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RINGKASAN 

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit infeksi yang sangat berbahaya bila tidak 

segera mendapat penanganan dan pengobatan karena bisa menyebabkan kematian dalam 

waktu yang relatif sangat singkat. Sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang mana 

menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, 

sehingga mengakibatkan perdarahan-perdarahan. Bila jaman dahulu penyakit demam 

berdarah ini hanya menyerang balita dan anak-anak, tidak demikian halnya dengan saat ini. 

Sekarang penyakit demam berdarah bisa menyerang semua umur, baik anak- anak maupun 

dewasa.  

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah mengajarkan program 3M Plus pada warga 

sasaran, memunculkan optimisme warga untuk mengatasi kasus DBD, mendidik masyarakat 

untuk berperilaku menanggulangi sarang nyamuk, membantu  masyarakat dalam  

menanggulangi kasus DBD 

 Rangkaian kegiatan pengabdian ini meliputi kunjungan kerumah-rumah warga untuk 

memberikan penyuluhan dan pemeriksaan jentik. Sehingga dengan cara ini akan lebih mudah 

untuk memberikan pendidikan kesehatan dimasyarakat. Kemudian penyuluhan ditempat 

pertemuan masyarakat. Jadi dalam kegiatan ini akan diberi penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai cara menaggulangi kasus DBD dengan program 3M Plus. selanjutnya Grebek 

warga dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk dan kebersihan lingkungan secara 

bersama-sama. Terakhir evaluasi, tahap ini akan dilihat kondisi di tempat sasaran apakah 

sudah berhasil atau belum program yang telah dilaksanakan. 

Dalam kegiatan ini, para warga akan diberi booklet, diharapkan setelah mendapatkan 

materi tersebut bisa dijadikan alat untuk menularkan ilmunya. Dilingkungan pun juga akan 

dipasang poster tentang DBD. Para warga juga akan diberi alat pembersih bak air, sehingga 

setelah kegiatan ini masyarakat tetap melaksanakan program 3M Plus ini. 

Misi  yang diharapkan setelah melaksanakan kegiatan ini, masyarakat dapat mengerti 

cara mencegah penyakit DBD, dan juga masyarakat dapat merubah perilaku jeleknya menuju  

perilaku yang mencerminkan usaha memberantas sarang nyamuk seperti menguras bak mandi 

secara rutin, menutup tempat penampungan air, menimbun sampah plus memelihara ikan 

pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu pada waktu tidur.  
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BAB I   PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Demam berdarah atau lebih tepatnya disebut Demam Berdarah Dengue adalah 

penyakit infeksi yang sangat berbahaya bila tidak segera mendapat penanganan dan 

pengobatan karena bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang relatif sangat singkat. 

Sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang mana menyebabkan gangguan pada pembuluh 

darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan perdarahan-

perdarahan. Bila jaman dahulu penyakit demam berdarah ini hanya menyerang balita dan 

anak-anak, tidak demikian halnya dengan saat ini. Sekarang penyakit demam berdarah bisa 

menyerang semua umur, baik anak- anak maupun dewasa.  

Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang tergolong sebagai 

sejenis virus arbovirus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes 

Aegypty betina. Penyakit demam berdarah tidak menular melalui kontak manusia melainkan 

menular melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti betina. Nyamuk jenis ini menyimpan virus 

dengue di dalam telurnya yang selanjutnya virus tersebut bisa ditularkan ke orang melalui 

gigitannya. 

Karena penyakit demam berdarah ini disebarkan oleh nyamuk, maka hal terpenting 

yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah adalah memberantas 

sarang nyamuk dengan cara 3M Plus. 3M plus adalah menutup, menguras, menimbun plus 

memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu pada waktu 

tidur, memasang kasa, menyemprot dengan insektisida, menggunakan repellent, memasang 

obat nyamuk dan memeriksa jentik berkala. 

Sekali lagi Demam Berdarah tidak dapat dianggap sebagai penyakit ringan. Penyakit 

ini dapat menyebabkan kematian. Maka, tindakan pencegahan dan selalu waspada terhadap 

penyakit ini dapat melindungi dari bahaya penyakit Demam Berdarah Dengue atau DBD. 

Sehingga tidak salah jika dilakukann pemberdayaan masarakat tentang program 3M Plus ini. 
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1.2  Rumusan Masalah 

             Adapaun masalah-masalah yang ada pada tempat sasaran adalah  : 

1. Meningkatnya kasus DBD 

2. Kurangnya kesadaran warga untuk menanggulangi kasus DBD 

3. Minimnya pengetahuan warga akan cara pemberantasan sarang nyamuk 

 1.3  Tujuan Program 

Tujuan kegiatan ini adalah : 

1. Mengajarkan program 3M Plus pada warga sasaran 

2. Memunculkan optimisme warga untuk mengatasi kasus DBD 

1.4  Luaran yang diharapkan. 

Luaran yang diharapkan setelah melaksanakan kegiatan ini, masyarakat dapat 

mengerti cara mencegah penyakit DBD, dan juga masyarakat dapat merubah perilaku 

jeleknya menuju  perilaku yang mencerminkan usaha memberantas sarang nyamuk 

seperti menguras bak mandi secara rutin, menutup tempat penampungan air, 

menimbun sampah plus memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, 

menggunakan kelambu pada waktu tidur.  

1.5  Kegunaan 

            Kegunaan program kreatifitas mahasiswa dalam bidang ini adalah :  

1. Mendidik masyarakat untuk berperilaku menanggulangi sarang nyamuk 

2. membantu  masyarakat dalam  menanggulangi kasus DBD 
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BAB II  GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

 Mranggen terletak terletak di jalan regional Semarang - Purwodadi, kurang lebih 11 

Km Timur Kota Semarang. Sebagai ibukota kecamatan, Kota Mranggen termasuk kota kecil 

yang paling cepat berkembang. Kecamatan Mranggen adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat 19 desa dengan karasteristik 

perdesaan. Luas wilayah 72,22 km2, jumlah penduduk per April 2010 sebesar 157.515 jiwa, 

kepadatannya mencapai 2.181,44 jiwa/km2. Kecamatan Mranggen merupakan kecamatan 

dengan penduduk terbanyak dan tingkat ekonomi tertinggi di antara kecamatan lainnya di 

Kabupaten Demak. 

Pada tahun 2011 kasus DBD dikabupaten Demak  berjumlah 219 kasus ( IR : 1,96 per 

100.000 penduduk sedangkan standar IR sebesar 20/100.000 penduduk ) dengan perincian 

121 kasus dan 98 kasus. Sedangkan jumlah kematian karena DBD sebanyak 2 kasus atau 

CFR sebesar 0,009 ( standar CFR : 1 / 100 penderita ). Menurut Humas Dinas Kesehatan 

Kabupaten Demak, sampai Februari 2013 tercatat ada 109 kasus, dengan tiga orang 

penderitanya meninggal.  

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menyatakan Mranggen merupakan kecamatan 

rawan endemis demam berdarah dengue (DBD). Kasus yang disebabkan serangan nyamuk 

Aides aegepty itu menimbulkan seorang warga meninggal.  Seorang warga meninggal dunia 

di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 

meminta masyarakat harus waspada terhadap serangan DBD. Disebutkan juga kasus serupa 

juga muncul di Desa Kebonbatur Mranggen. Sejumlah warga bahkan harus menjalani rawat 

inap. 

Berlatarbelakang kejadian tersebut, maka sangatlah penting melaksanakan program 

pengabdian ini, sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi kasus DBD di RT 16 RW 30 

Batursari Mranggen Demak khusunya, sehingga kasus DBD yang dapat mematikan ini  bisa 

dicegah dan juga dapat merubah perilaku masyarakat menjadi yang lebih baik dalam upaya 

menekan kasus DBD yang ada. 
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BAB III  METODE PELAKSANAAN 

Dalam kegiatan program ini, sasaran kami adalah warga RT 16 RW 30 Batursari 

Mranggen Demak. RT tersebut terdiri dari 25 Kepala keluarga. Sasaran program ini adalah 

keluarga yaitu dilaksanakannya pemberantasan sarang nyamuk di rumah-rumah secara terus 

menerus. Kegiatan penggerakan pemberantasan sarang nyamuk ini meliputi : 

a. Kunjungan rumah untuk penyuluhan dan pemeriksaan jentik. Sehingga dengan cara ini 

akan lebih mudah untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. 

b. Penyuluhan ditempat pertemuan masyarakat. Jadi dalam kegiatan ini akan diberikan 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara menaggulangi kasus DBD dengan 

program 3M Plus. Pada kegiatan Penyuluhan ini hanya mengundang Kepala Rumah 

tangga dan juga istri (Bapak/Ibu). 

c. Grebek warga dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk dan kebersihan lingkungan. 

Jadi dalam kegiatan ini masyarakat akan diberi alat kebersihan  yang digunakan untuk 

bersih-bersih lingkungan secara bersama-sama. Dalam kegiatan ini semua warga baik 

muda maupun tua ikut andil. 

d.  Evaluasi,  pada tahap ini akan dilihat kondisi di tempat sasaran apakah sudah berhasil 

atau belum program yang telah dilaksanakan. 

      Dalam kegiatan ini, para warga akan diberi booklet, diharapkan setelah mendapatkan 

materi tersebut bisa dijadikan alat untuk menularkan ilmunya. Dilingkungan pun juga 

akan dipasang poster tentang DBD. Para warga juga akan diberi alat pembersih bak air, 

sehingga setelah kegiatan ini masyarakat tetap melaksanakan program 3M Plus ini. 

Pada kegiatan ini akan disampaikan prgram 3M Plus sebagai upaya mencegah penyakit 

DBD. 3M Plus itu adalah : 

1. Menguras : 

    Menguras tempat-tempat penampungan air seperti : bak mandi/ WC, tempanyan, 

ember, vas bunga, tempat minum burung dan lain-lain seminggu sekali. 

2. Menutup 

      Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, drum dan 

lain-lain 
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3. Menimbun 

       Menimbun semua barang-barang bekas yang ada disekitar / di luas rumah yang 

dapat menampung air hujan 

4. Plus 

Memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu 

pada waktu tidur, memasang kasa, menyemprot dengan insektisida, menggunakan 

repellent, memasang obat nyamuk dan memeriksa jentik berkala. 
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BAB IV  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1. Anggaran kegiatan 

NO Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan Penunjang 1.500.000,- 

2 Bahan Habis Pakai 8.250.000,- 

3 Perjalanan 2.100.000,- 

4 Lain-lain 450.000,- 

 TOTAL 12.300.000,- 

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

N

o 
Jenis Kegiatan 

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pembelian ATK                             

2 

Pembelian kenang-

kenangan 

    

                        

3 Pembuatan booklet                              

4 Pembuatan poster                             

5 

Kesepakatan jadwal 

kegiatan dengan ketua RT 

    

                        

6 

Persiapan materi yang akan 

disampaikan 

    

                        

7 Kunjungan kerumah warga                             

8 Penyuluhan                             

9 Kerja bakti                             

10 Evaluasi                             

11 Laporan                             
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DAFTAR PUSTAKA 

http://jateng.tribunnews.com/2013/06/24/kasus-dbd-di-kota-semarang-tahun-ini-meningkat. 

Didownload pada tanggal 29 September 2013 

http://www.lensaindonesia.com/2013/02/25/wabah-demam-berdarah-mulai-telan-korban-

jiwa-di-jawa-tengah.html. Didownload pada tanggal 30 September 2013 
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http://www.lensaindonesia.com/2013/02/25/wabah-demam-berdarah-mulai-telan-korban-jiwa-di-jawa-tengah.html
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

 1. Peralatan Penunjang 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

Sewa Aula Digunakan untuk tempat 

penyuluhan karena 

membutuhkan tempat yang 

luas 

1 500.000,- 500.000,- 

Sewa LCD  Untuk media penyampaian 

materi 

1 200.000,- 200.000,- 

Sewa sound 

sistem 

Untuk pengeras suara 1 set 500.000 500.000 

Sewa 

Handycam 

Untuk mendokumentasikan 

kegiatan 

1 200.000,- 200.000,- 

Flasdisk Untuk menyimpan data 

kegiatan 

1 100.000,- 100.000,- 

SUB TOTAL (Rp) 1.500.000,- 

2. Habis Pakai 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

Pembelian ATK Untuk kesekretariatan 

(Proposal, jilid dll) 

1 500.000,- 500.000,-  

Kenang-

kenangan 

untuk kenang-kenangan kepada 

Ketua RT 

1 400.000,-  400.000,- 

Konsumsi  Konsumsi penyuluhan 50 org 20.000,- 1.000.000,- 

 Konsumsi Grebek warga 100 org 20.000,- 2.000.000,- 

Pencetakan 

Booklet 

Design dan cetak 50 org 15.000,- 750.000,- 

Poster Sebagai media pendidikan 

untuk ditempel dilingkungan  

20 lmbr 20.000,- 400.000,- 

Porselen Cairan pembersih lantai(bak 

air) untuk dibagikan ke warga  

50 org 20.000,- 1.000.000,- 

MMT Untuk dekorasi ruang kegiatan 1 200.000,- 200.000,- 

Cangkul, 

sabit,sapu,tempat 

sampah 

Untuk alat grebek warga 50 40.000,- 2.000.000,- 



17 
 

SUB TOTAL (Rp) 8.250.000,- 

3. Perjalanan 

Material Justifikasi Perjalanan Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

Transport 

survey 

Untuk Transport dari 

Kampus (Semarang) ke 

tempat lokasi (Mranggen 

Demak) dengan jarak 15 

km 

5 org 60.000,- 300.000,- 

Transport 

kunjungan 

4x5 org 60.000,- 1.200.000,- 

Transport 

Penyuluhan 

5 org 60.000,- 300.000,- 

Transport 

Grebek warga 

5 org 60.000,- 300.000,- 

SUB TOTAL(Rp) 2.100.000,- 

4. Lain-lain 

Material Justifikasi Perjalanan Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

Pengetikan Untuk biaya Pengetikan 

soal pretest dan postest 

1 bendel 100.000,-  100.000,- 

Dokumentasi Untuk 

mendokumentasikan 

kegiatan 

1 200.000,-  200.000,- 

Laporan Untuk membuat laporan 

kegiatan, pengetikan dan 

jilid 

1 150.000,-  150.000,- 

SUB TOTAL(Rp) 450.000,- 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 

          

No Nama/NIM Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(jam/mngg) 

Uraian Tugas 

1  Nursahid 

(D11.2012.01530) 

 Kesehatan 

Masyarakat  

 Promosi 

 Kesehatan  

12  Penanggungjawab 

semua kegiatan 

2  Nila Ayu Nita 

(D11.2012.01516) 

  Kesehatan 

Masyarakat 

 Promosi 

 Kesehatan  

12  Memberi Edukasi 

3 Ananda Ayu 

Maharani 

(D11.2012.01541) 

 Kesehatan 

Masyarakat 

Promosi 

 Kesehatan  

12 Mengatur Keuangan 

4 Ones Miagoni 

(D11.2012.01572) 

 Kesehatan 

Masyarakat 

Promosi 

 Kesehatan 

12 Mendesign poster dan 

booklet 

5 Yeheskiel Lende bani 

(D11.2012.01476) 

 Kesehatan 

Masyarakat 

Promosi 

 Kesehatan 

12 Memberi Edukasi 
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Lampiran 6. Denah Detail 

 

 

 

 

 


