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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengelompokan wilayah rawan penyakit malaria di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur  terbagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok 1 merupakan kelompok dengan status rawan malaria tingkat tinggi. 

Kelompok 1 terdiri dari 7 kabupaten yakni Sumba Timur, Timor Tengah 

Selatan, Lembata, Flores Timur, Ende,  Manggarai, dan Sumba Barat Daya. 

Kelompok satu memiliki karakteristik rata-rata curah hujan, ketinggian 

wilayah, kepadatan penduduk, penduduk miskin, gizi balita buruk, serta 

fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi sedangkan persentase rumah sehat 

dan pertumbuhan ekonominya rendah. 

2. kelompok 2 masuk dalam kategori wilayah rawan penyakit malaria tingkat 

rendah meliputi 15 kabupaten yaitu Sumba Barat, Kupang, Timor Tengah 

Utara, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba 

Tengah, Nagekeo, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sabu Raijua dan Malaka. 

kelompok dua memiliki karakteristik rata-rata curah hujan, ketinggian 

wilayah, kepadatan penduduk, penduduk miskin, gizi balita buruk, serta 

fasilitas pelayanan yang rendah sedangkan persentase rumah sehat dan 

pertumbuhan ekonominya tinggi. 

 

6.2. Saran 

1. Sebaiknya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dibuat skala 

prioritas berdasarkan urutan wilayah rawan pada kelompok yang telah 

terbentuk, dimulai dari kelompok dengan status rawan tingkat tinggi, 

kemudian kelompok yang status rawan tingkat rendah. Kabupaten yang 
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masuk ke dalam kelompok 1 sebaiknya lebih diperhatikan atau dijadikan 

fokus utama, karena kondisinya paling rawan terhadap penyakit malaria. 

2. Pada BMKG NTT disarankan agar data mengenai suhu dan kelembapan untuk 

setiap kabupaten lebih diperhatikan. 

3. Pada pengaplikasian pemetaan berupa peta dasar sebagai visualisasi dari hasil 

pengelompokan, pada penelitian ini hanya terbatas pada tingkat kabupaten. 

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih spesifik sampai kepada tingkat 

desa agar lebih memudahkan bagi para pengambil kebijakan atau pihak-pihak 

terkait dalam memutuskan prioritas pencegahan dan pengendalian malaria. 

4. Metode statistik dalam penelitan ini hanya menggunakan metode 

pengelompokan hierarki. Pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil 

kelompok yang lebih baik.sebaiknya dilakukan perbandingan antara metode 

hierarki dan non hierarki  


