
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
1. Geografi

Batas  wilayah  Puskesmas  III  Denpasar  Selatan  di  bagian  Utara  berbatasan  dengan

Kecamatan Denpasar Barat, di bagian Timur berbatasan dengan kelurahan Pedungan, bagian

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan

Kecamatan Denpasar Barat.  Peta wilayah Puskesmas III Denpasar Selatan seperti  tampak

pada gambar 4. 64 kk yang di ambil sampel merupakan KK kasus Demam Berdarah Dengue

(DBD) dan KK tidak kasus Demam Berdarah Dengue  (DBD)pada tahun 2016. KK kasus

menyebar  di  Kelurahan Serangan yaitu  di Banjar Dukuh terdapat  3 KK kasus dan Desa

Pemogan yang menyebar di Banjar Dukuh Tangkas (6 KK kasus), Banjar Gelogor Carik (11

KK kasus), Banjar Sakah (2 KK kasus ), Banjar Kajeng ( 3 KK kasus ), Banjar Pemogan Kaja

(2 KK kasus), Banjar Gunung (4 KK kasus) dan Banjar Rangkan Sari (1 KK kasus). Luas

Wilayah  Puskesmas  III  Denpasar  Selatan  14,5  km2.  Secara  adminisratif  Puskesmas  III

Denpasar Selatan terdiri dari 1 desa dan 1 kelurahan dan terbagi dalam 24 banjar.
2.Topografi dan iklim

Topografi Puskesmas III Denpasar Selatan sebagian besar merupakan dataran rendah yang

terbentang dari Selatan ke Utara. Wilayah  Puskesmas III Denpasar Selatan secara umum

beriklim  laut  tropis  yang  dipengaruhi  oleh  angin  musim.Sebagai  daerah  tropis  Wilayah

Puskesmas III Denpasar Selatan memiliki musim kemarau dan musim hujan yang diselingi

oleh musim panca roba, dengan curah hujan berkisar antara 1-437 mm. Curah hujan yang

paling rendah terjadi pada Bulan September yaitu sebesar 1 mm, sedangkan curah hujan yang

paling tinggi terjadi pada Bulan Januari sebesar 437 mm. Suhu maksimum berkisar antara

29,9˚C- 25,6  0C. Temperatur tertinggi terjadi di Bulan Desember dan terendah terjadi pada



Bulan  September  dengan  kelembaban  udara  berkisar  antara  73  hingga  82 persen.  (Profil

Puskesmas III Densel, 2016)

1. Pemerintahan
Puskesmas III Denpasar Selatan secara administratif terdiri dari 2 Desa/Kelurahan yaitu

desa Pemogan yang terdiri dari 17 dusun/banjar dan Kelurahan Serangan yang terdiri dari 7

dusun/banjar
2. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2016, pencerminan penduduk di Wilayah

Puskesmas III Denpasar Selatan pada tahun 2016 berjumlah 23.900 jiwa yang terdiri dari

penduduk laki-laki sebanyak 11.007 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 12.893 jiwa,

dengan tingkat kepadatan penduduk 1.831 km2
3. Karkateristik subyek penelitian

Subyek dalam peneltian ini adalah KK yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas III

Denpasar Selatan, Denpasar denga jumlah responden yaitu sebanyak 64 KK yang terdiri dari

32 kk kasus dan 32 kk tidak kasus. Adapaun karakteristik responden dalam penelitian ini

adalah yaitu sebagai berikut :
a. Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data distribusi responden menurut umur dengan

umur responden yang paling muda adalah 37 tahun dan yang paling tua adalah umur 61

tahun. Dari data umur tersebut menjelaskan bahwa paling banyak responden penelitian

berumur antara < 40 tahun, yaitu sebanyak 26 orang atau 39,4 % dan paling sedikit adalah

responden dengan umur >60 yaitu sebanyak 18 orang atau 25,8 %. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2

Disribusi Responden Berdasarkan Umur

Interval Umur Frekuensi %
< 40 26 39,4
41-60 20 30,3
>60 18 25,8
Jumlah 64 100



b. Status Pekerjaan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data distribusi responden status pekerjaan dengan

pekerjaan paling banyak adalah guru  dengan jumlah 16 atau 25 % sedangkan yang paling

sedikit adalah berkerja sebagia TNI/Polisi dengan 7 jiwa atau 10,6% berikut gambaran

lebih jelasnya pada tabel
Tabel 3

Distribusi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Pekerjaan Frekuensi %
TNI/Polisi 7 10,6
PNS 14 21,2

Pegawai Swasta 13 19,7
Wiraswasta 14 21,2
Guru 16 25,0
Jumlah 64 100



c. Pendidikan Responden
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data distribusi responden pendidikan dengan

tingkat Perguruan Tinggi yang paling banyak yaitu sebanyak 34 atau 51,5 % dan

pendidikan terendah pada tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 7 atau 10,6 %. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4
Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan

Interval Umur Frekuensi %
SMP 7 10,6
SMA 23 34,8

Perguruan Tinggi 34 51,5
Jumlah 64 100

4. Hasil Pengamatan TerhadapSubyek
Setelah  penulis  melakukan  peneltian  selama  4  bulan  terhitung  dari  bulan  September

hingga Desember dan didapatkanlah hasil dari kegiatan tersebut. Penelitian dilaksanakan di

Desa  Pemogan  dan  Kelurahan  Serangan  dengan  memakai  32  kk  kasus  dan  32  kk  tidak

terkena kasus DBD  sebagai responden dalam penetilian ini. Berikut adalah hasil penelitian

tentang kegiatan penelitian tersebut :



a. Hubungan Suhu dengan kasus DBD
Tabel 5

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Suhu Dalam Ruang Rumah Di Wilayah Kerja Puskesmas
III Denpasar Selatan Tahun 2018

No
Variabel Pengaruh Suhu dengan

kasus DBD

Memenuhi Syarat 

Ya Tidak

1 Kk kasus 31(96,9%) 1(3,1%)

2 Kk tidak kasus 18 (56,2%) 14 (43,8%)

Pada  pengukuran  suhu di  wilayah  kerja  Puskesmas  IIIDenpasar  Selatan  untuk  variabel

kualitas suhu dalam ruang rumah, dari 32 rumah penderita DBD yang dilakukan pengukuran

31 (96,9%) rumah dengan suhu berkisar antara 180C – 300C sedangkan  32 rumah dari KK

tidak  kasus  atau  kontrol  dilakukan  pengukuran  dengan  18  rumah  (56,2  %)dengan  suhu

berkisar antara 180C – 300C.

b. Hubungan kelembaban dengan kasus DBD
Tabel 6

Distribusi Frekuensi Variabel Kelembaban Dalam Ruang Rumah Di WilayahKerja Puskesmas III
Denpasar Selatan Tahun 2018

No
Variabel Pengaruh Kelembaban

dengan kasus DBD
Memenuhi Syarat 

Ya Tidak
1 Kk kasus 9 (28,1%) 23 (71,9%)
2 Kk tidak kasus 21(71,9%) 11(34,4%)

Pada  pengukuran  suhu di  wilayah  kerja  Puskesmas  IIIDenpasar  Selatan  untuk  variabel

kualitas suhu dalam ruang rumah, dari 32 rumah penderita DBD yang dilakukan pengukuran

9 (28,1%) rumah dengan kelembaban berkisar antara 60%-70%sedangkan  32 rumah dari KK

tidak kasus atau kontrol dilakukan pengukuran dengan 21 rumah (71,9 %)dengan kelembaban

berkisar antara 60%-70%
c. Hubungan Pemberantasan sarang nyamuk dengan kasus DBD.

Tabel 7



Distribusi Frekuensi Variabel PSN di Rumah Di WilayahKerja Puskesmas III Denpasar Selatan
Tahun 2018

No Variabel PSN  dengan
kasus DBD

Kriteria
Baik Sedang Buruk 

1 KK Kasus 2 (6,2%) 13 (40,6%) 17  (53,1 %)

2 KK Tidak Kasus 10 (31,2%) 11 (34,4%) 11 (34,4%)

Pada saat melakukan wawancara dengan responden di wilayah kerja Puskesmas IIIDenpasar

Selatan,  penulis  memberikan  pertanyaan  dengan  kriteria  penilaian  baik  dengan  skor  (7-

10),buruk sedang dengan skor  (4-7  ) dan buruk dengan skor  (0-3)  untuk variabel  PSN di

ruang  rumah,  dari  32 rumah penderita  DBD yang  dilakukan  pengukuran  2(6,2%) rumah

dengan  skor  baik  7-10sedangkan  32 rumah dari  KK tidak  kasus  atau  kontrol  dilakukan

pengukuran dengan 10 rumah (31,2%) dengan skor 7-10.
d. Hubungan pengolahan sampah dengan kasus DBD

Tabel 8
Distribusi Frekuensi Variabel Pengolahan Sampah di Rumah Di WilayahKerja Puskesmas III

Denpasar Selatan Tahun 2018

No Variabel Pengolahan
sampah dengan

kasus DBD

Kriteria
Baik Sedang Buruk 

1 KK Kasus 19 (59,4%) 12 (37,5%) 1 (3,1%)

2 KK Tidak Kasus 10 (31,2%) 10 (31,2%) 12 (37,5%)

Pada  saat  melakukan  wawancara  dengan  responden di  wilayah  kerja  Puskesmas  III

Denpasar Selatan, penulis memberikan pertanyaan dengan kriteria penilaian baik dengan skor

(7-10),buruk  sedang  dengan  skor  (4-7  ) dan  buruk  dengan  skor  (0-3)   untuk  variabel

Pengolahan sampah di rumah,  dari  32 rumah penderita  DBD yang dilakukan pengukuran

19(59,4%) rumah  dengan  skor  baik  7-10sedangkan  32  rumah  dari  KK tidak  kasus  atau

kontrol  dilakukan  pengukuran  dengan  10  rumah  baik  dalam  pengolah  sampah(31,2  %)

dengan skor 7-10.
5. Hasil Analisis Data

Hasil penelitian yang sudah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji chi square.

Uji  yang dipakai  adalah uji  Continuity  Corection dimana tabel  2x2 dan uji  Pearson Chi



Square dimana tabel digunakan merupakan tabel 2x3. Setelah penggabungan sel, uji hipotesis

ditentukan  sesuai  dengan  tabel  tersebut.  Pengkategorian  suhu  dan  kelembaban  dalam

penelitian  ini  meliputi  tidak  memenuhi  syarat  dan  memenuhi  syarat.  Sedangkan

pengakategorian pengoalahn sampah dan PSN dalam penelitian ini meliputi baik, buruk dan

sedang.
a. Hubungan suhu dengan kasus Demam Berdarah

Tabel 10
Hubungan Suhu dengan kasus DBD

Suhu
DBD

Total Nilai
 p

CCKasus Tidak kasus

F % F % f %
Memenuhi

syarat
32 96,9% 18 56,2 49 76,6%

0,000 0,432
Tidak

memenuhi
syarat

1 3,1 % 14 43,8 15 23,4%

Jumlah 32 100% 32 100% 64 100%

Berdasarkan hasil tabulasi diketahui sebanyak 31 rumah kk kasus yang suhu  memenuhi

syarat atau 96,9 % dan 1 rumah kk kasus yang suhu memenuhi syarat atau 3,1 %. Sedangkan

18 rumah kk kasus yang rumahnya memenuhi syarat atau 56,2%  dan 14 rumah kk kasus

yang tidak memenuhi syarat atau 438 %.
Nilai p yang diperoleh dengan uji Continuity Correction untuk asypm.sig(2-sided) adalah

0,000 atau nilai p< 0,05 maka, Ha diterima, yang artinya ada hubungan yag signifikan antara

suhu dengan kasus demam berdarah dengan nilai CC (CoefficeientContingency) 0,432 yaitu

tingkat hubungan sedang.

b. Hubungan Kelembaban dengan kasus DBD
Tabel 11

Hubungan Kelembaban dengan kasus DBD

Kelembaban 
DBD

Total Nilai CCKasus Tidak kasus



 pf % f % f %
Memenuhi

syarat
9 28,1% 21 65,6 30 46,9%

0,006 0,352
Tidak

memenuhi
syarat

23 71,9% 11 34,4 34 53,1%

Jumlah 32 100% 32 100% 64 100%
Berdasarkan   hasil  tabulasi  diketahui  sebanyak  9  rumah  kk kasus  yang   kelembaban

memenuhi  syarat  atau  28,1  %  dan  23  rumah  kk  kasus  yang  kelemababan  rumah  tidak

memenuhi syarat atau 71,9 %. Sedangkan 21 rumah kk tidak kasus yang memenuhi syarat

atau 65,6 %  dan 11 rumah kk tidak kasus yang kelembaban tidak memenuhi syarat atau 34,4

%. 

Nilai p yang diperoleh dengan uji Continuity Correction untuk asypm.sig(2-sided) adalah

0,006 atau nilai p< 0,05 maka, Ha diterima, yang artinya ada hubungan yag signifikan antara

kelembaban  dengan  kasus  demam  berdarah  dengan  nilai  CC  (Coefficeient  Contingency)

0,352 yaitu tingkat hubungan rendah.



c. Hubungan PSN dengan kasus DBD
Tabel 12

Hubungan PSN dengan kasus DBD

Kelembaban 
DBD

Total Nilai
 p

CCKasus Tidak kasus

F % f % f %
Baik 2 6,2 10 31,2 12 18,8

0,034 0,310Sedang

Buruk 

13
17

40,6
53,1

11
11

34,4
34,4

24
28

37,5
43,8

Jumlah 32 100% 32 100% 64 100%

Berdasarkan  hasil tabulasi diketahui sebanyak 2 rumah kk kasus menjalankan PSN

dengan baik atau 6,2 %, 13 rumah kk kasus yang menjalankan PSN dengan sedang atau

40,6%, 17 rumah kk kasus yang menjankan PSN dengan baik atau 53,1%. Sedangkan 10

rumah kk kasus yang menjalankan PSN dengan baik atau 31,2 %, 11 rumah yang menjalanan

PSN dengan sedang atau 34,4% dan 11 rumah yang menjalankan PSN dengan buruk.Nilai p

yang diperoleh dengan uji Continuity Correction untuk asypm.sig(2-sided) adalah 0,034 atau

nilai  p<  0,05  maka,  Ha  diterima,  yang  artinya  ada  hubungan  yag  signifikan  antara

kelembaban  dengan  kasus  demam  berdarah  dengan  nilai  CC  (Coefficeient  Contingency)

0,310 yaitu tingkat hubungan rendah

d. Hubungan Pengolahan Sampah dengan kasus DBD

Tabel 13
Hubungan Pengolahan sampah dengan kasus DBD

Kelembaban 
DBD

Total Nilai
 p

CCKasus Tidak kasus

f % f % f %
Baik 19 59,4 10 31,2 29 45,3



0,002 0,401Sedang

Buruk 

12
1

37,5
3,1

10
12

31,2
37,5

22
13

34,3
20,3

Jumlah 32 100% 32 100% 64 100%

Berdasarkan  hasil  tabulasi  diketahui  sebanyak  19 rumah kk kasus  mengolah  sampah

dengan baik atau 59,4 % , 12 rumah kk kasus yang mengolah sampah dengan sedang atau

37,5 , 1 rumah kk kasus yang mengolah sampah dengan buruk atau 3,1%. Sedangkan 10

rumah kk kasus yang mengolah sampah dengan baik atau 31,2 %, 10 rumah yang menjalanan

PSN dengan sedang atau 31,2%  dan 12 rumah yang mengolah sampah dengan buruk atau

37,5 %. 

Nilai p yang diperoleh dengan uji  Continuity Correction untuk  asypm.sig  (2-sided)

adalah  0,002 atau  nilai  p  < 0,05 maka,  Ha diterima,  yang  artinya  ada  hubungan yag

signifikan  antara pengolahan sampah dengan kasus  demam berdarah dengan nilai  CC

(Coefficeient Contingency) 0,401 yaitu tingkat hubungan sedang.
B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui umur responden yang paling

muda adalah 36 tahun dan yang paling tau adalah 62 tahun. Dari data tersebut paling

banyak responden penelitian berumur < 40 tahun. Umur mendapat perhatian karena akan

mempengaruhi kondisi fisik, daya ingat, wawasan dan pengetahuan. Awalnya orang akan

menjaga kesehatan dengan rutin dan pola hidup yang bersih serta disiplin dalam menjaga

kesehatannya sehingga penyakit tidak bisa masuk. Sedangkan  pada umur dewasa lanut

akan mengalami penurunan kualitas fisik,daya tahan tubuh, dan kebiasaan untuk menjaga

keadaan lingkungan sehingga gampang terserang penyakit. Masa dewasa awal adalah 18-

40 tahun dan dewasa lanjut usia adalah 41-60 tahun sedangkan lansia adalah di atas 60

tahun (Khamadani,2009).



Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui status pekerjaan responden paling

banyak dengan bekerja sebagai guru 16 orang. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan

seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Semakin tinggi

atau pekerjaan yang dilakukan semakin tinggi pula pengalaman dan pengetahuan serta

wawasannya. Sebaliknya makin rendah pekerjaan yang dilakuakn maka semakin rendah

pengalaman dan wawasan yang diperoleh.
Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui tingkat pendidikan Perguruan Tinggi

yang  paling  banyak.  Pendidikan  dapat  memberikan  pengaruh  besar  dalam  membuka

wawasan  dan pemahaman  terhadapa  nilai  baru  yang  ada  dilingkungannya.  Seseorang

dengan tingkat  pendidikan tinggi akan lebih mudah untuk memahami perubahan yang

terjadi  dilingkungannya  dan orang tersebut  akan menyerap perubahan tersebut  apabila

merasa bermanfaat bagi dirinya. Seseorang yang pernah mengenyam pendidikan formal

akan  lebih  mudah  menerima  dan  mengerti  tentang  pesan-pesan  kesehatan  melalui

penyuluhan maupun media masa.
2. Analisis Bivariat

a. Hubungan suhu dengan kasus Demam berdarah
 Hasil  uji  statistik  dengan  menggunakan  uji  chi  square  diperoleh  Nilai P  yang

didapatkan  dari  pembacaan   Continuity  Correction untuk  asypm.sig  (2-sided)

didapatkan  hasil  yaitu  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  suhu  dengan  kasus

demam  berdarah  dengan  nilai  CC  (  Coeffcient  Contingency)  0,432  yaitu  dengan

tingkat hubungan sedang.
Penelitian  Margareta  Maria  Sintorini  pada  tahun  2007  mengungpakan bahwa

Aedes lebih menyukai air bersih untuk meletakkan telurnya.  Seekor nyamuk  Aedes

akan  bertelur  bekisar  antara  100-300  butir,  sehingga  populasi  nyamuk  meningkat

dengan cepat.8 Untuk mematangkan telurnya maka nyamuk akan men-cari mangsa

manusia,  sehingga kecenderungan untuk menggigit  manusia  bertambah.  Hal  inilah

yang menyebabkan AHJ ikut  meningkat  saat  curah hujan tinggi dan suhu rendah.

Hubungan  dengan   DBD  adalah  suhu  dan  kelembaban  udara  karena  berpengaruh



terhapad aktifitas dan metabolisme nyamuk.  Semakin bermanfaat informasitersebut

bagi  dirinya,  maka  informasi  tersebutakan  terekam  dengan  baik  dalam

ingatannya(Notoatmodjo,  2007).  Menurut  Iskandar,  et  al.,(1985)  dalam  Peneltian

Ririh Yudastuti pada tahun 2005   menyatakan bahwa pada umumnya nyamuk akan

meletakkantelurnya  pada  temperatur  sekitar  20  –  30C.  Toleransi  terhadap

suhutergantung  pada  spesies  nyamuk.  Menurut  WHO  (1972)  dalamMardihusodo

(1988) telur nyamuk tampak telah mengalamiembriosasi lengkap dalam waktu 72 jam

dalam temperatur udara 25-30C. Menurut Yotopranoto, et al. (1998) dijelaskan bahwa

rata-ratasuhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 25 – 27C danpertumbuhan

nyamuk akan berhenti sama sekali bila suhu kurang dari10C atau lebih dari 40C.
Dalam hal ini responden akan mengetahui pentingnya menjaga suhu lingkungan di

rumah  yang  dapat  menimbulkan  perkembangbiakn  nyamuk  kemudian  responden

tertarik terhadap stimulus yang diberikan dan sikap akan mulai timbul.  Responden

merasa tertarik dan akan mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan stimulus

yang  diberikan  dan  akhirnya  responden  akan  menerapkan  untuk  menjaga  suhu

lingkungan dengan membersihkan TPA dan container lainnya.
b. Hubungan kelembaban dengan kasus Demam Berdarah

Dari hasil analisi yang dilakuakn dengan menggunakan uji chi square Nilai p yang

diperoleh dengan uji Continuity Correction untuk asypm.sig (2-sided)didapatkan hasil

analisis yaitu ada hubungan yang signifikan antara kelembaban dengan kasus demam

berdarah  dengan  nilai  CC  (CoefficientContingency)  0,352  yaitu  tingkat  hubungan

rendah. 
Peneltian Rrih Yudasti pada tahun 2005 selain suhu udara, kelembaban udara juga

merupakan  sala  hsatu  kondisi  lingkungan  yang  dapat  mempengaruhi

perkembanganjentik nyamuk Aedes aegypti. Menurut Mardihusodo (1988) disebutkan

bahwa kelembaban udara yang berkisar 81,5 - 89,5% merupakan kelembaban yang

optimal untuk proses embriosasi dan ketahanan hidup embrio nyamuk. kelembaban



udara  secara  teori  dapat  mempengaruhi  kejadian  DBD  karena  kelembaban  udara

berhubungan dengan siklus hidup nyamuk. Pada kelembaban kurang dari 60% umur

nyamuk akan menjadi pendek dan tidak bisa menjadi vektor karena tidak cukup waktu

untuk perpindahan virus dari lambung ke kelenjar ludah, kelembaban optimum bagi

kehidupan nyamuk adalah 70% - 90% (Jusniar Ariati, 2012). 
Untuk terwujudnya rumah yang bebas dari jentik nyamuk perbuatan nyata harus

diperbuat  antara  lain,  ketika  musim  hujan  tiba  bersihkan  tempat  tempat  lembab

misalnya  lemari  pakaian,  gantungan  pakain  di  pintu  agar  mencegah  nyamuk

berkembang biak dan menularkan virus di tempat yang lembab.
c. Hubungan PSN dengan kasus DBD.

Dari hasil analisi yang dilakuakn dengan menggunakan uji chi square Nilai p yang

diperoleh  dengan  uji  pearson  chi  square untuk  asypm.sig  (2-sided) didapatkan  hasil

analisis yaitu ada hubungan yang signifikan antara PSN dengan kasus demam berdarah

dengan nilai CC (Coefficient Contingency)0,310 yaitu tingkat hubungan rendah. 
Menurut Cut Irsanya Nilam Sari (2005) dalam peneltian Sri Winarsih (2013),  bahwa

yang  mempengaruhi  penularan  penyakit  terutama  Demam  Berdarah  Dengue adalah

banyaknya  tanaman hias,  yang mempengaruhi  kelembaban dan pencahayaan di dalam

rumah dan halamannya. Bila banyak tanaman hias dan tanaman pekarangan, berarti akan

menambah  tempat  yang   disenangi  nyamuk  untuk  hinggap  beristirahat  dan  juga

menambah  umur  nyamuk.  Menurut  Depkes  RI  (2010:10)  tempat  perkembangbiakan

nyamuk  selain  di  tempat  penampungan  air  juga  pada  kontainer  (barang  bekas)  yang

memungkinkan air hujan tergenang yang tidak beralaskan tanah, seperti kaleng bekas,ban

bekas, botol, tempurung kelapa, plastik dan lain-lain yang dibuang sembarangan.
Dari hasil uji Chi-square, diperoleh pvalue sebesar 0,034 karena p value < 0,05 maka

Ho ditolak, artinya ada hubungan antara keberadaan barang bekas dengan kasus demam

berdarah di wilayah kerja Puskesmas III Denpasar Selatan. Berdasarkan hasil penelitian

di lapangan didapatkan sebagian besar responden kurang baik dalam melakukan kegiatan

PSN  di  rumah.  Hal  ini  dikarenakan  karena  responden  yang  sebagian  para  pekerja



sehingga waktu untuk membersih kontainer dan tempat penampungan air di rumah sangat

jarang dan pengetahuan tentang PSN sangat kurang sekali .
Untuk  terwujudnya  rumah  yang  bebas  dari  jentik   perbuatan  nyata  yang  harus

dijalankan adalah lebih sering menyempatkan waktu untuk melakukan PSN, misalnya 2

hari sekali menguras bak mandi, penampungan air kulkas dan kandang burung (bila yang

memiliki  burung)  dengan  demikian  langkah  tersebut  dapat  meminimalisir  penularan

penyakit di dalam rumah.
d. Hubungan pengolahan sampah dengan kasus DBD

Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji  chi square Nilai  p yang

diperoleh dengan ujipearson chi square untuk asypm.sig (2-sided)didapatkan hasil analisis

yaitu  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  kelembaban  dengan  kasus  demam  berdarah

dengan nilai CC (Coefficient Contingency) 0,401 yaitu tingkat hubungan sedang.
Penelitian  Ririn  Setyowati  (2013),Derajat  kesehatan  masyarakat  ditentukan  oleh

kondisi pejamu,  agent (penyebab penyakit), dan lingkungan.Faktor lingkungan merupakan

unsur  penentu  kesehatanmasyarakat.  Apabila  terjadi  perubahan  lingkungan  disekitar

manusia,  maka  akan  terjadi  perubahan  pada  kondisikesehatan  lingkungan  masyarakat

tersebut. Perilaku adalah suatu sikap yang dilahirkan akibat interaksi antara manusia dengan

lingkungan,  sehingga  perilaku  individu  dan  masyarakat  dapat  mempengaruhi  kondisi

lingkungan dan kesadaran masyarakat mampu memengaruhi hal tersebut. Berdasarkan hasil

penelitian  dilapangan  hanya  59,4% yang  mengolah  sampah  di  rumah  dengan baik,tidak

terkecuali untuk yang tidak kasus demam berdarah hanya 31,2 % mengolah sampah yang

dibaik.  Banyak  keluhan  yaitu  jarak  TPS  dengan  rumah  warga  sangat  jauh  sehingga

masyarakat  lebih memilih cara mudah yaitu  membuang di parit,  menumpuk di halaman

rumah lalu di bakar, secara tidak langsung sudah membuat tempat perindukan untuk vektor

nyamuk  berkembang  biak  dan  menjadi  sarang  penyakit.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh

penyuluhan  tentang  sampah   masih  rendah,  penyuluhan  kesehatan  yang  berdampak

kesehatan langsung seperti penyuluhan flu burung, flu babi, polio, DBD, dan malaria lebih



diprioritaskan. Pengetahuan dan pendidikan akan mengubah sikap dan pola pikir seseorang

dalam  bertindak,tanpa  pengetahuanseseoranglebih  mudah  bertindaksalah

dibandingkandengantindakan yang berdasarkanpengetahuan yangdimiliki.Ilmu pengetahuan

meminimalisasi kesalahandalampraktik dan tindakan. Perilaku yang didasarkankepadailmu

pengetahuan  lebih  bertahanlama  dan  padaakhirnyamenjadi  kebiasaan  karenamengetahui

denganpastimanfaat,  kekurangan,  dan  kelemahan  dari  tindakanyangdilakukan.  Seseorang

akan  bertindakhati-hati  danwaspadaapabila  sebelumnya  telah  mengetahui

risikotindakanyang dilakukan
Upaya  yang  harus  dilakukan oleh  masyarakat  dalam pengolah  sampah  adalah  lebih

sering melakkukan bersih-bersih di area rumah agar menghindari sampah yang berserakan,

jangan terlalu lama menumpuk sampah di rumah karena bisa menjadi host untuk nyamuk

berkembang biak dan menularkan penyakit.


