
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Berdasarkan pada landasan teori yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka  dapat

disusun kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut : 
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Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian  ini  dilakuakn  dengan  wawancara  menggunakan  kuisioner  dan  observasi

menggunakan  form  pemantau  jentik  mengenai  tindakan  masyarakat  di  wilayah  kerja

Puskesmas Densel III dalam pemberantasan sarang nyamuk  Aedes  aegypti dan keberadaan

sampah serta tempat penampungan air yang dapat mempengaruhi densitas jentik dan nyamuk

Aedes aegypti. Tindakan pemberantasn sarang nyamuk Aedes aegypti dapat dilakukan dengan

cara 3M plus, memasang kawat kasa pada lubang angina atau ventilasi, tidak menggantung

baju di dalam ruangan, selalu membersihkan lingkungan sekitar. Tingginya densitas jentik

nyamuk  juga  dapat  menyebabkan  semakin  banyaknya  kejadian  DBD,  selain  itu  faktor

lingkungan juga dapat menimbulkan kejadian DBD

B. Variabel dan Definisi operasional

Fokus Kasus 

Kejadian DBD

(CI)

FaktorLingkunganSosial

1. Kebersihan
lingkungan (PSN)

2. Pngolahan
Sampah

Faktor lingkungan fisik :

1. Suhu  atau   daerah
tersebut

2. Kelembaban
lingkungan tersebut



1. Variabel
Variabeladalah  segala sesuatu yang variabel beb berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian di tarik

kesimpulannya (Sugiyono,2012). 
a. Variabel bebas

Menurut Sugiyono (2013), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah keadaan lingkungan fisik dan sosial
b. Variabel terikat

Menurut Sugiyono (2013) variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi  akibat  karena adanya  variabel  bebas.  Variabel  terikat  dalam penelitian ini  adalah

kejadian DBD.



2. Definisi operasional.

Tabel 1
Definisi operasional variabel

No. Variable Definisi Cara
pengamatan

Skala

1 Keadaan
lingkungan
fisik :

Suhu

Kelembaban

Keberadaan
Lingkungan :

temperature  keadan
suhukehidupan
nyamuk 

Perbandingan
kelemaban  nyamuk
untuk hidup

Dengan
menggunakan
Thermometer

Dengan
menggunakan
Hygrometer

18-30˚C
(memenuhi
syarat)
 Dan  ±18-
30˚C  (tidak
memenuhi
syarat)

(60-70%)
Memenuhi 
syarat
±  (60-70%)
tidak
memenuhi
syarat

2 Kondisi
lingkungan
sosial:

Kegiatan
Pemberantasan
Sarang
nyamuk

Pengolahan
sampah

Perilaku  dan
pengetahuan
masyarakat  dalam
pemberantasan
sarang nyamuk

Pengetahuan
masyarakat  dalam
pengolahan sampah

Dengan
menggunakan
kuisioner

Dengan
menggunakan
kuisioner

Baik =7-10
Sedang = 5-7
Buruk = 0-4

Baik = 7-10
Sedang = 5-7
Buruk = 0-4



C. Hipotesis
Berdasarkan pada landasan teori, maka dapat dibuat hipotesis penelitian, ada hubungan

antara  keadaan  lingkungan  fisik dan  sosialdengan  kejadian  DBD  di  wilayah  kerja

Puskesmas III Denpasar selatan.

D. Hubungan Antar Variabel
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