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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan  hasil data penelitian yang sudah dilakukan terhadap kader 

jumantik di Kelurahan Cakung Barat, didapatkan kesimpulan yaitu: 

a. Gambaran karakteristik yang dimiliki kader jumantik sebagian besar 

responden masuk ke dalam kategori umur lansia awal dengan tingkat 

pendidikan yang ditempuh masuk dalam kategori pendidikan menengah 

yaitu SMA atau SMK. Selain itu sebagian besar responden tidak bekerja 

di luar perannya sebagai kader jumantik. Kemudian lama kerja responden 

sebagai kader jumantik di Kelurahan Cakung Barat mayoritas telah aktif 

menjadi kader lebih dari lima tahun terakhir. Selain itu dari segi 

dukungan insentif sebagian besar kader diketahui mendapatkan insentif, 

tetapi belum mencukupi. Adapun dukungan insentif yang diterima kader 

berupa biaya operasional, seragam, beberapa kegiatan pelatihan. 

b. Gambaran pengetahuan kader jumantik tentang pencegahan dan 

pengendalian DBD sebelum diberikan intervensi masuk dalam kategori 

tingkat pengetahuan kurang. Sedangkan setelah diberikan intervensi 

berupa promosi kesehatan terjadi peningkatan pengetahuan kader 

jumantik yang mayoritas masuk dalam kategori tingkat pengetahuan 

baik. 

c. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan kader sebelum dan sesudah di 

dilakukan intervensi berupa promosi kesehatan. 

d. Terdapat pengaruh pemberian intervensi berupa promosi kesehatan 

tentang pencegahan dan pengendalian DBD terhadap tingkat 

pengetahuan kader jumantik di Kelurahan Cakung Barat Jakarta Timur. 
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V.2. Saran Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan terkait dengan 

penelitian ini, yaitu:  

a. Bagi Kader Kesehatan 

Diharapkan kader mampu memberikan informasi dan sosialisasi secara 

langsung kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan PSN dan 

menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat 

tinggal dengan tidak menumpuk barang bekas di halaman rumah yang 

dapat menyebabkan tempat bersarangnya nyamuk terutama pada saat 

musim hujan karena dapat menyebabkan genangan air dan untuk 

mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah kader dapat menghimbau 

warga untuk memasang kawat kasa sebagai upaya mencegah nyamuk 

masuk ke dalam rumah. Selain itu diharapkan pula kader dapat 

menjangkau lebih luas lagi kunjungan yang dilakukan agar lebih banyak 

masyarakat yang bisa mendapatkan informasi dan himbauan dari kader 

jumantik guna menekan angka kasus DBD di Kelurahan Cakung Barat. 

b. Bagi Kelurahan Cakung Barat 

Diharapkan terus mendukung dan memberikan sarana untuk berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian DBD 

terutama kegiatan yang dapat menunjang pengetahuan, keterampilan dan 

peran kader jumantik serta masyarakat setempat. 

c. Bagi peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian ini dengan menerapkan jenis metode serta 

media promosi kesehatan yang lebih efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan kader jumantik, sehingga informasi yang diterima dapat 

dipahami lebih maksimal.  


