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RINGKASAN 

 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang 

banyakmenjangkiti penduduk yang hidup di daerah sub tropis dan tropis. Penyakit 

DBD termasuk dalam salah satu penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk 

Aedes aegypti. Diperkirakan 390 juta kasus infeksi dengue setiap tahunnya di dunia. 

Lebih dari 100 negara mejadi daerah endemis DBD salah satunya Indonesia. Pada 

tahun 2012 Indonesia dicatat sebagai Negara dengan kasus DBD tertinggi di dunia 

berdasarkan catatan World Health Organization (WHO). Salah satu vektor penyebar 

infeksi penyakit DBD adalah nyamuk  

 Aedes aegypti. Nyamuk tersebut hidup dan berkembang biak pada lingkungan 

yang memilikiiklim panas dan lembab seperti di Indonesia. Tujuan penyuluhan ini 

adalah untuk memberikan informasi kepada manyarakat tentang penyakit DBD, gejala 

DBD, ciri – ciri nyamuk Aedes aegypti, cara penanggulangan penyebaran penyakit 

DBD melalui gerakan 4M dan penggunaan tanaman selasih mekah sebagai agen 

penolak nyamuk.  

 Metode yang digunakan adalah dengan ceramah, kuesioner, diskusi dan tanya 

jawab aktif. Hasil penyuluhan adalah masyarkat menjadi mengerti bahwa penyakit 

DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Jentik – jentik nyamuk 

Aedes aegypti memiliki ciri berwarna belang – belang hitam putih pada seluruh 

tubuh. Nyamuk Aedes aegypti memiliki kemampuan terbang sejauh 100 – 200 m. 

Gejala DBD dapat ditandai dengan demam yang siklusnya seperti pelana kuda 

berlangsung selama 2 – 7 hari, menggigil, muncul bintik –bintik merah, mengalami 

perdarahan, mual, muntah, sakit kepala dan nyeri persendian serta kurang nafsu 

makan.  

Penanggulangan DBD dapat dilakukan dengan 4M Plus yaitu menguras, 

menutup, mengubur, memantau dan tidakan plus yaitu tidak menggantung baju, 

memelihara ikan pada bak penampungan air, menghindari gigitan nyamuk dengan 

menggunakan lotion ataupun tanaman pengusir nyamuk serta menaburkan serbuk 

abate pada bak penampungan.  

Kata kunci : DBD, Selasih mekah,  
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PRAKATA  

 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini yang berjudulpenyuluhan pencegahan demam berdarah di kecamatan 

indralayatahun 2018dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan 

ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 

2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Semua pihak yangtelah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 

ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita 
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       Ketua Pelaksana, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang 

menjadi masalah kesehatan di dunia.Penyakit Demam Berdarah  Dengue (DBD) pertama 

kali dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968.Penyakit DBD ini terus mengalami 

peningkatan danmenyebar bertambah luas. Seluruh wilayah Indonesia mempunyai risiko 

terjangkit penyakit ini. Hampir sepanjang tahun penyakit DBD ini selalu ditemukan di 

seluruh Indonesia terutama pada awal musim penghujan. 

 Sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi,STIK Siti Khodijah 

palembang aktif dalam berbagai program Pengabdian kepada Masyarakat salah satunya 

kegiatan Penyuluhan Pencegahan DBD pada Masyarakat di Kecamatan indralaya. 

Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sangat penting disosialisasikan 

kepada masyarakat dimana masih kurang akan pemahaman mengenai cara pencegahan 

yang  benar di masyarakat luas. Selain itu juga banyaknya kasus DBD yang terjadi 

dikecamatan indralaya merupakan latar belakang utama kegiatan ini. Serta kurangnya 

perhatian terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya, seperti masalah 

kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat, masih rendah.Sehingga dengan hadirnya 

acara ini, diharapkan  mampumengajak seluruh masyarakat di Kecamatan indralaya untuk 

berpartisipasi dan menjadi lebih peduli akanapa yang terjadi di sekitar mereka serta turut 

mewujudkan apa yang menjadi tujuan diadakannya acara ini yang diantaranya dapat 

mencegah terjadinya penyakit DBD di Kecamatan indralaya. 

 

B. PermasalahanMitra 

Kecamatan inralaya merupakan salah satu. Mengingat banyaknya kasus DBD  

yang terjadi pada saat ini, maka dilakukan penyuluhan tentang pencegahan DBD agar 

masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga dapat 

meminimalisir angka kejadia kasus DBD yang terjadi. Untuk itu kegiatan penyuluhan 

pencegahan kasus DBD di kecamatan Indralaya memerlukan kerjasama yang baik antara 

Masyarakat dan Pemerintah setempat agar memudahkan berhasilnya kegiatan 

Penyuluhan Pencegahan DBD di Kecamatan Indralaya.  
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C. TujuanKegiatan 

1. Melaksanakan salah satu perguruan tinggi STIK Siti Khodijah yaitu pengabdian 

kepada masyarakat 

2. Mencegah terjadinya DBD. 

3. Memperkuat rasa sosialismeantara pihak STIK Siti Khadijah, pihak Pemerintah 

kecamatan Indralaya dengan masyarakat. 

4. Mewujudkan masyarakat yang peduli lingkungan dan kesehatan. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

A. Target 

Target luar program pencegahan demam berdarah adalah masyarakat mampu memliki 

bekal pengetahuan agar dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya pengetahuan 

tentang DBD. Dengan materi yang memberikan pemahaman pentingnya pemantauan 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mereka. 

 

B. Luaran 

Dari kegiatan programpenyuluhan pencegahan demam berdarah Kecamatan Indralaya 

dapat di hasilkan luaran berupa : 

1. Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat  

 

2. Satu artikel pada media elektronik website  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepadamasyarakat di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan 

Ilir 

2. MetodeKegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

3. JadwalPelaksanaan 

Tanggal : Senin, 11Desember 2018 

Waktu : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat :Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat baik 

dari masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten Ogan ilir. Tujuan dari kegiatan 

penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan 

pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan 

penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah 

Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan 

diperhatikan agar ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, Demam berdarah. Pemateri mengajukan 

beberapa pertanyaan mengenai pengertiandemam berdarah. Setelah menggali pengetahuan 

dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai demam 

berdarah. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  

memperhatikan isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi 

pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait 

materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait 

materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi 

terkait pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan 

kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu 

menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu 

kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta 

seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat mau mengikuti kegiatan 

penyuluhan demam berdarah. Tujuan dilaksanakan program demam berdarah agar 

masyarakat lebih memahami tentang Pentingnya penyuluhan demam berdarah Kegiatan yang 

diberikan merupakan kegiatan penyuluhan demam berdarah di masyarakatKecamatan 

Indralaya kabupaten Ogan ilir. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas 

pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti 

kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian 

pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan setiap 

bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah 

tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Perguruan Tinggi, 

khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan 

berdampak besar di masa yang akan datang.  
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan  : Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Sub pokok pembahasan :Cara mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Sasaran :Seluruh masyarakat kecamatan indralaya kabupaten Ogan ilir 

Hari/ Tanggal   : senin, 11Desember 2018 

Tempat :Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya  Kabupaten Ogan Ilir 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

1. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang penyuluhan demam berdasar 

diharapkan seluruh Masyarakat kecamatan Indralaya kabupaten ogan ilir mengetahui 

penyuluhan demam berdarah . 

b. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan masyarakat Mampu: 

1. Mengetahui apa demam berdarah dengue 

2. Mengetahui penyebab demam berdarah dengue 

3. Mengetahui tanda dan gejala demam berdarah dengue 

2. Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian DBD 

2. Penyebab DBD 

3. Faktor-faktor Tanda dan gejala  

4. Cara pencegahan 

3. Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

4. Media 

1. Laptop 

2. LCD 
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Setting Tempat 
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Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 
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5. Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan dari 

penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Tentang DBD 

4. Melakukan kontrak waktu. 

1. Menjawab salam 

dan mendengarkan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian DBD 

.      2. Penyebab DBD 

3. Tanda dan Gejala 

        4.Perawatandan 

Pengobatan 

       5. Cara Pencegahan 

 

 

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk bertanya  

2. Menjawab pertanyaan dari 

peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima kasih 

dan salam penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi yang 

diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan dan 

membalas salam 

 

2. Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 
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DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) 

A.    Pengertian DBD 

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang 

dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi 

yang biasanya memburuk setelah dua hari pertama. 

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh  virus dengue yang ditularkan melalui gigitan 

nyamuk Aedes aegypti. 

 

B.     Penyebab DBD 

Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes 

Aegypti pada pembuluh darah. Penularan DBD umumya melalui gigitan nyamuk Aedes 

Aegypti. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes Albopictus yang biasanya hidup di 

kebun-kebun. 

Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah : 

1. Penularan DBD umumya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Meskipun dapat juga 

ditularkan oleh Aedes Albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. Tubuhnya 

belang hitam putih. 

2. Menggigit pada siang hari 

3. Berkembangbiak pada air bersih dan jernih yang tidak mengalir 

 

C.     Tanda dan Gejala 

1)  Demam tinggi 2 – 7 hari disertai menggigil. kurang nafsu makan, nyeri pada 

persendiaan, serta sakit kepala. 

2)      Pendarahan dibawah kulit berupa : Bintik-bintik merah pada kulit , mimisan, gusi 

berdarah , muntah darah dan BAB berdarah. 

3)      Nyeri perut ( ulu hati ) tapi tidak ada  gejala kuning. 

4)      Mual dan muntah. 

5)      Terjadi syok atau pingsan pada hari ke 3 — 7 secara berulang—ulang. Dengan tanda 

syok yaitu lemah, kulit dingin , basah dan tidak sadar 
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TANDA BAHAYA DBD : 

a. Perdarahan gusi 

b. Muntah darah 

c. Penderita tidak sadar 

d. Denyut nadi tidak teraba 

Segara periksakan diri ke RS atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. 

 

D. Perawatan dan Pengobatan 

Di Rumah: 

1) Beri penderita minum air yang banyak (air masak, teh, susu atau minuman lainnya) 

2) Cepat bawa kedokter, puskesmas atau langsung ke rumah sakit apabila penderita tampak 

gelisah, lemah, kaki dan tangan dingin, bibir pucat dan denyut nadi lemah. 

 

E. Cara Pencegahan 

1) Memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. 

2) Melakukan pemberantasan sarang nyamuk, dengan cara : 4 M PLUS 

 

1.     MENGURAS 

     Wadah air yang terdapat di dalam bangunan seperti bakmandi, ember vas bunga, tempat 

penampung air kulkas a1a1a1a1agar telur dan jentik aedes mati. a1  

2.     MENUTUP 

      Menutup rapat semua wadah air agar nyamuk aedes tidak dapat masuk dan bertelur. 

3.     MENGUBUR 

      Semua barang bekas yang ada disekitar rumah yang dapat menampung air hujan seperti 

ban bekas, kaleng bekas dll, agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. 

4.     MEMANTAU 

      Semua wadah air yang berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk aedes. Dengan 

jangan menggantung baju, membubuhkan larvasida, dan tidur menggunakan kelambu. 
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  LAKUKAN 4 M PLUS SECARA RUTIN SEMINGGU SEKALI 

               BERANTAS NYAMUK AEDES AEGYPTI 

a.       Menyemprot nyamuk dengan zat kimia 

b.      Lakukan pengasapan 

c.       Menaburkan serbuk ABATE 

 d.      Memberikan ikan capung pada tempat penampungan air. 

 

  



14 
 

 

Realisasi Anggaran 

 

No Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1 Konsumsi  Snack 

30 x Rp. 10.000 

Rp. 300.000 

2 Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 30.000 

 Souvenir 

Rp. 150.000 

Rp. 300.000 

3 Umum   Honorarium pelaksana 

Rp. 10.000 x 2 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 300.000  

 Honorarium kader PKK 

Rp. 100.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 100.000 

 ATK 

Rp. 150. 000 

 

 

Rp. 200.000 

Rp. 300.000 

Rp. 200.000 

 

 

Rp. 200.000 

Rp. 150.000 

  Total Rp. 2. 000.000 
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GAMBAR 
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