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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan karena 

penelitian ini tidak dilakukan di dalam laboratorium. Penelitian  ini bersifat 

observasional karena pada obyek yang diteliti hanya dilakukan pengamatan 

tanpa diberi perlakuan. Pendekatan yang  digunakan adalah pendekatan Cross 

sectional  karena data yang menyangkut variabel bebas yaitu sanitasi 

lingkungan , unsur iklim dan keberadaan jentik dan variabel terikat yautu 

kejadian Demam Berdarah Dengue dan dikumpulkan dalam waktu 

bersamaan. Jika ditinjau dari teknik analisisnya maka penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif analaitik 

4.2 Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah  warga yang di Desa Bangunsari 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang merupakan daerah endemis 

Demam Berdarah Dengue pada tahun 2015. 

4.3 Sampel Penelitian 

 

Sampel penelitian adalah sebagian yang di ambil dari seluruh obyek 

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005). 

Sampel dari penelitian ini adalah warga Desa Bangunsari. Menentukan besar 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan simple random 
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sampling dengan populasi sebesar 4455 orang dan dihitung  dengan rumus 

sebagai berikut : 

n = 
�

���(�²)
  (Arikunto, 2010) 

Keterangan :  

n  = Besar sampel 

N = Jumlah populasi 

d = tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan 90% (d= 0,1) 

n = 
�

���(�²)
   

n = 
����

������(�,�²)
 

 = 97,8~ 100 orang 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Bangunsari Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan di daerah endemis DBD dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada : 

Kegiatan 
Bulan 

I II  III IV V VI 

Persiapan : 
1. Kepustakaan 
2. Penyusunan proposal 

      

Kegiatan penelitian : 
Collecting data : 
1. Editing 

2. Coding 

3. Entry 

4. Tabulating   

      

Analisis data  
 

      

Peyusunan laporan 
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4.6 Variabel dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependent (terikat) 

Kejadian DBD yang ada Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan, Kabupaten 

Pacitan 

2. Variabel Independent (bebas) 

Sanitasi lingkungan (kondisi lingkungan rumah, penyediaan air bersih, 

pengelolaan sampah, keberadaan kontainer), unsur iklim (suhu udara, 

kelembapan udara, kecepatan angin,dan curah hujan), dan keberadaan jentik 

nyamuk Aedes aegypti 

4.5.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Penelitian 

Variabel Definisi operasional Alat ukur Cara ukur 
Skala 
ukur 

(1) (2) (3) (4) (6) 
Independent     
Karakteristik 
Masyarakat 

    

Umur  Usia responden saat dlakukan 
penelitian 

Kuesioner. 
alat tulis 

Wawancara dengan 
kuesioner, kriteria : 
1. 15-24 th 

2. 25-34 th 

3. 35-44 th 

4. 45-54 th 

5. >55 th 

 

Ordinal  

 Pendidikan Tingkat pendidikan formal 
terakhir responden saat 
dilakukan penelitian 

Kuesioner. 
alat tulis 

Wawancara dengan 
kuesioner, kategori : 
1. SD 

2. SMP 

Ordinal  
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Variabel Definisi operasional Alat ukur Cara ukur 
Skala 
ukur 

3. SMA 

4. Diploma 

5. Sarjana 

  

 Pekerjaan Kegiatan yang dilakukan 
masyarakat untuk 
menghasilkan pendapatan  

Kuesioner. 
alat tulis 

Wawancara dengan 
kuesioner, kategori : 
1. Petani 

2. Wiraswasta 

3. Pensiunan 

4. Pegawai swasta 

5. PNS 

6. Rumah tangga 

 

Rasio 

Pengetahuan Pengetahuan responden 
terkait PSN-DBD meliputi 
penyebab, gejala, cara 
penularan, pencegahan dan 
pemberantasan DBD 

Kuesioner. 
alat tulis 

Wawancara dengan 
kuesioner yang berisi 
10 pertanyaan. bila 
jawaban benar diberi 
score 1 dan bila 
jawaban salah diberi 
score 0  
1. Baik, jika skor 76-

100% 

2. Sedang, jika score 

56-75% 

3. Kurang, jika score 

<56% 

Perhitungan :  
%=  n x 100% 

(Arikunto2010) 

 

Ordinal 

Sikap Tanggapan responden yang 
dilakukan terkait dengan 
PSN-DBD 

Kuesioner. 
alat tulis 

Wawanacara dengan 
kuesioner, kategori : 
1. Baik, jika score 

76-100% 

2. Sedang, jika score 

56-75% 

3. Kurang, jika score 

<56% 

 
 

Ordinal 
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Variabel Definisi operasional Alat ukur Cara ukur 
Skala 
ukur 

Perhitungan : 
% = skor jawaban 
x100% 
Keterangan : 
Pertanyaan terdiri 
dari pertanyaan 
positif dan negatif. 
Untuk pertanyaan 
positif  dengan score  
Setuju = 1 
Tidak  = 2 
Pertanyaan negatif 
Setuju = 0 
Tidak  = 1 
(Notoadmodjo, 
2005) 

Tindakan Upaya yang dilakukan 
responden terkaitdengan 
PSN-DBD 

Kuesioner. 
alat tulis 

Wawancara dengan 
kuesioner yang berisi 
10 pertanyaan. bila 
jawaban benar diberi 
score 1 dan bila 
jawaban salah diberi 
score 0  
1. Baik, jika skor 76-

100% 

2. Sedang, jika score 

56-75% 

3. Kurang, jika score 

<56%  

Perhitungan :  
% = n x 100% 

(Arikunto2010) 
 

Ordinal 

Sanitasi Lingkungan 
Ketersediaan 

air bersih 

 

Ketersediaan sumber air 
bersih secara kontinyu 

 
 
 

 

 

 

 

Kuesioner. 
alat tulis 

Diketahui lembar 
observasi, kategori : 
1. Ada, jika air 

mengalir secara 

lancar 

2. Tidak ada, jika air 

tidak mengalir 

lancar 

Nominal 
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Variabel Definisi operasional Alat ukur Cara ukur 
Skala 
ukur 

 

Pembuangan 

sampah  

Mekanisme pembuangannya 
apakah dibuang ke TPS dulu 
atau langsung ke TPA 

Kuesioner. 
alat tulis 

Diketahui dari 
lembar observasi 
kategori  : 
1. Dikelola, jika 

responden 

mengelola 

sampah dengan 

baik dengan 

ditimbun, dibakar 

atau di buang ke 

TPS 

2. Tidak dikelola 

jika responden 

membuang 

sampah di 

sembarang tempat 

atau dibiarkan 

saja 

 

Nominal 

Kondisi 

lingkungan 

rumah 

Kedaan lingkungan yang 
berhubungan dengan tempat 
perindukan nyamuk Aedes 
aegypti yang meliputi, 
keberdaan tanaman perdu, 
pakaian yang di gantung, 
dinding rumah, pencahayaan, 
kasa pada ventilasi, kelambu 
dan ventilasi pada kamar 
tidur 

Kuesioner. 
alat tulis 

Wawancara dengan 
kuesioner yang berisi 
10 pertanyaan. bila 
jawaban benar diberi 
score 1 dan bila 
jawaban salah diberi 
score 0  
1. Baik, jika skor 

76-100% 

2. Sedang, jika 

score 56-75% 

3. Kurang, jika 

score <56%  

Perhitungan :  
%=  n x 100% 
(Arikunto2010) 
 
 
 
 

Ordinal  
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Variabel Definisi operasional Alat ukur Cara ukur 
Skala 
ukur 

Unsur Iklim 
Suhu udara Keadaan udara panas atau 

dingin suatu waktu yang 
lembar pencatatan data 0C 
interval diperoleh dari hasil 
pengukuran harian dan dirata-
rata setiap bulan 

Lembar 
pencatatan 
 

Pencatatan data 
sekunder suhu udara 
dari BPBD Kabupaten 
Pacitan  

 

 

 

 

Interval  

Kelembapan 
udara 

Rata-rata 
kandungan uap air 
setiap bulan 

Lembar 
pencatatan 
 

Pencatatan data 
sekunder kelembapan 
udara dari BPBD 
Kabupaten Pacitan  
 

Rasio 

Kecepatan 
angin 

Rata-rata laju 
pergerakan udara 
setiap bulan 

Lembar 
pencatatan 
 

Pencatatan data 
sekunder kecepatan 
angin dari BPBD 
Kabupaten Pacitan  
 

Rasio 

Curah hujan  Intensitas hujan setiap bulan Lembar 
pencatatan 

Pencatatan data 
sekunder curah hujan 
dari BPBD Kabupaten 
Pacitan  
 

Rasio  

Keberadaan 
jentik nyamuk 
Aedes aegypti 

Ada tau tidak jentik nyamuk 
Aedes aegypti pada Tempat  
Penampungan Air (TPA) di 
rumah responden dan 
perhitungan angka kepadatan 
jentik nyamuk Ae.aegypti yaitu 
dengan rumus : 
House Index (HI ) 
 

������  �����(�)������

������ ����� ���������
x100% 

 
Container Index (CI) 
 

������ ��������� (�)������

������ ��������� ���������
 x100% 

  
Breteu Index (BI) 
 

������ ��������� (�)������

��� ����� ���������
x 100 

 

Lembar 
Observasi, 
alat tulis 

Diketahui dari 
lembar observasi , 
kategori : 
1. Ada, bila 

ditemukan jentik 

nyamuk Aedes 

aegypti pada TPA 

2. Tidak ada, bila 

tidak ditemukan 

jentik nyamuk 

Aedes aegypti di 

TPA 

Nominal  
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Variabel Definisi operasional Alat ukur Cara ukur 
Skala 
ukur 

Dependent      
Kejadian DBD Banyaknya kejadian 

demam berdarah 
dengue di kota Pacitan 

Kuesioner, 
Lembar 
pencatatan 

Pencatatan data 
Sekunder dari BPBD 
Kabupaten Pacitan 
dan data primer dari 
penyebaran 
kuesioner kepada 
responden 

Ratio 

 

4.6  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan :  

a. Data primer, dengan cara wawancara menggunakan kuesioner dan melakukan 

observasi. Wawancara disampaikan dengan panduan kuesioner yang 

ditunjukan kepada responden yang telah disusun. Observasi yang dilakukan 

adalah survey jentik nyamuk yaitu pengamatan langsung ke lokasi dari rumah 

ke rumah untuk mengetahui keberadaan jentik nyamuk dan karakteristik 

kontainer. 

b. Data sekunder, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

beberapa instansi terkait diantaranya : 

1) Data sekunder jumlah kejadian Demam Berdarah Dengue dari Dinas 

Kesehatan Pacitan 

2) Data sekunder jumlah kejadian Demam Berdarah Dengue bersumber dari 

Puskesmas Kecamatan Pacitan 

3) Data sekunder unsur iklim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Meteorologi (BPBD) Kabupaten Pacitan  

Instrumen yang di pakai adalah : 
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1. Kuesioner dengan melakukan wawancara untuk mengetahui karakteristik 

responden dan sanitasi lingkungannya 

2. Observasi dengan melakukan pengamatan terhadap karakteristik kontainer 

dan keberadaan jentik nyamuk 

4.7 Teknik Pengolahan  dan Analisis Data 

4.7.1 Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 

16.0. Tahap-tahap pengelolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk diteliti 

kelengkapan, kejelasan makna jawaban, konsistensi maupun kesalahan 

antar jawaban pada kuesioner  

2. Coding, yaitu memberikan kode-kode untuk memudahkan proses 

pengolahan data 

3. Entry, yaitu memasukkan data untuk diolah menggunakan computer 

4. Tabulating, yaitu mengelompokkan data sesuai variabel yang akan 

diteliti agar mudah dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan 

dianalisis (Budiarto, 2001). 

4.6.2 Analisis Data 

 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi 

masing-masing variabel, baik variabel bebas, variabel terikat dan 

karakteristik responden 
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2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dengan 

variabel terikat. Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada 

tingkat signifikan (nilai p), yaitu: 

a) Jika nilai p > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak 

b) Jika nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. 

 Selain itu juga menggunakan analisis statistik yang digunakan adalah 

analisis korelasi yaitu untuk menjawab apakah terdapat hubungan antara 

iklim dengan kejadian Demam Berdarah Dengue, ke mana arah hubungannya, 

dan seberapa besar derajat hubungannya. Dalam penelitian ini digunakan uji 

Pearson Product Moment dengan syarat skala pengukurannya numerik serta 

data terdistribusi normal. 

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan komputer. 

Data tersebut di analisis dengan 2 tahap, yaitu analisis univariat untuk 

mendapatkan gambaran umum frekuensi dan deskriptif dari variabel 

penelitian dan analisis bivariat untuk melihat hubungan antar variabel 

independent dan dependent. 
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Tabel 4.2 Interpretasi hasil uji hipotesis berdasarkan kekuatan korelasi, nilai 
p,dan arah korelasi (Dahlan, 2009). 

No Parameter Nilai Interpretasi 
1 Kekuatan 

Korelasi (r) 
0,00-0,199 
0,20-0,399 
0,40-0,599 
0,60-0,799 
0,80-1,000 

Sangat lemah 
Lemah 
Sedang 
Kuat 
Sangat Kuat 

2 Nilai p P<0,05 
 
p>0,05 

-Terdapat korelasi yang bermakna 
antara dua variabel yang diuji. 
-Tidak terdapat korelasi yang 
bermakna antara dua variabel 
yang diuji. 

3 Arah korelasi + (positif) 
 
 
- (negatif) 

-Searah, semakin besar nilai satu 
variabel semakin besar pula nilai 
variabel lainnya. 
-Berlawanan arah, semakin besar 
nilai satu varabel, semakin kecil 
nilai variabel lainnya. 
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