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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan kepada 238 

responden yang masuk dalam kriteria inklusi responden tentang hubungan 

pengetahuan dan sikap dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk sebagai 

pencegahan demam berdarah diRW 07 Kelurahan Cipayung Kota Depok, maka 

penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Karakteristik usia responden memnunjukan bahwa dari 238 responden  

usia > 30tahun sebanyak 181 responden, dengan jenis kelamin terbanyak 

adalah laki-laki sebanyak 125 responden, tingkat pendidikan pada 

responden terbanyak adalah SMA yaitu sebanyak 122 responden. 

b. gambaran Tingkat Pengetahuan menunjukan bahwa dari 140 responden, 

mayoritas dengan pengetahuan baik sebanyak (56,7%)  dan dengan sikap 

yang baik sebanyak (64,3%) 

c. Ada hubungan yang signifikan pengetahuan keluarga baik dengan  

perilaku pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang baik sebagai 

pencegahan demam berdarah dengue sebanyak 87 dengan pValue= 0,034 

(0,005) dan nilai OR 1,78 dan ada hubungan yang signifikan terhadap 

sikap keluarga yang baik dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk 

(PSN) yang baik sebagai pencegahan demam berdarah dengue sebanyak 

97 dengan pValue= 0,040 (0,005) dan nilai OR 1,77 yang berarti bahwa 

pengetahuan dan sikap keluarga yang baik mempunyai kemungkinan 

perilaku yang baik untuk pemberantasan sarang nyamuk sebagai 

pencegahan demam berdarah dengue 
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V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi 

adalah: 

a. Bagi keluarga 

Diharapkan keluarga mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam 

mencari informasi yang benar mengenai pemberantasan sarang nyamuk 

(PSN) sebagai pencegahan demam berdarah dengue 

b. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Diharapkan bagi profesi keperawatan agar lebih meningkatkan perhatian 

dan memotivasi keluarga dalam memberikan informasi atau pelayanan 

kesehatan yang berkaitan dengan pengetahuan pemberantasan sarang 

nyamuk sebagai pencegahan demam berdarah dengue. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-

faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap terhadap perilaku 

pemberantasan sarang nyamuk 

d. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan institusi pendidikan mampu mengoptimalkan bimbingan dan 

konseling serta menambah pengetahuan pencegahan demam berdarah 

dengue dan mendatangkan pelayanan kesehatan untuk memberikan 

pengetahuan kesehatan terhadap keluarga atau warga mengenai 

pemberantasan sarang nyamuk dengue. 
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