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ABSTRACT
The increasing cases of dengue fever in East Sumba Regency in 2018 and 2019 caused the East Sumba
Regency Government to designate this disease as an Outbreak or Extraordinary Event that requires
immediate attention and treatment. In line with various programs launched by the government, this
community service activity was carried out in Temu Village as one of the fostered villages of the
Waingapu Nursing Study Program, Health Poltekkes, Kupang Ministry of Health. This activity was
carried out from September to October 2019 which began with preparation and socialization of
activities with the government at the village level, stakeholders and the Temu Village community. The
next activity was the training of jumantik cadres which was attended by 30 students of SMTK Kanatang,
and ended with mentoring and monitoring the implementation of larva monitoring by Jumantik cadres
in the Temu Village community home. The enthusiasm of the community to provide support has been
seen since the socialization activities were carried out, as well as the interest of students during
training as jumantik cadres. The significant increase in students' knowledge about dengue fever and
their duties as a post-training jumantik is in line with the results of jumantic mentoring and monitoring
of the presence of mosquito larvae in the community's home environment. Being healthy and free from
dengue fever is not enough just for a day or two to make changes in behavior, but it must be done
consistently and continuously so that the initial goal of making the Temu village healthy and free from
dengue fever can be achieved. This requires active participation and good cooperation between
government officials in the village, jumantik cadres, and the community.
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ABSTRAK
Meningkatnya kasus demam berdarah di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2018 dan 2019
menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menetapkan penyakit ini sebagai suatu Wabah atau
Kejadian Luar Biasa yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Sejalan dengan berbagai
program yang dicanangkan oleh pemerintah, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di
Kelurahan Temu sebagai salah satu Desa Binaan Program Studi Keperawatan Waingapu Poltekkes
Kemenkes Kupang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2019 yang diawali
dengan persiapan dan sosialisasi kegiatan bersama pemerintah di tingkat kelurahan, stakeholder dan
masyarakat Kelurahan Temu. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan kader jumantik yang ikuti oleh 30
orang siswa-siswi SMTK Kanatang, dan diakhiri dengan pendampingan dan monitoring pelaksanaan
pemantauan jentik oleh kader Jumantik di lingkungan rumah masyarakat Kelurahan Temu. Antusiasime
masyarakat memberikan dukungan sudah terlihat sejak kegiatan sosialiasi dilakukan, demikian pula
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halnya minat siswa/sswi selama mengikuti pelatihan sebagai kader jumantik. Peningkatan pengetahuan
siswa-siswi yang signifikan tentang penyakit demam berdarah dan tugasnya sebagai jumantik pasca
pelatihan sejalan dengan hasil pendampingan dan monitoring jumantik terhadap keberadaan jentik
nyamuk di lingkungan rumah masyarakat. Menjadi sehat dan terbebas dari penyakit demam berdarah
tidak cukup hanya dengan sehari atau dua hari melakukan perubahan perilaku akan tetapi harus
dilakukan secara konsisten dan terus menerus sehingga tujuan awal menjadikan kelurahan Temu yang
sehat dan bebas dari penyakit demam berdarah dapat tercapai, untuk itu diperlukan peran serta aktif dan
kerjasama yang baik antara petugas pemerintah di kelurahan, kader jumantik, dan masyarakat.
Kata kunci: Demam Berdarah, kader Jumantik, jentik nyamuk

I. PENDAHULUAN
. Demam berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sering sekali
mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) (Aryani;2016). Dengan angka kejadian pada tahun 2019 di
kabupaten Sumba Timur tercatat sebanyak 873 penderita demam berdarah dengan 16 diantaranya
meninggal dunia (Kompas:2019). Sehingga sebagai salah satu bentuk upaya menekan angka kejadian
demam berdarah khususnya di Keluharan Temu maka dilaksanakanlah pelatihan jumantik. Pelatihan
jumantik diberikan agar kader mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan agar mereka
mandiri melakukan tugasnya dengan baik (Aryani:2016). Tugas jumantik selain melakukan surveilans
vector di pemukiman maupun tempat-tempat umum, mereka juga berperan untuk memperkuat perilaku
masyarakat dalam 3M (Direktorat Jenderal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan:2015)
Terkait dengan tingginya angka kejadian demam berdarah di Kabupaten Sumba Timur inilah
maka mendorong tim melaksanakan pelatihan jumantik yang diawal dari proses sosialisasi, pelatihan
hingga pendampingan serta monitoring. Beberapa sumber literatur mengungkapkan bahwa partisipasi
kader dipengaruhi oleh motivasi, pengetahuan, keterampilan, perencanaan dan problem solving
(Hutapea:2015). Keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan setempat masih sangat
terbatas, sehingga dalam pelatihan jumantik ini diharapkan tepat sasaran dalam menekan angka
kejadian demam berdarah.
II. METODE
Dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah one group pretest-posttest design. Menurut
Arikunto 2010 one group pretest-posttest design adalah kegiatan yang memberikan tes awal (pretest)
sebelum diberikan perlakuan kemudian setelah diberikannya perlakuan barulah memberikan tes akhir
(posttest). Dalam kegiatan ini peserta sebelumnya diberikan pretest mengenai pengetahun tentang
demam berdarah dan setelah diberikan pelatihan jumantik kepada peserta maka peserta Kembali
diberikan posttest mengenai pengetahuan tentang demam berdarah.
Kegiatan ini diawal dengan memberikan sosialisasi kegiatan dengan sasaran masyarakat
Kelurahan Temu dengan memberikan informasi akan diadakannya pelatihan jumantik. Selanjutnya
pelatihan jumantik dengan sasaran pemuda pemudi di Kelurahan Temu dengan memberikan pendidikan
kesehatan dan memberikan pengajaran mengenai menjadi juru pemantau jentik dari rumah ke rumah.
Kemudian setelah diberikan pelatihan maka dilakukannya pendampingan kepada peserta pelatihan
jumantik yaitu Home visite dari satu rumah ke rumah lainnya dengan membagikan Abate dan
memperhatikan lingkungan sekitar. Tahap akhir dalam kegiatan adalah dengan melakukan monitoring
dan evaluasi dari setiap kegiatan dengan mengevaluasi peran serta masyarakat dan pengetahun peserta
mengenai demam berdarah.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan awal sosialisasi dengan memberikan hasil yang baik yang dapat dilihat dengan penerimaan
dan partisipasi yang maksimal dari masyarakat setempat.
2. Pelatihan Jumantik
Tabel 1. Analisis Pengetahuan Demam Berdarah Peserta Pelatihan Jumantik di kelurahan Temu
Tahun 2019
Pre Test
Post Test
Pengetahuan
N
%
N
%
Baik
3
10
30
100
Kurang
27
90
0
0
Jumlah
30
100
30
100
Sebelum dilakukannya pelatihan jumantik terlebih dahulu diberikan pre test kepada 30
peserta mengenai pengetahuan seputar demam berdarah dan didapatkan hasil bahwa sebesar 10%
peserta memiliki pengetahuan yang baik dan sisanya sebesar 90% peserta memiliki pengetahuan
yang kurang. Setelah dilakukannya pelatihan diberikan post kepada peserta dan didapatkan hasil
bahwa seluruhnya sebesar 100% memiliki pengetahuan yang baik.
Hasil yang didapatkan menunjukkan hasil yang sangat berbeda antara pre dan post test.
Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum diberikannya pelatihan jumantik dan
sesudah diberikannya pelatihan jumantik. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kesuksesan
pelatihan yang diberikan kepada peserta. Sehingga pelatihan jumantik yang diberikan ini dapat
meningkatkan pengetahun peserta mengenai demam berdarah.
3. Dalam pendampingan Home visite dari satu rumah ke rumah lainnya dengan membagikan Abate dan
memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan 3 M PLUS (menguras, menutup dan mengubur serta
memanfaatkan barang bekas) dilakukan oleh tim yang kemudian akan dimasukkan kedalam
pendokumentasian
4. Setelah rangkaian kegiatan terlaksana maka dilakukanlah monitoring dan evaluasi dari kegiatan
tersebut dengan hasil yang memuaskan dimana peserta dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri
dan didapatkan presentasi yang besar dalam peningkatan pengetahuan peserta mengenai demam
berdarah
IV. SIMPULAN
Kegiatan pelatihan jumantik kepada 30 peserta berhasil dilaksanakan dengan tercapainya dapat
melakukan tugasnya secara mandiri sebagai jumantik dengan melaksanakan kunjungan rumah dan
memeriksa tempat penampungan air serta meningkatnya pengetahuan peserta mengenai demam
berdarah yang awalnya adalah sebesar 10% meningkat menjadi 100%. Ini menandakan bahwa
rangkaian proses dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi berjalan
dengan baik dan maksimal.
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