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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain observasional deskriptif yang 

diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Target 

Populasi target dalam penelitian ini adalah penderita Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kota Semarang 

2. Populasi Studi 

Populasi studi dalam penelitian ini adalah penderita DBD dan Dengue Shock 

Syndrome (DSS) tahun 2017 di Kecamatan Semarang Utara, sesuai yang 

terdapat pada data Dinas Kesehatan Kota Semarang, yaitu berjumlah 62 

orang. 

3. Sampel Penelitian 

a. Sampel Kasus 

Penelitian ini menggunakan total sampling untuk menggambarkan 

kondisi di wilayah Kecamatan Semarang Utara tahun 2017 sehingga 

sampel adalah 62 orang 

b. Sampel Survei Jentik 
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Penelitian ini akan menggambarkan kondisi epidemiologi 

kejadian DBD di Kecamatan Semarang Utara. Selain data penderita, 

dibutuhkan juga kepadatan vektor untuk melihat sumber penularan di 

wilayah tsb. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan survei jentik 

sebagai salah satu cara untuk mengetahui kepadatan vektor wilayah. 

Jumlah rumah yang akan digunakan untuk survei jentik dihitung 

menggunakan metode purposive sampling. Dasar yang digunakan untuk 

menentukan jumlah rumah adalah teori jarak terbang nyamuk yaitu ± 100 

meter sehingga diperkirakan nyamuk dapat menularkan virus DBD pada 

radius 100 meter di sekitar penderita. Maka penelitian ini melakukan 

survei jentik pada 4 rumah di sekitar rumah penderita, baik dari arah 

utara, timur, barat atau selatan. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah 

rumah yang dilakukan survei jentik adalah 248 rumah. 

4. Kriteria inklusi 

a. Penderita DBD tahun 2017 dan rumah sekitar penderita, baik dari arah 

utara, timur, barat, selatan.  

b. Subyek bersedia menjadi responden dengan menandatangani lembar 

persetujuan 

5. Kriteria eksklusi 

Penderita DBD tahun 2017 yang telah pindah dari alamat yang disebutkan 

sebelumnya 

6. Teknik Penentuan Sampel 
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Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dipilih 

berdasarkan radius jarak terbang nyamuk   

C. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian yang diukur pada penelitian ini antara lain: 

1. Umur  

2. Pekerjaan 

3. Riwayat sakit 

4. Perilaku pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 

5. Jenis tempat perindukan nyamuk 

6. Sumber air 

7. Letak container 

8. Kadar garam air 

9. Jarak rumah dari garis pantai 

10. House Index (HI) 

11. Container Index (CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukura

n 

Kategori Skala 

Data 

1. Umur Tingkatan usia 

penderita DBD 

yang diukur 

menggunakan 

satuan tahun 

Wawancar

a 

mendalam 

 Ratio  

2. Container 

Index (CI) 

Persentase 

kontainer/wadah 

yang positif jentik 

yang 

dikategorikan 

menjadi: 

1. Tinggi jika CI 

> 5% 

2. Rendah jika CI 

< 5% (25) 

Lembar 

observasi 

1 Tinggi 

2 Rendah  

Ordinal 

3 House Index 

(HI) 

Persentase rumah 

yang positif 

jentik, yang 

dkategorikan 

menjadi: 

1. Tinggi jika HI 

> 10% 

2. Rendah jika HI 

< 10% (25) 

Lembar 

observasi 

1. Tinggi  

2. Rendah  

Ordinal 

4. Riwayat Sakit Kegiatan dan 

yang dilakukan 

penderita sebelum 

terdiagnosis DBD 

Wawancar

a 

mendalam 

 Nominal  

5. Jenis Tempat 

Perindukan 

Nyamuk 

Jenis kontainer 

tempat 

perindukan 

nyamuk yang 

diperiksa 

Lembar 

observasi 

1. TPA 

2. Non 

TPA 

Nominal 

6. Perilaku 

pemberantasan 

sarang 

nyamuk (PSN) 

Perilaku penderita 

dan keluarga 

dalam 

memberantas 

sarang nyamuk 

yang diukur 

Kuesioner   Nominal 
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menggunakan 15 

pertanyaan 

7. Sumber air Sumber air yang 

digunakan  

Lembar 

observasi 

1. PAM 

2. Non 

PAM 

Nominal 

8. Letak 

Kontainer 

Keberadaan  

kontainer 

perindukan 

nyamuk yang 

diperiksa 

Lembar 

observasi 

1. Dalam 

rumah 

2. Luar 

rumah 

Nominal 

9. Kadar garam 

air 

Kadar garam 

tempat 

perindukan 

nyamuk 

Refraktom

eter 

 Ratio  

10. Jarak rumah 

dari garis 

pantai 

Rentang rumah 

yang diperiksa 

dengan garis 

pantai yang 

dihitung 

menggunakan 

software ArcMap 

GPS  Nominal  

11. Tempat 

tinggal 

penderita 

DBD 

Titik koordinat 

rumah penderita 

DBD yang 

diambil 

menggunakan 

GPS 

GPS  Nominal 

12. Curah hujan  Data 

sekunder 

dari 

BMKG 

Kota 

Semarang 

pada tahun 

2017 

 Ratio  

13. Waktu 

terjadinya 

DBD 

Tanggal yang 

menunjukkan 

waktu penderita 

masuk RS.  

Data DKK 

Kota 

Semarang 

 Nominal  

  

E. Alur Penelitian 

Secara keseluruhan alur penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu: 
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1. Tahap persiapan  

Yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Penyusunan proposal 

b. Pengurusan ethical clereance 

c. Perijinan penelitian 

d. Persiapan alat dan bahan penelitian yaitu kuesioner dan alat perekam 

e. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan 

f. Berkoordinasi dengan puskesmas Bandarharjo dan Bulu Lor  

g. Penetapan jadwal kegiatan lapangan 

2. Tahap pelaksanaan 

Adalah tahap pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi: 

a. Observasi dan melakukan pengambilan titik koordinat kasus DBD 

b. Observasi dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan 

c. Pemeriksaan tempat potensial positif jentik yang berada di dalam 

maupun di luar rumah pada jarak 100 meter disekitar rumah penderita 

DBD 

3. Tahap analisis data 

4. Tahap pelaporan hasil penelitian 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 
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Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi 

lapangan untuk mendapatkan koordinat titik kasus DBD di Kecamatan 

Semarang Utara dan tempat potensial untuk perkembangbiakan nyamuk. 

Data primer diperoleh dengan melihat tempat-tempat di dalam dan di 

luar rumah yang berpotensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan 

nyamuk. Wawancara mendalam dengan penderita dan keluarga penderita 

dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang asal penularan kejadian 

DBD di kecamatan Semarang Utara. 

Selain itu data house index dan container index per kelurahan di 

Kecamatan Semarang Utara yang didasarkan pada 10 rumah di sekitar 

rumah penderita DBD (± sejauh 100 meter ke arah utara, barat, timur, 

selatan.)(25) 

b. Data sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini adalah data kasus DBD Kecamatan 

Semarang Utara yang diperoleh dari Laporan Akhir Tahun 2017 bagian 

P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang dan data Monografi Kecamatan 

Semarang Utara dan data curah hujan tahun 2017 dari BMKG Kota 

Semarang.  

2. Instrumen Penelitian dan Cara Pengumpulan Data 

a. Lembar observasi, berupa formulir yang digunakan untuk mendata 

keberadaan larva nyamuk ada tempat perkembangbiakan nyamuk yang 

diperiksa. 
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b. Lembar wawancara mendalam yang digunakan untuk menggali asal 

penularan penyakit DBD pada penderita.  

c. Lampu senter yang digunakan untuk memeriksa keberadaan larva 

nyamuk pada kontainer. 

d. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat segala sesuatu. 

e. Kamera yang dibutuhkan untuk dokumentasi. 

f. Perangkat GPS untuk menentukan titik koordinat kasus. 

g. Alat refraktometer untuk mengukur kadar keasaman air tempat 

perindukan nyamuk. 

 

G. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis ini dilakukan tiap variabel dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini 

variabel yang diaalisis secara univariat adalah karakteristik orang (umur, 

demografi, dan perilaku PSN), karakteristik tempat, dan karakteristik waktu 

(waktu terjangkitnya DBD)  

2. Analisis Bivariat 

Analisis untuk variael House Index dan IR DBD dilakukan menggunakan 

software SPSS 21 menggunakan uji korelasi Pearson/ Rank Spearman sesuai 

dengan distribusi data.  

3. Analisis Spasial 

Analisis dengan menggunakan software ArcGIS version 10.3. Data yang 

dianalisis adalah data titik koordinat kasus DBD dan HI serta CI kelurahan 
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tempat kasus berada. Selain itu akan digambarkan jarak rumah kasus DBD 

dengan garis pantai Semarang Utara.  

 

H. Tempat Penelitian 

Secara geografis Kecamatan Semarang Utara berada di wilayah Adminstrasi 

Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah Utara Kecamatan Semarang 

Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Semarang Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Semarang Timur dan di sebelah Barat dengan Kecamatan Semarang Barat. 

Kecamatan Semarang Utara terdiridari 9 Kelurahan, 89 Rukun Warga (RW), dan 

708 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah 10,9 km2 kepadatan penduduk 

semarang utara di tahun 2014 mencapai 11272 jiwa perkm2. Jumlah rumah 

tangga di tahun 2014 mencapai 32 ribu KK dengan rata-rata 4 anggota rumah 

tangga per rumah tangganya. Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu 

kecamatan di pesisir utara kota Semarang yang tergolong padat dan masih 

terdapat lebih dari satu rumah tangga dalam satu bangunan rumah.
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