksa (dengan mata telanjang) untuk 



mengetahui ada tidaknya jentik, untuk memeriksa TPA yang berukuran besar, 

seperti: bak mandi, tempayan, drum, dan bak penampungan air lainnya. Jika 

pada pandangan (penglihatan) pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-

kira 1 menit unutk memastikan bahwa benar jentik tidak ada, untuk 

memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil, seperti: vas bunga 

atau pot tanaman air atau botol yang airnya keruh, seringkali airnya perlu 

dipindahkan ke tempat lain dan untuk memeriksa jentik di tempat yang agak 

gelap, atau airnya keruh, biasanya digunakan senter 

Menurut Depkes RI (1992), bahwa tempat perkembangbiakan 

nyamuk aedes aegypti berupa genangan air yang tertampung di suatu tempat 

atau bejana. Tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari termasuk 

salah satunya adalah tempayan. Sumber utama perkembangbiakan Aedes 

aegypti di sebagian besar daerah pedesaan Asia Tenggara adalah di wadah-

wadah penampungan air untuk keperluan rumah tangga, termasuk wadah dari 

keramik, tanah liat dan bak semen yang berkapasitas 200 liter, tong besi yang 

berkapasitas 210 liter (50 galon), dan wadah yang lebih kecil sebagai tempat 

penampungan air bersih atau hujan. Wadah penampungan air harus ditutup 

dengan penutup yang  rapat atau kasa. Setelah air digunakan harus dijaga agar 

wadah tetap tertutup. Cara ini cukup efektif seperti telah dilakukan di 

Thailand (Depkes RI, 2003).  

Menurut Sutaryo (2005) macam TPA yang berada di rumah meliputi 

tendon air, tower, bak mandi, bak WC, padasan, cadangan air ditaman, air 

jebakan Nyamuk Dewasa Jentik nyamuk yang memiliki peluang untuk 



nyamuk Aedes aegypti bertelur. Macam TPA untuk keperluan sehari-hari 

meliputi drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi atau WC, dan ember. 

Menurut Hasyimi dan Soekino (2004) TPA rumah tangga yang paling banyak 

ditemukan jentik atau pupa Aedes aegypti adalah TPA rumah tangga yang 

berasal dari bahan dasar logam. Jenis TPA rumah tangga yang paling banyak 

ditemukan jentik atau pupa Aedes aegypti adalah TPA jenis tempayan 

(Depkes RI, 2005). 

Tempat penampungan air merupakan tempat vektor DBD untuk 

berkembang biak dan tidak menjadi faktor penentu terjadinya infeksi DBD di 

sekolah, hal tersebut dikarenakan tempat penampungan air hanya akan 

menjadi tempat berkembangbiaknya populasi nyamuk di sekolah. Waktu 

paling banyak yang siswa lakukan pada saat aktivitas nyamuk mencari makan 

lebih banyak dilakukan di dalam ruangan kelas, sementara indikator tempat 

penampungan air mengukur kondisi di luar kelas. Namun apabila kondisi ini 

di biarkan akan memberi potensi yang perlu dipertimbangkan terutama 

apabila vektor nyamuk di lingkungan sekolah tinggi, potensi nyamuk yang 

masuk dalam ruang kelas juga semakin tinggi. 

 

V.3. Keterbatasan Penelitian 

Adapun kelemahan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian ini 

tidak memperhatikan keadaan cuaca, tidak meneliti kegiatan PSN biologi, 

tidak memperhatikan jentik pada daun-daun pepohonan/bunga yang 

berserakan yang dapat menampung air, tidak memperhatikan jentik pada 



tempat penimbungan sampah terbuka yang dapat menampung air, dan 

karakteristik sampel dalam penelitian yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak Kota, diperoleh sebagian 

besar kegiatan PSN dikategorikan baik sebesar 57,6% dan kurang baik 

sebesar 42,4%. 

2. Diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak Kota, diperoleh sebagian 

kebersihan lingkungan sekolah dikatagorikan baik sebesar 51,5% dan kurang 

baik sebesar 48,5% 

3. Diperoleh dari 33 TK di Kecamatan Pontianak Kota, diperoleh sebagian  

keberadaan jentik nyamuk dikatagorikan tidak ada jentik sebesar 63,6% dan 

ada jentik sebesar 36,4%. 

 

VI.2 Saran  

VI.2.1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak 

Diharapkan dinas kesehatan untuk dapat bekerja sama dengan pihak  

puskesmas dan sekolah terhadap pemberantasan penyakit menular DBD dan 

memberikan pengawasan, menindak lanjuti hasil temuan dengan cara 

memberikan abate dan foging, melakukan survei mengetahui  tingkat 

kepadatan vektor nyamuk, mengetahui tempat perindukan dan habitat larva 



dan membuat rencana pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serta 

pelaksanaannya dan melakukan penyuluhan terhadap pihak puskesmas, 

sekolah dan siswa.  

VI.2.2. Bagi Dinas Pendidikan 

Untuk Dinas Pendidikan memperhatikan bangunan-bangunan 

sekolah dan lingkungan sekolah apakah sudah memenuhi syarat kesehatan. 

Dinas pendidikan diharapkan memberikan fasilitas sekolah yang memadai 

dan sesuai dengan syarat kesehatan.  

VI.2.3. Bagi Sekolah 

Diharapkan untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan 

dapat memanfaatkan barang bekas seperti kaleng, botol, plastik bungkus 

makanan/minuman untuk kemudian didaur ulang menjadi barang-barang 

yang bermanfaat. 

VI.2.4. Bagi Siswa Sekolah 

Diharapkan siswa untuk selalu waspada terhadap gigitan nyamuk 

deman berdarah dengan cara menghindari bermain di tempat-tempat yang 

gelap dan lokasi-lokasi yang lembab, serta menjaga kebersihan tangan dan 

kaki yang berpotensi menimbulkan penyakit. 

VI.2.5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan 

penelitian mengenai pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dilakukan 

dengan cara fisik, kimia dan biologi. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 

GAMBARAN  UPAYA PEMBERANTASAN SARANG 

NYAMUK (PSN), KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH 

DAN    KEBERADAAN JENTIK NYAMUK DI TAMAN 

KANAK-KANAK KECAMATAN PONTIANAK KOTA 
A. Identitas Responden 

 

TK :_______________________ 

 

No KEGIATAN PSN 
Kegiatan 

Ya Tidak   

1 Apakah di TK anda dalam 1 minggu 

ada jadwal bersih-bersih TK secara 

menyeluruh 

  

2 Apakah dalam 2 minggu ada kegiatan 

menguras bak mandi/WC? 

  

3 Apakah dalam 2 minggu ada kegiatan 

menguras tempayan/gentong? 

  

4 Apakah jika ada barang bekas 

(kaleng, botol, plastik)  yang dapat 

menampung air hujan anda 

menguburnya? 

  

5 Apakah jika ada barang-barang 

kaleng, botol, plastik) yang 

menampung air hujan anda 

membuangnya? 

  

6 Apakah tempat penampungan air anda 

selalu menutupnya? 

  

7 Apakah dalam 1 minggu anda selalu 

membersihkan dispenser? 

  

8 Apakah setiap jangka waktu 3 bulan 

anda selalu mengulang pemakaian 

bubuk abate/ larva sida cair selama 2 

minggu? 

 

  

 Kebersihan Lingkungan sekolah 

 
Ada  Tidak ada 

 - Kaleng-kaleng bekas yang dapat 

menampung air hujan 

 

- Plastik bekas  bungkus 

makanan/minuman yang dapat 

menampung air hujan 

 

- Daun-daun pepohonan/bunga 

yang berserakan yang dapat 

menampung air hujan 

 

- Tanaman (buah-buahan dan 

bunga-bunga) tidak terurus yang 

dapat menampung air hujan 

  

Lampiran 1 



- Keberadaan  tempat penimbunan 

sampah terbuka yang dapat 

menampung air hujan 

 

3 Keberadaan jentik nyamuk Aedes 

aegypti 

 

Ada 

 

Tidak ada 

 

 - Drum 

1. 

2. 

3. 

- Bak mandi 

1. 

2. 

3. 

 

- Tempayan 

1. 

2. 

3. 

 

- Ember  

1. 

2. 

3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

TK. Kemala Bhayangkari 1 

Jln. Alianyang 

              

 

  

                                            

                                     

  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pihak 

TK Bhayangkari 1 

Tempat penampungan air 

tertutup 

Tempat sampah 

tertutup dan terbuka 

Kondisi halaman sekolah Tanaman yang dapat 

menampung air hujan 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


