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ABSTRAK 

Peran serta masyarakat sangat penting dalam kegiatan pencegahan DBD 

dengan menjadi  pemantau jentik sendiri (self jumantik). Keberhasilan Program 

penanggulangan DBD bisa diukur dari Angka Bebas Jentik (ABJ), pemamtauan 

jenitik secara rutin dapat  mempengaruhi tingginya ABJ (angka bebas jentik) dan 

tingginya ABJ mempengaruhi tidak adanya kasus DBD. Tujuan dari literature 

review ini adalah untuk menganalisa hasil penelitian terkait yang berfokus pada 

program Self Jumantik terhadap angka bebas jentik. Metode yang digunakan dalam 

literatur review ini menggunakan strategi secara komprehensif dengan melakukan 

pencarian artikel dari Scopus, Pubmed, Sage Publications dan jurnal terindeks Sinta 

yang di publikasi mulai tahun 2015-2020 dengan kata kunci self  jumantik, angka 

bebas jentik nyamuk, prevention of DHF, Dengue Prevention Practices. Jumlah 

jurnal yang dianalisis sebanyak  tujuh buah.  Hasil review jurnal ini menemukan 

bahwa peran masyarakat dalam pemantauan jentik sangat berhubungan dengan 

angka bebas jentik (ABJ) sehingga diharapkan dapat menurunkan kejadian penyakit 

demam berdarah. Kesimpulan dari hasil review jurnal ini adalah Pemantauan jentik 

dengan menjalankan program Self Jumantik dinilai lebih efektif karena setiap orang 

bisa melakukannya setiap saat, tanpa harus menunggu pengontrolan petugas 

jumantik sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan 

sendiri. 

 

Kata kunci: Self Jumantik, Angka Bebas Jentik Nyamuk, prevention of DHF, 

Dengue Prevention Practices. 
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ABSTRACT 

Community participation is very important in the prevention of DHF by 

being a monitor of one's own larvae (self jumantik). The success of DHF 

countermeasures can be measured by the number of larvae free (ABJ), the type of 

routine monitoring can affect the high ABJ (larvae free rate) and the high ABJ affect 

the absence of DHF cases. The purpose of this literature review is to analyze the 

results of related research that focuses on the Self-Jumantik program on larval free 

numbers. The method used in this literature review uses a comprehensive strategy 

by searching articles from Scopus, Pubmed, Sage Publications and Sinta indexed 

journals published from 2015-2020 with the keywords self jumantik, mosquito 

larvae free numbers, prevention of DHF, Dengue Prevention Practices. The 

number of journals analyzed was seven. The results of this journal review found 

that the role of the community in monitoring larvae is closely related to larval free 

rates (ABJ) so that it is expected to reduce the incidence of dengue fever. The 

conclusion from the results of this journal review is monitoring larvae by running 

the Self Jumantik program is considered to be more effective because everyone can 

do it at any time, without having to wait for the control of jumantik officers so as to 

foster a sense of responsibility towards the environment it self. 

 

Keywords: Self Jumantik, Mosquito larvae free number, prevention of DHF, 

Dengue Prevention Practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 



1. Latar Belakang 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah 

kesehatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang jumlah penderitanya 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan penyebarannya semakin luas 

(Widoyono, 2017). Penyakit yang banyak ditemukan di sebagian besar daerah 

tropis dan sub tropis ini mempunyai host alami DBD yaitu manusia, agentnya 

adalah virus dengue yang termasuk kedalam famili Flaviridae dan genus Flavivirus 

yang ditularkan ke manusia melalui nyamuk yang terinfeksi, khususnya nyamuk 

Aedes Aegypti dan Ae.Albopictus yang terdapat hampir di seluruh pelosok  

Indonesia (Candra, 2016).   

World Health Organization (WHO) mengatakan wabah DBD sekarang 

telah menjadi ancaman utama bagi kesehatan masyarakat global. Lebih dari 2,5 

miliar penduduk dunia berisiko terkena penyakit DBD, dengan mayoritas atau 70% 

populasi hidup di kawasan Asia Tenggara (Kemenkes RI, 2018). Menurut 

Kemenkes RI (2018) tahun 2018 Indonesia menempati peringkat pertama dalam 

jumlah kasus DBD di Asia Tenggara dengan jumlah kasus di 34 provinsi di 

Indonesia sebanyak 71.668 orang, dan 641  diantaranya meninggal dunia. Angka 

tersebut lebih rendah dibandingkan tahun  sebelumnya, yakni tahun  2017 dengan 

jumlah penderita sebanyak 112.511  orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 

871 penderita (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali tahun 2019 Insiden Rate (jumlah kasus per 100.000 penduduk) di Bali 

adalah 4945 kasus sedangkan Case Fatality Rate (angka kasus kematian per 

100.000 penduduk) di Bali sebanyak 35 orang (Case Fatality Rate/CFR = 0,3%). 

Dari semua kabupaten/kota yang ada di Bali, angka kasus DBD tertinggi tahun 2019 

di Kabupaten Buleleng yaitu 1329 kasus, Kota Denpasar sebanyak 1144 kasus dan 

Kabupaten Badung 883 kasus.  

Peningkatan kasus DBD dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah peningkatan mobilitas, kepadatan penduduk, dan perubahan iklim. Selain 

itu, faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Lemahnya upaya program pengendalian 

DBD juga menjadi faktor meningkatnya kasus DBD, sehingga upaya program 

pengendalian DBD perlu lebih mendapat perhatian terutama pada tingkat 

kabupaten/kota dan wilayah kerja puskesmas melalui kegiatan pemberantasan 

sarang nyamuk (PSN) dilakukan secara periodik oleh masyarakat dengan pesan inti 

3M plus (Admawan, 2014). Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukur 

dengan Angka Bebas Jentik (ABJ). Apabila ABJ lebih atau sama dengan 95% 

diharapkan penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi, sehingga diperlukan 

upaya masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan (Nuryanti, 2017). 

Lingkungan merupakan salah satu indikator yang sering kali mendapatkan 

perhatian khusus dalam menilai status kesehatan masyarakat maupun individu. 

Faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik serta lingkungan menentukan 

baik buruknya derajat kesehatan seseorang atau masyarakat (Dinkes Provinsi Bali, 

2018). Penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah kesehatan yang 

dihadapi masyarakat saat  ini. Sanitasi lingkungan perumahan sangat berkaitan 

dengan penularan penyakit. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh kondisi 

sanitasi lingkungan yang  buruk adalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). 



Peran serta masyarakat untuk memperhatikan sanitasi lingkungan sangat diperlukan 

melalui pemantau jentik (Widoyono, 2017). 

Peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan jentik dalam sistem 

kewaspadaan dini DBD sangat penting dalam kegiatan pencegahan DBD karena 

berfungsi untuk memantau keberadaan dan menghambat perkembangan awal dari 

vektor penular DBD dengan menjadi  pemantau jentik sendiri (self jumantik)  

merupakan suatu model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dari 

konsep Self Jumantik (Kline, 2012). Self Jumantik merupakan juru pemantau jentik 

yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari 

jentik nyamuk demam berdarah, dengan teknik dasar 3M Plus, yaitu menguras bak 

mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan adapun 

yang dimaksud dengn Plus adalah bentuk kegiatan seperti menggunakan obat 

nyamuk atau anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tanaman 

pengusir nyamuk, memelihara ikan yang dapat memakan jentik nyamuk, 

menghindari daerah gelap didalam rumah agar tidak ditempati nyamuk dengan 

mengatur ventilasi dan pencahayaan. Peran serta masyarakat untuk melakukan 

pemantau jentik sendiri merupakan bukti perilaku yang sadar akan pentingnya 

untuk memelihara kebersihan lingkungan (Mohamad, 2017). 

Perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia belum didasari kesadaran 

akan pentingnya memelihara kebersihan lingkungan. Salah satu masalah yang 

umum ditemukan adalah rendahnya kesadaran penduduk untuk pemantauan jentik 

sendiri (Depkes RI, 2014). Paradigma sehat yang proaktif sebagai model 

pembangunan kesehatan diharapkan mampu menciptakan masyarakat mandiri 

dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya 

pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Program 

penanggulangan DBD dalam paradigama ini lebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventif termasuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pencecahan 

DBD melalui pemantaun jentik sendiri. Keberhasilan Program penanggulangan 

DBD bisa diukur dari Angka Bebas Jentik (ABJ), pemamtauan jenitik secara rutin 

dapat  mempengaruhi tingginya ABJ (angka bebas jentik) dan tingginya ABJ 

mempengaruhi tidak adanya kasus DBD, oleh karena itu  perlu dilakukan kajian 

literature dari jurnal-junal penelitian yang menunjukkan bahwa  program Self 

Jumantik atau pemantauan jentik secara mandiri  dapat mempengaruhi  angka bebas 

jentik.  

 

2. Tujuan Penelitian :  

Tujuan dari literature review ini adalah untuk menganalisa hasil penelitian 

terkait yang berfokus pada program Self Jumantik terhadap angka bebas jentik. 

 

 

 

 

 

METODE PENCARIAN LITERATURE 

Metode yang digunakan dalam literatur review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, 



pencarian melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian database yang 

digunakan adalah jurnal yang terindek Scopus, Pubmed, Sage Publications dan 

jurnal terindeks Sinta. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu self  

jumantik dan angka bebas jentik nyamuk, kata kunci ini digunakan untuk pencarian 

artikel di jurnal terindeks Sinta, sedangkan kata kunci di prevention of DHF and 

Dengue Prevention Practices digunakan untuk pencarian artikel di jurnal yang 

terindek Scopus, Pubmed, Sage Publications. Kreteria inklusi dari artikel yang 

direview antara lain artikel yang diterbitkan dari periode 1 Januari 2015 sampai 

dengan 30 April 2020, artikel yang termasuk ke dalam kelompok ilmu keperawatan, 

artikel yang dapat diakses secara utuh (full), sedangkan kreteria eksklusi dari artikel 

yang direview antara lain artikel yang tidak termasuk ke dalam kategori artikel 

jurnal. Total artikel yang didapat setelah memasukkan kata kunci adalah 15 artikel. 

Penulis selanjutnya melakukan seleksi berdasarkan kesesuaian judul artikel yang 

ditemukan dengan tujuan literature review. Artikel-artikel yang telah memenuhi 

kriteria awal selanjutnya disaring kembali menurut kesesuaian judul sehingga 

didapatkan 7 artikel, 8 artikel ditolak untuk dilakukan review lebih lanjut 

dikarenakan ada beberapa artikel yang tidak fulltext, judul artikel tidak sesuai 

dengan kesesuain judul. Penulis kembali melakukan seleksi kembali artikel yang 

sudah sesuai dengan judul pertanyaan literature review. Artikel-artikel tersebut 

diseleksi kembali berdasarkan abstract, kesesuaian dengan tujuan literature review. 

Pada tahap akhir, dalam membuat literature ini penulis menemukan artikel yang 

telah sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam pencarian artikel 

dan sesuai dengan pertanyaan literature review. Adapun judul-judul artikel yang 

terpilih yaitu sebanyak 7 artikel: 

 

HASIL 

Hasil Review tujuh Artikel yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel yang 

minimal menjelaskan tentang penulis/peneliti, judul artikel, tahun, sampel, method, 

dan output (hasil) seperti pada tabel berikut: 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Dan Review Artikel 

Tabel 1 

Hasil dan Review Artikel  

PENELITI JUDUL TUJUAN 
KARAKTERISTIK 

SAMPEL 
METODE HASIL 

Firmandani, 

Wahyu. 

(2017) 

Pengembangan 

jumantik mandiri 

dalam 

meningkatkan self 

reliance dan angka 

bebas jentik (ABJ) 

Tujuan penelitian ini 

adalah meningkatkan 

self reliance dan 

Angka Bebas Jentik 

melalui “OHOJu” 

sebagai model 

pengembangan self 

jumantik 

Sampel  penelitian ini adalah 

ibu rumah tangga sebanyak 82 

orang. Adapun kriteria inklusi 

dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ibu rumah tangga yang 

tinggal menetap di 

Kelurahan Karangrejo 

2. Ibu rumah tangga berumur 

15-64 tahun 

3. Sehat jasmani maupun 

rohani 

4. Dapat membaca, menulis, 

dan menghitung 

5. Mampu berkomunikasi 

dengan baik dan jelas 

6. Bersedia menjadi anggota 

“OHOJu” tanpa paksaan 

Pengambilan sampel dengan 

metode purposive sampling 

Jenis penelitian ini 

adalah eksperimen 

semu dengan 

pendekatan 

nonequivalent control 

group design 

Penelitian menunjukan terdapat 51 atau 62,2% 

responden yang mengalami peningkatan 

praktik pencegahan DBD dan terdapat 31 atau 

37,9% responden yang tidak mengalami 

peningkatan praktik pencegahan DBD Hasil 

analisis  menunjukkan nilai p value untuk sikap 

adalah 0,003 dan praktik adalah 0,002, 

sedangkan nilai p value ABJ adalah 1,000. 

menunjukkan keberadaan “OHOJu” memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan sikap dan 

praktik pencegahan demam berdarah tetapi 

tidak meningkatkan ABJ 



Yola Dwi 

Putri  (2017)  

Hubungan upaya 

pencegahan DBD 

oleh jumantik dengan 

Angka Bebas Jentik 

(ABJ) di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Rawa Buntu Kota 

Tangerang Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

hubungan upaya 

pencegahan DBD oleh 

jumantik dengan Angka 

Bebas Jentik (ABJ) 

Sampel penelitian ini adalah 

kader jumantik sejumlah 80 

orang. Kriteria dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Terdaftar sebagai kader 

jumantik Puskesmas Rawa 

Buntu. 

2. Aktif dalam kegiatan 

jumantik. 

3. Dapat berkomunikasi 

secara verbal atau dapat 

membaca dan menulis. 

4. Bersedia menjadi 

responden dengan 

menandatangani surat 

pernyataan 

Pengambilan sampel 

dengan metode purposive 

sampling 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

analitik observasional 

dengan jenis desain 

penelitian cross 

sectional  

 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan  sebagian besar 

jumantik memiliki wilayah yang tidak bebas 

jentik sebanyak 51 jumantik (63,8%) dari 80 

jumantik. Wilayah kerja jumantik yang 

memiliki TPS terbuka dan tempat pengepul 

barang bekas lebih banyak yang tidak bebas 

jentik yaitu sebesar 64,9% dan 71,1%. Jumantik 

yang kurang melaksanakan PJB sebanyak 60 

orang (75%), memberikan penyuluhan 

sebanyak 70 orang (87,5%) Jumantik lebih 

banyak memiliki pengetahuan rendah sebesar 

47 orang (58,8%), sikap yang kurang baik 

sebanyak 41 orang (51,2%), dan motivasi 

rendah sebanyak 42 orang (52,5%). Pemberian 

penyuluhan dan PSN tidak memiliki hubungan 

dengan ABJ. Faktor internal pengetahuan 

berhubungan dengan ABJ. Sedangkan sikap 

dan motivasi tidak berhubungan dengan ABJ.  

Variabel pengetahuan terbukti mempengaruhi 

hubungan PJB dengan ABJ 

Rosidi& 

Adisasmito 

(2017) 

Hubungan faktor 

penggerakan 

pemberantasan 

sarang nyamuk 

demam berdarah 

dengue dengan angka 

bebas jentik 

diKecamatan Sumber 

jaya Kabupaten 

Majalengka, Jawa 

Barat 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

faktor 

Penggerakan 

pemberantasan sarang 

nyamuk demam 

berdarah dengue 

dengan angka bebas 

jentik (ABJ) 

Sampel penelitian ini adalah 

semua RT di delapan desa 

yang melaksanakan PSN-DBD 

di Kecamatan Sumberjaya 

Kabupaten Majalengka 

sebanyak 48 orang. 

Pengambilan sampel dengan 

metode total sampling 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

analisis 

kuantitatif dengan 

desain cross sectional 

Hasil penelitian diketahui bahwa distribusi 

frekuensi angka bebas jentik di Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebagian 

besar kurang baik yakni sebesar 45,8%. Hasil 

pengamatan terdapat sekitar 14% rumah 

penduduk di wilayah Kecamatan Sumber jaya 

telah memelihara ikan di tempat penampungan 

air bersihnya seperti di bak kamar mandi/WC. 

Jenis ikan yang dipelihara seperti ikan kepala 

timah, ikan mas, ikan lele, dan ikan nila. Selain 

itu konstruksi pada tempat penampungan air 

versih yang langsung terkena sinar matahari 



tidak dijumpai adanya jentik nyamuk penular 

DBD. Hasil analisis  menunjukkan bahwa 

faktor yang berhubungan dengan angka bebas 

adalah: penyuluhan kelompok tentang demam 

berdarah dengue, kegiatan pemberantasan 

sarang nyamuk demam berdarah dengue, 

sarana pendukung PSN-DBD, serta 

pemantauan jentik secara berkala 

 

Mohamad 

(2017) 

Faktor yang terkait 

dengan praktek 

pengendalian larval 

di indonesia 

area rawan wabah 

dengue di tipe ruang 

tamu apartemen di 

Selangor, Malaysia 

Penelitian kami 

bertujuan untuk 

mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

terkait dengan praktik 

kontrol larval  

Studi melibatkan 322 

responden yang tinggal di 

daerah rawan wabah demam 

berdarah, dengan kreteria 

sampel bersedia untuk 

berpartisipasi dalam 

penelitian, sebagai kepala 

keluarga. 

Studi cross-sectional 

berbasis masyarakat 

Nilai rata-rata untuk pengetahuan tentang 

Aedes Nyamuk adalah 5,69 ± 1,28 lebih, sikap 

terhadap tindakan pencegahan pribadi, itu 

skor rata-rata cukup baik, yaitu 32,50 ± 5,87, 

sekitar 75% responden tidak pernah 

menggunakan kelambu dan 

40% tidak pernah menggunakan obat nyamuk 

bakar, sementara hampir 15% tidak pernah 

menggunakan obat nyamuk 

nyamuk aerosol. Adapun praktik kontrol larva 

sekitar 7,5%, tidak pernah menutupi wadah air 

di rumah,  11,5%, tidak pernah 

membersihkan wadah air dan 8,1% tidak 

pernah menggunakan larvicide (ABATE). 

Analisis regresi logistik ganda menunjukkan 

responden yang memiliki tingkat sikap yang 

baik terhadap tindakan pencegahan pribadi dan 

sering menghadiri kampanye kesehatan yang 

secara signifikan terkait dengan praktik 

pengendalian larva yang baik 

Ekaputra  

(2017) 

Analisis faktor-faktor 

yang berhubungan 

dengan keberadaan 

jentik Aedes 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

hubungan antara 

pengetahuan, sikap, 

perilaku tentang 

Sampel pada penelitian ini 

adalah kepala keluarga 

sebanyak 147 rumah tangga 

yang dipilih secara systematic 

random sampling Adapun 

Jenis penelitian  

deskriptif 

korelasional, dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

pengetahuan responden tentang PSN DBD 

sebagian besar berada dalam kategori kurang 

baik yaitu sebesar 64,6%. Sikap responden 

sebagian besar baik (81,6%), perilaku sebagian 



aegypti di Puskesmas 

III Denpasar Selatan 

pemberantasan sarang 

nyamuk DB 

 

kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bersedia menjadi 

responden 

2. Kepala keluarga  yang 

tinggal menetap di 

Puskesmas III Denpasar 

Selatan  

3. Dapat membaca, menulis, 

dan menghitung 

besar baiki (91,2%) dan kesehatan lingkungan 

rumah responden 

sebagian besar sudah termasuk dalam kategori 

baik sebesar 70,7%. Keberadaan jentik pada 

lingkungan rumah responden 

ditemukan sebesar 12,9% atau dengan House 

Index (HI) sebesar 12,9%, dapat pula disebut 

sebagai ABJ=87,1%. Hasil analisis 

menunjukkan variabel  yang secara statistik 

terbukti berhubungan bermakna dengan 

keberadaan jentik nyamuk Ae. aegypti pada 

rumah tangga adalah faktor perilaku dan 

kesehatan lingkungan. Variabel yang tidak 

berhubungan  adalah pengetahuan dan sikap 

responden. perilaku responden 

 

Murwani 

,Arita  (2018) 

 

Hubungan tugas 

kader jumantik (juru 

pemantau jentik) 

dengan angka bebas 

jentik 

didesa Purwomartani 

dan Tirtomartani 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalasan 

Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

hubungan tugas kader 

jumantik  

 (juru pemantau jentik) 

dengan angka bebas 

jentik  

Sampel pada penelitian ini 

adalah kader jumantik 

sebanyak 53 orang dengan 

kriteria inklusi 

1. Bersedia menjadi 

responden 

2. Aktif sebagai jumantik 

 

Jenis penelitian  

survey analitik , 

dengan pendekatan 

cross sectional 

Hasil penelitian menunjukkan tugas kader 

jumantik sebagian besar dalam kategoribaik 

sebanyak 42,2%. Angka bebas jentik di Desa 

Purwomartani 

dan Tirtomartani wilayah kerja Puskesmas 

Kalasan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah positif (54,7%) Hasil analisis 

menunjukkan ada hubungan tugas kader 

jumantik (juru pemantau jentik) dengan angka 

bebas jentik 

Murdiana 

(2017)  

Hubungan Perilaku 

PSN dengan 

keberadaan jentik 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

hubungan perilaku PSN 

Jumlah sampel 42 responden 

(total sampling) sebagai kasus 

Jenis penelitian 

observasional ini 

Hasil penelitian menunjukan keberadaan jentik 

kelompok kasus menunjukkan bahwa perilaku 

buruk dan terdapat jentik Aedes Aegypti 



nyamuk aedes 

aegypti di Kelurahan 

Manguharjo 

Kecamatan 

Manguharjo Kota 

Madiun 

dengan keberadaan 

jentik nyamuk Aedes 

Aegypti di Kelurahan 

Manguharjo 

Kecamatan 

Manguharjo Kota 

Madiun. 

dan 42 responden sebagai 

kontrol, dengan kriteria inklusi 

1. Tinggal di Kelurahan 

Manguharjo.  

2. Kepala keluarga/ anggota 

keluarga berusia >17 tahun 

3. Memahami bahasa 

Indonesia serta sehat 

jasmani dan rohani 

4.  Bersedia menjadi 

responden  

dengan pendekatan 

case control 

sebanyak 68%. Keberadaan jentik kelompok 

Kontrol menunjukkan bahwa perilaku baik dan 

tidak terdapat jentik Aedes Aegypti sebesar 30 

81,1%.Hasil analisis menunjukkan ada 

hubungan perilaku PSN dengan keberadaan 

jentik nyamuk aedes aegypti di Kelurahan 

Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota 

Madiun 



2. Pembahasan 

Keberadaan jentik Aedes Aegypti di suatu daerah merupakan indikator terdapatnya 

populasi nyamuk Aedes Aegypti di daerah tersebut sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

kasus DBD oleh sebab itu perlu dilakukan pemberantasan nyamuk Aedes Aegypti. Strategi 

pemberantasan ditekankan pada upaya preventif, yaitu melaksanakan penyemprotan masal 

sebelum musim penularan. Strategi itu harus didukung dengan kegiatan PSN oleh masyarakat 

secara terus menerus dan berkala (Depkes RI, 2014).  Upaya pencegahan DBD melalui 

kegiatan PSN masih didominasi oleh Jumantik baik dari kelurahan, puskesmas atau dinas 

kesehatan tanpa melibatkan atau mengkaaktifkan masyarakat untuk ikut aktif atau 

berpartisipasi dalam pelaksanaan PSN sebagai tindakan pencegahan DBD.  Upaya 

pemberantasan DBD hanya dapat berhasil apabila seluruh masyarakat berperan secara aktif 

dalam PSN DBD 

Hasil penelitian Firmandi (2017) menemukan bahwa penerapan “OHOJu” (One Home 

One Jumantik ) sebagai model pengembangan jumantik mandiri mampu meningkatkan praktik 

dan sikap PSN atau self reliance dan ABJ di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang. Penelitian ini  mendukung teori Kemenkes (2011) self Jumantik merupakan 

juru pemantau jentik yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat untuk melindungi 

wilayahnya dari jentik nyamuk demam berdarah, dengan teknik dasar 3M Plus, yaitu menguras 

bak mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan adapun yang 

dimaksud dengn Plus adalah bentuk kegiatan seperti menggunakan obat nyamuk atau anti 

nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tanaman pengusir nyamuk, memelihara 

ikan yang dapat memakan jentik nyamuk, menghindari daerah gelap didalam rumah agar tidak 

ditempati nyamuk dengan mengatur ventilasi dan pencahayaan. 

Hasil Penelitian Murdiana (2017) menemukan bahwa perilaku PSN berhubungan 

dengan keberadaan jentik nyamuk aedes aegypti di Kelurahan Manguharjo Kecamatan 

Manguharjo Kota Madiun.  Penelitian ini  mendukung teori Kline (2012) peran serta 

masyarakat untuk melakukan pemantauan jentik dalam sistem kewaspadaan dini DBD sangat 

penting dalam kegiatan pencegahan DBD karena berfungsi untuk memantau keberadaan dan 

menghambat perkembangan awal dari vektor penular DBD dengan menjadi  pemantau jentik 

sendiri (self jumantik)  merupakan suatu model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan 

dari konsep Self Jumantik  

Beberapa studi yang dipublikasikan pada umumnya menunjukkan bahwa pemantauan 

jentik secara rutin sebagai intervensi yang berkelanjutan dapat meningkatkan angka bebas 

jentik seperti penelitian yang dilakukan oleh  Murwani  (2018) bahwa pelaksanaan pemantauan 

jentik secara berkala mampu meningkatkan Angka Bebas Jentik (ABJ). Penelitian Ekaputra 

(2017) menemukan bahwa kegiatan pemantauan jentik berkala sangat efektif untuk memotivasi 

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PSN DBD. Penelitian ini  mendukung teori Depkes 

RI (2014) salah satu faktor belum efektifnya pencegahan DBD di Indonesia adalah masih 

lemahnya sistem kewaspadaan dini. Kunci pencegahan penyakit DBD adalah pengawasan 

yang ketat untuk pelaporan dini hasil pemantauan kepadatan vektor. Peran jumantik sangat 

penting dalam sistem kewaspadaan dini DBD karena berfungsi untuk memantau keberadaan 

serta menghambat perkembangan awal dari vektor penular DBD.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad (2017) hanya masyarakat 

yang sering terlibat dalam kegiatan kampanye demam berdarah dan memiliki tingkat 

pengetahuan tinggi yang melakukan praktik pengendalian jentik secara individui sedangkan 

masyarakat yang tidak terlibat memiliki praktik pengendalian jentik. Pengetahuan dapat 

mempengaruhi praktik pengendalian jentik juga sesuai dengan hasil penelitian Yola Dwi Putri  

(2017) menemukan  pengetahuan terbukti mempengaruhi hubungan PJB dengan ABJ, 

pengetahuan memberikan kontribusi terhadap pola pikir masyarakat yang pada akhirnya akan 

mengubah perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat yaitu perilaku pencegahan DBD. 



Secara teori juga dijelaskan bahwa pengetahuan merupakan faktor predisposisi dan domain 

penting seseorang melakukan suatu tindakan (Notoatmodjo, 2014). Hal ini dapat diartikan 

bahwa pengetahuan jumantik terhadap upaya pencegahan DBD dapat mempengaruhi 

keaktifannya dalam pelaksanaan PJB dan status ABJ dari masing-masing wilayah kerja 

jumantik 

Hasil penelitian Rosidi & Adisasmito (2017) menunjukkan program pemberantasan 

vektor DBD ditekankan pada pembersihan jentik nyamuk, hal ini membutuhkan keterlibatan 

seluruh lapisan masyarakat agar pemberantasan nyamuk dapat bersifat lebih panjang dan 

berkesinambungan. Upaya pencegahan DBD melalui kegiatan PSN masih didominasi oleh 

Jumantik baik dari kelurahan, puskesmas atau dinas kesehatan tanpa melibatkan atau 

mengkaaktifkan masyarakat untuk ikut aktif atau berpartisipasi dalam pelaksanaan PSN 

sebagai tindakan pencegahan DBD 

Penelitian yang ditelaah dalam artikel ini menunjukkan sebagian besar  hasil yang sama 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran masyarakat dalam pemantauan jentik sangat 

berhubungan dengan angka bebas jentik (ABJ) sehingga diharapkan dapat menurunkan 

kejadian penyakit demam berdarah. Hasil Literature review dapat digunakan sebagai 

pengembangan keilmuan dan praktik keperawatan khususnya keperawatan komunitas terutama 

untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk mencegah penyakit demam 

berdarah diperlukan peran serta aktif dari masyarakat dalam hal pemantauan jentik yang 

dilakukan secara mandiri di masing-masing rumah dengan menjalankan program Self 

Jumantik, sehingga diharapkan setiap rumah warga memiliki satu orang yang menjadi 

Jumantik. Cara ini dinilai lebih efektif karena setiap orang bisa melakukannya setiap saat, tanpa 

harus menunggu pengontrolan petugas jumantik yang berkunjung setiap Jumat. Ini akan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab kelingkungan sendiri yaitu rumah sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

Simpulan dari hasil review jurnal ini adalah semua jurnal menunjukkan hasil yang sama 

yaitu keberadaan jentik nyamuk yang diukur dengan Angka Bebas Jentik (ABJ) berhubungan 

dengan perilaku masyarakat melakukan pemantauan jentik baik melalui pemantauan jentik 

sendiri atau self Jumantik dan kader jumantik. Hasil review jurnal menunjukkan bahwa self 

jumantik dinilai lebih efektif terhadap ABJ  dibandingkan dengan jumantik karena setiap orang 

bisa melakukannya setiap saat, tanpa harus menunggu pengontrolan petugas jumantik sehingga 

menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sendiri 

 

 

2. Saran 

1)  Bagi Puskesmas  

Pemantauan jentik secara mandiri di masing-masing rumah dengan menjalankan 

program Self Jumantik dapat dijadikan sebuah kebijakan pemberantasan sarang nyamuk yang 

dapat diterapkan sehingga kegiatan ini dapat meningkatkan angka bebas jentik dan 

meminimalisir kejadian DBD 



2) Bagi Masyarakat 

Hendaknya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya 

pencegahan DBD. Selain itu masyarakat hendaknya selalu mengikuti informasi-informasi 

terbaru tentang perkembangan penyakit DBD baik melalui penyuluhan-penyuluhan maupun 

media masa, sehingga pengetahuan mereka tentang DBD semakin meningkat. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan lagi dengan 

variabel-variabel yang lebih kompleks dan belum diteliti sehingga dapat diketahui faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi efektifitas program Self Jumantik terhadap angka bebas jentik. 
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