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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasi1 pene1itian dan pembahasan, maka didapatkan

kesimpu1an sebagai berikut:

. Te1ah terjadi KLB Nasional demam berdarah pada bulan Februari 2004, dan

Propinsi Jawa Barat mernpakan propinsi dengan jumlah penderita terbanyak

kedua di Indonesia.

. Sebagian besar kader kesehatan yang ikut dalam gerakan PSN di Puskesmas

Cikutra Barn berada dalam rentang usia pertengahan hingga 1anjut (48,98%

bernsia >40 tahun). Se1uruh kader (340 orang) berjenis ke1amin perempuan

. Sebagian besar Kader kesehatan yang melaksanakan pemberantasan sarang

nyamuk di Puskesmas Cikutra Barn telah menjalani tugasnya selama 1ebih

dari 1 tahun, tentunya mereka telah memahami tugas mereka sebagai kader

dalam kegiatan PSN dan telah dapat menjalani tugasnya dengan baik

. Pemahaman responden mereka mengenai seluk be1uk penyakit DBD telah

cukup baik, terbukti 100,00% responden pemah mendengar tentang penyakit

DBD, dan sebagian besar responden telah mengetahui dan menjawab dengan

benar mengenai gejaia utama demam berdarah, yang masih kurang adalah

pengetahuan mengenai cara penularan dan pencegahan demam berdarah

. Gerakan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah kerja Puskesmas Cikutra

Barn telah di1aksanakan sejak bulan Maret 2004 yang laIu. Sebagian besar

responden sudah me1aksanakan prosedur pemeriksaan jentik nyamuk dengan

benar sesuai yang diinstruksikan oleh pihak Puskesmas.

. Kesulitan terbesar da1am menja1ankan program Pemberantasan Sarang

Nyamuk ini adalal1 kurangnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya

pemberantasan sarang nyamuk sehingga masih ada warga masyarakat yang
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tidak mendukung kegiatan pemeriksaan jentik, dengan menolak petugas untuk

memeriksa penampungan air atau menolak membersihkan tempat

penampungan air yang mereka miliki meskipun telah terbukti ada jentik

nyamuknya.

5.2. Saran

. Perlu dipikirkan oleh pihak Puskesmas Cikutra Barn untuk merekrut lebih

banyak kader kesehatan bemsia muda dengan tujuan regenerasi

. Perlu diraneang suatu kegiatan pelatihan khusus bagi kader yang bertugas

dalam kegiatan PSN dirnana materi pelatihan tersebut menekankan kepada

pengetahuan yang berhubungan dengan peneegahan dan pemberantasan

sarang nyamuk sebagai upaya untuk memberantas penyakit demam berdarah

dengue, misalnya dengan membagikan buku-buku yang berisi informasi

mengenai abatisasi dan eara-eara PSN yang dianjurkan.

. Perlu dipikirkan oleh Puskesmas Cikutra Barn untuk melakukan penyuluhan

kepada masyarakat luas mengenai program pemberantasan sarang nyamuk,

terutama kegiatan pemeriksaan jentik nyamuk dititikberatkan pada manfaat

kegiatan PSN dan prosedur pemeriksaan jentik nyamuk, sehingga diharapkan

selumh masyarakat dapat mendukung kegiatan tersebut.

. Perlu dipikirkan oleh pihak Puskesmas Cikutra Bam untuk Iebih menggalang

keIjasama dengan para tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah dan tokoh

agama untuk ikut memasyarakatkan program pemberantasan sarang nyamuk

ini dengan berperan serta dalam penyuluhan kepada masyarakat luas.
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